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İleri ve medeni İran 
Dost ve müttefik memleket hakkında
ki tetkik yazılarını neşre devam edi -
yoruz. İnşası bitirilip geçenlerde biz
zat S. M. Riza Pehlevi tarafından 

açrlan muazzam Transiranyen demir -
yolu hakkındaki yazıyı 'S inci sayfa -
mızda bulacaksınız. 
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Zonguldak' ta 

Kömür ı11Herlne 

ucuz we sıcak 

yemek yeriliyor 
Milli Şef ismet lnönü'nün yurt i -

çinde yaptrklan seyahat, güzel neti -
celerinden birini daha vermiş bulunu -
yor: Zonguldak'tan gazetemize bil -
dirildiğine göre, buradaki kömür şir
ketleriyle hususi ocaklar sahipleri ay
da 4 Ura gibi çok ucuz bir ücret mu -
kabilinde işçilere günde 4000 kalıori 
temin edecek miktarda üç öğün yemek 
vermeyi kararlaşt1rm1şlard1r. Bu hu -
sustaki haberler 6 rncr sayfamızdadır. 
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Rey/erimizi 
kullanırken •.. 

F. R. ATAY 

Harp hazırlığı, krtamızın için
de ve dışında, umumi bir hal al
mıştır. 1939 baharına, hıristiyan
hk aleminin meşhur bininci yıl 
kurtuluşu içinde yaklaşıyoruz. 
Her gÜ'n, artık dikkat bile etme· 
diğimiz öyle hadiseler oluyor ki, 
her biri 1914 ten evel başlıbaşına 
bir buhran teıkil eder, kabineleri 
ve gazeteleri biribirine düşürür
dü. En mühimmi gerek totali
ter rejimlerde erek demokrasi • 
lerde halk yığınlarının harp fik
rine alışmış olmasıdır. Bir mu· 
kadder ve bir tevekkül havası 
ruhlara hakimdir. Avrupa, tehli
keli fakat zaruri bir ameliyat 
için masa başında &an tereddüt 
anlarını geçiren hastaya benzi -
tor. Beklenmedik bir mucize, 
bı~ğın kanlı ve korkunç müda • 
balesini önliyecek midir? Biz
ler dah~ .... alist olmağı tercih e
delim. 

Milletler Cemiyeti keud: -~k
sadı ve diğer milletlerin hüriyeti 
a.leyhine dahi pahalı tavizlerle 
zaman kazanmak istemiştir. Gün 
geçiştirmeğe muvaffak olduğu 
inkar edilemez. Fakat hadiseler 
biribirini doğurmaktan geri kal
lnamıştır. Cemiyet usullerinin 
dı,ındaki barışçılık tecrübesinin 
daha iyi muvaffak olduğunu da 
görmüyoruz. 

Türkiye, barışçılığına ve bu -
günkü ihtilaflar ve cepheler kar· 
§ısındaki bitaraflığına rağmen, 
vakaların inkişafını kayıtsızca 
takip edemez. Hassas, uyanık ve 
tetik bulunmak mecburiyetinde
yiz. Emniyetimiz için ilk şart, 
tam ve kati bir vahdet içinde, 
saflanmızı sıkı tutmaktır. Milli 
Şef'in ilk seçimini, bu vahdetin 
biç kimsede hiç bir türlü tered
düde fırsat vermiyecek bir irade
ler birliği tezahürü ile neticelen
dirmeliyiz. Beynelmilel kararsız
lık ve kargaşalık havası içinde, 
coğrafyanın bu nazik bölgesinin 
mukadderatına nizamcı ve olgun 
bir milletin sarsılmaz vahdeti 
hakim olduğu·nu ispat etmekte -
ki müstesna ehemiyet, bütün va
tandaşlar tarafından kavranmak 
v~ anlaşılmak lazımdır. C. H. P. 
~~n aöz ve iş başında bulunan bü
tun azaları, olanca dikkat ve 
gayvretlerini bu gayeyi elde et -
mege sarfetmelidirler. Memleke
ti~iz dahili ve harid görünür hiç 
hır tehlike karşısında değildir: 
fakat hu ınasuniyeti ona şimdiye 
kadar teınin eden, ve yarın nasıl 
cereyan edeceğini bilmediğimiz 
hadiseler arasında da temin ede
cek olan amil, hüriyetini ve da -
vasını müdafaa etmek icap eder
se, bütün kuvetlerini siyasi ve 
ukeri tek bir kumanda altında 
ve tek bir istikamette kullanaca-

( Sonu 8 incic sayfada) 

Ada dün Frankistler tarafından işgal edi idi 
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ltalyan gazeteleri hiddet i(inde! 
HükOmetıı mülteciler 
bir İngiliz gemisiyle 

adadan ayrlldllar 

j F rankistler İspanyol -
Fransız hududunu 

dün kapattılar 
Burgos, 9 a.a. - İyi haber alan mahfiller, Minorka 

adasının Franko h.ükümetine teslim olduğunu bildir -
mektedir. Bu haber daha resmen teyit edilmiş olma· 
makla beraber hakikate muvaftk görülmektedir. 

Barselon, 9 a.a. - Frankist kuvetler, 12 yi 15 geçe 
Perthus civarında fransız hududuna varmışlar ve nas
yonali~t bayrağı çekmişlerdir. Ripol mıntakasında nas
yonalistler san Juan Delasş Abadezas ile Campurodon 
kasabalarını zaptetmişlerdir. • •• 

Burgos, 9 a.a. - R esmen teyit olunduğuna göre, Mi
norka garnizonu hükümetçi idare aleyhine kıyam et -
miş ve bunun üzerine eve la bir nasyonalist kıtası ve bu
nu müteakip de tam bir nasyonalist fırka Minorka a -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Nasyonalist kıtalarm gelmeleri üzerine fransız hu
dudu kapanmıştır. Jandarma müfrezeleri ile 15 inci 
piyade alayına mensup kıtalar hudut boyunca mevzi 
almışlardır. Nasyonalistlerin fransız İspanyol hudu -
duna girişlerinde bir tek silah bile atılmamıştır. 

Kadınlar ve çocuklar Fransa'ya sığındıktan sonra, yolun 
kenarına oturarak dinleniyorlar ..• 

Frankistler sii.ratle ilerliyorlar 
Salamanka, 9 a.a. - Umumi kararga

.ıın tebliğinde, Katalonya cephesinde 
ııasyonalistlerin süratle ilerledikleri, 
:;aat 18.30 da Figueras'ın iş.gal ve di -
ger bir çok köylerin zaptedildiği bil
dirilmektedir. 

Sahil bölgesinde, frankistler Villa
hur'dan denize kadar Fluvia şehrine 
varmışlardır. , 

Nasyonalist tayyareler, Rosas, La -
selva ve Valensiya limanlarındaki as -
keri hedeflerle Sagonte fabrikalarını 

bombardıman etmişlerdir. 

Figueras da düştü 
Perthus, 9 a.a. - Frankist kıtalar, 

evelce tahliye edilmiş olan Figueras'a 
dogı u üratle: · :l.i,.yerek Olot'un şi • 
mali şarkisinde cümhuriyetçilerin ile
risine geçmişler ve dün ge;ce Figue -
ras'a varmışlardır. 

Cümhuriyetçi kıtaların Fransa'ya 
girişlerindeki sürat dün öğleden son -
ra artmıştır. Askerlerle dolu olan as -

------------------------------~ı~rtk~~nla~~ı~n~re~~-

1.ngı·lı•z ve Fransız Somalisi civarında dudu geçmektedir. 

1 
Askerler, silahları teslim etmekte 

il ALYA ASKER 
TAHSID EDİYOR 

ve kendileri tahaşşüt kamplarına sev -
kodilmektedir. 

(Sonu 8 incic sayfada) 

Balkan konseyi 
ayın yirmisinde 

toplanacak Cibuti, 9 a.a. - Royt;er ajansmrn bildirdiğine göre, İtalyan kı
talarr İngiliz somalisinin 30 mil garbinde ve fransız somalisinin 
de 125 mil cenubunda tahaşşüt etmektedir. Bükreş, 9 a.a. - Samldığma göre, 

Balkan Antantı konseyinin içtimaı 
dört günlük ufak bir teehhürle 20 şu
batta vukua gelecektir. 

1 30.000 asker 

Yugoslavya' da 

Yeni kabinenin 
ekseriyet alacağı 

muhakkak 
Belgrad, 9 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor: Meclisin, divanı seçmek ve 
yeni hükümetin beyannamesini din -
temek için gelecek hafta başlarında 
içtimaa davet edileceği zannedilmek
tedir. Hükümetin ekseriyeti kazana
cağma muhakkak nazariyle bakılmak
tadır. Stoyadinoviç listesinde seçilen 
mebuslardan Tsvetkoviç tarafına ge
çenler gittikçe artıyor. Daha pazac
tesi günü Stoyadinoviç'in etrafında 
174 mebus vardı. Bubün bu adet yü
ze inmektedir. Bundan başka, evelki 
gün, aynı zamanda meclisin muvak
kat reisi olarak mazbata komisyonu 
reisinin seçiminde uğradıkları mu -
vaffakiyetsizlikten sonra, Stoyadino
viç taraftarları mücadeleden vaz geç· 
meğe hazırlanmaktadırlar. 

ıl1 uhaliJler,in vaziyeti 
Belgrad, 9 a.a. - Havas ajans! bil

diriyor: Hırvat partisi, B. Stoyadino
viç'in politikasını şiddetle tenkit ve 
bu politikanın devlet için en mühim 
bir mesele olan hır::atlarla anlaşma 

(Sonu 8 incic sqfada) 

1 Londra, 9 a.a. - Havas Ajansı mu -
habirinden : 

t yi malfimat almakta olan mahfille
rin istihbarlarına göre İtalya, evelce 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Gazetecilere konsey müzakeratrnı 
takip etmek imkanını vermek üzere 
matbuat konferansı da gene dört gün 
için geri bırakılmıştır. 

!
~ ...................................................................... .-..................... 1 
1 ngiltere' de halka bedava sığınak dağıtıllvor 

lngiliz Mührühas Lordu John Anderson bir sığınağı teftiş ederken -Londra, 9 a.a. - "Hava taarruzlarına karşı tedbirler" dairesi halka meccanen dağı -
tılmak üzere madeni sınaklar yapmaktadır. Bunlardan dört, aite ve hatta daha fazla 
kimseyi barındıracak büyüklükte olanların imali tesri edilmektedir. Yıllık varida -
tı 250 sterlingi geçmiyen herkesin bir meccani sığınağa hakkr olacak ve 250 sterling
den fazla varidatı olanların da sığınak satın alınası teshil edilecektir. 

Bir Sovyet hudut muhafızı tarassutta 

Sovyet - Manço sınırında 
yeni çarpışmalar oldu 
İki taraftan da ölü ve yaralı var 

Moskova, 9 a.a. - 6 şubat tarihinde japon ve Mançuko asker -
luinden mürekkep bir müfreze bir Sovyet hudut devriyesine Ar
gun nehrindeki 227 numaralı Sovyet adasında teğmen Yuşko'nun 
idaresi altında bulunurken, ateş açmıştır. 

Sovyet devriyesi mukabele ederek ı--
japon - Mançuko müfrezesini kendi [ İ __ ; 1 'd 
hudut karakollarına doğru rica ta mec 1 ng ı I tere e 
bur etmiştir. Onların tarafından 5 ö-

suykastlar 
lü ve yaralı vardır. Sovyetlerin hiç 
zayiatı yoktur. 

7 şubat tarihinde, japon - Mançuko 
müfrezesi Mançuko topraklarından 

teğmen Yuşko'nun devriye koluna 
ağır mitralyözlerle tekrar ateş açmış 

ve 227 numaralı adaya da 40 kişi tab
şit eaerek hücuma geçmiştir. Takvi
ye kıtaatı alan Yuşko müfrezesi bu 
taarruzu püskürtmüş ve Japon Man
çuko müfrezesini bu adadan tardet -
miştir. Japonlar biri subay olmak ü
zere 10 kişi kaybetmişlerdir. Sovyet
ler tarafmda bir ölü ve iki yarah var
dır. 

Tokyo'daki Sovyet maslahatgüzarı 
keyfiyeti japon hükümeti nezdinde 
protestoya ve daha birkaç gün evel 
japon hükümetine yapılan ihtara rağ
men Japon - Mançuko kuvetlerinin 
tahrikata devam ettiklerini beyana 
memur edilmiştir. 

25 teşrinisani 1911 tarihinde Çin i
le rus imparatorluğu arasında aktedi
len Çiçihar anlaşması gerek 227 nu -
maralı adanın gerek 31 kanunusanide 
bir müsademenin vuku bulduğu 279 
numaralı adanın Rusya 'ya ait olduğu
nu tasrih etmektedir. 

B. Muhlis Erkmen 
Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde 

Vekil, Enstitünün 
senasına reislik etti 
Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen 

dün öğleden evel saat 10.30 da Yüksek 
Ziraat Enstitüsünü ziyaret etmiştir. 

B. Muhlis Erkmen beraberinde rek
tör de bulunduğu halde enstitüyü do
laşmış, tetkiklerde bulunmuş ve dün 
toplanan enstitü senasına da reislik 
ederek saat 13 de müesseseden ayrıl -
mıştır. 

Mebus seçimi 
hakkında bir tavzih 
Ankara, 9 - 2 - 939 a.a. - Cümhuri -

yet Halk Partisi Genel Sekreterliğin -
den öğrendiğimize göre önümüzdeki 
mebus seçiminde bütün vilayetler için 
intihabı mebusan kanununun hüküm -
leri dairesinde vilayetlerin çıkaracak -
ları mebus adedi nisbetinde partice 
mebus namzedi gösterilecektir. Ancak 
birkaç vilayette müstakil mebusluklar 
için boş yer bırakılacaktır. Bunun ha
ricinde bazı gazetelerde görülen neş -
riyat hiç bir esasa istinat etmemekte -
dir. 

tedhilıller ılmdl 

yangın bombası 

kullanıyorlar 

lngiltere'de bir araştırma netice
sinde bulunan silah ve bombalar 

Lo.ı;ıdra, 9 a.a. - Tedhiş hareketi de
vam etmektedir. Bu sabah, yangın çı
kancı bir bomba, Edgware - Road ma
hallesinde bir yangın başlangıcına se
bebiyet vermiştir. Derhal haberdar e
dilen itfaiye efradı, bombayı süratle 
söndürmüşlerdir. Ambalaj kağıdı to -
.narlarına konulmuş olan diğer iki 
bomba da King-Gross istasyonu antre
posunun önünde infilak etmiş ise de 
bir güna hasara sebebiyet vermemiş -. 
tir. 

Londra'da Harrowoud'da bir kereste 
tüccarının deposunda duman çıkarma
dan yanmakta olan bir bomba bulun -
muş ve söndürülmüştür . 

Belfast'ttı araştırmalar 
Londra, 9 a.a. - Belfast'tan L,ıldiri

liyor : 
Belfast zabıtası, Mont-Pottinger 

mmtakasında bir çok evlerde araştır -
malar yapmıştır. Dört kişi tevkif edil
miştir. Bunların nezdinde kendilerini 
ittihama medar olacak vesaik bulun • 
muş olduğu tahmin edilmektedir. 

Serbest liman işi i(in giden 
heyelimiz İskenderuı~da 

İskenderun, 9 (Hususi) - İskende -
run'da serbest liman mıntakasını tes • 
bit edecek olan heyet fevkaliide mu ~ 
rahhasımız B. Ceı,."at Açıkalın'ın reisli 
ğinde 1skenderun'a gelmiştir. Cevat 
Açıkalın doğruca~q,}tya'ya gitmiş -
tir. Bir kaç gün sonra İskcnderun'a 
dönecek ve limanın tesbiti işine baş
lanacaktır. 



İnsan ve kültür : 

Lise istemiyoruz 

19 Şubatta 

Halkevlerinin sayısı 

367 yi bulacak 

Memlekete giren eşya 
Üzerindeki etiketler metre sisteminden başka 

LiSE istiyoruz 
İmparatorluğun bakımsız bırakıl -

ml§, hoyrat ellerde büyümüş üvey ço. 
cuğu Anadolu'da, köylerin derdi, na
hiye olmak, nahiyelerinki kaza olmak, 
kazalarmki vilayet olmaktır. Tıpkı bu
nun gibi, Anadolu, cümhuriyet reji
minden, semt semt, köprü ister, yol 
ister, mektep ister. 

a) Bu cemiyet için en lüzumlu ve 
en değerli bir insan olduğunu; 

Dünkü sayımızda 19 şubatta açıla
cak olan 158 halkevi arasında Bakır 
(Manisa), Sinir ve Şuhut (Afyon) ka. 
sahalarımızın adları da geçmekte idi. 

Gazetelerdeki 
ilônlara 

yapıştırılacak 
damga pulları 

Damga r~mi kanununun 11 inci 
madd~inde gazete ve mecmualara 
dercolunan ilanların tabi olduğu mak 
tu resmi gösteren 74 numaralı fıkra 
ilinları resme tabi tutmak için kü. 
çükten büyüğe doğru bir tasnif yolu 
kabul etmiş, bu yüzden de bir ilanın 
bir satrında kaç harf olduğunun sa. 
yılması gibi bir kanun kaidesi vücut 
bulmuştur. tıan alan, basan ve res . 
minin doğru alınıp alınmadığını tef
tiş eden için de bundan tatbik güç -
lükleri çıkmıg ve kanunun bu fıkrası· 
nr değiştirmek zarureti hasıl olmuş -
tu. Bu hususta Giresun mebusu Bay 
Hakkı Tarık Us'un yaptığı kanun 
teklifi, Kamutay umumı heyetinde 
bazı tadillerle kabul edilmişti. 

ölçü işareti taşıyabilir mi? 
Devlet ~lirası, metre iıaretiyle birlikle diğer öl~ü 

iıaretlerinin de bulunabileceğine karar verdi 

İstesin, çünkü hakkıdır. istesin, 
çünkü bu onun \lrtık eksilmek nedir 
bilmiı>'cn ve gün geçtikçe şiddetlenen 
medeniyet arzusu, bayındırlık hasreti 
ve mamur ve bahtiyar bir memleket 
olmak aşkıdır. Bu nesil ve bundan 
sonrakiler, onun bu güzel arzusuna, 
bu tatlı hasretine ve bu asil aşkına kul 
olsun, kurban olsun. Atatürk'ün tarih 
içindeki zuhurundan beri bu memle • 
kette bir ideal ve feragat havası es
mipe, bunun en yüksek sarf yeri, sev
gili Anadolu'yu, büyük hayaline ka
vu,turmaktır. 

Ancak, 
Bugün her kasabanın bir lise iste • 

mcsi üzerine orada bir bina kiralan
ması yahut yaptırılması ve bu binanııı 
içine bir mikdar mektep sırası ve ted -
ris aletleri konarak bir kaç muallim 
oturtulması, orada bir lisenin açılmış 
olması demek değildir. Mevcut lisele
rimizden çoğunun bu şekilde açılarak, 
talebelerine yarım yamalak bir tahsil 
verdikten sonra ellerine "diploma,, di
ye mühürlü bir takım kağıtlar tutuş -
turmalarına, "lise tahsili" diyoruz. 
Kendimizi aldatııyoruz. Lise tahsili ve, 
umumiyetle tahsil, bir formalite mese
lesi değildir. Devlet hizmetinde muh· 
telif dereceli diplomalara göre muhte
lif ilerleme imkanları veriliyor diye, 
verilen tahsilin mahiyeti ne olursa ol
sun bunun bir diploma ile tevsiki mem 
leketin her tarafında azçok mümkün 
olmalıdır demek, cehaleti diplomaya 
müdafaa ettirmek istemektir. Diplo -
mayı cahil softaların icazetlerine ben
zetmektir. Bir ilim, ihtisas ve ehliyet 
ocağı olması Hiznn olan cümhuriyet 
maarifini, daha ilk adımlarında kös -
teklemek ve onu bir yeni ve medrese
lerden de tehlikeli cehalet ocağı hali~ 
ne koymaktır. 

Hiç bir ordu, topum ve tüfeğim 
çok olsun diye, işin ucuz ve kalaba • 
Irk tarafına giderek kıtalarmı çakar 
almaz silihlarla teçhiz etmek hevesine 
düşmez. Parasına göre en İ(yi silahı a
lır, Ve ıilihma göre de, hükümctine 
en iyi politikayı kabul ettirmiş olur. 

b) Meslek hayatı içinde şerefli ve 
garantili bir içtimai mevki sahibi ola
cağını; 

c) Polis müdürü, kaymakam, vapur 
kaptanı, batarya kumandanı v. a. gibi 
esaslı ve devamlı itlerimiı:den birini 
temsil edeceğini; 

d) Türk maarifinin belkemiğini 
teşkil edeceğini; 

e) Tiirk milletinin medeni istikrarı
nı ve medeni seviyesini her:ketiten ve 
her meslek sahibinden çok asil onun 
yani Çorum'da uzun yıllar yaıayıp 

Çorum lisesi matematik hocalığı, ya -
hut on sene İzmir lisesinde okuttuk -
tan sonra tekaüt yaşı gelinciye kadar 
Ankara erkek lisesinde fizik hocalığı 
yapacak olan o mütevazi tavırlı, çalış
kan kafalı, nur yüzlü terbiyecilerin 
temin edeceğini, çocuğun, bliyliğün, 
devletin, milletin ve büdçenin bilmesi 
lazımdır. 

Bu lise hocası, bu vasıftaki lise ha. 
cası, üniversiteye giderken daha, lise 
hocası olacağını bilmelidir. Ve kendi
ne verilecek itibar ve maaş kademesi, 
onu, oyunları ve şirretlikleri her de -
virde bol olan hayatın itişme ve kakış
malarından uzakta tutmalıdır. Lise 
hocası, böyle olursa, hakimlerimizin 
yanında bir yer alacaktır. Ve onlar gi
bi yaşıyac:a.ktır. Onların işi naszl en 
asil meta olan hak'ı dil'hemi dirhemi
ne sahibine vermekse bunların da işi 
daima eri taze şeklinde olarak bilgi'yi 
ve insan terbiyesini, ellerine teslim e
dilecek olan yavrulara vermek ola -
caktır. 

Demek oluyor ki, LİSE, her şoy • 
den önce lise hocası istiyor. Ve lise 
hocası davası esaslı bir surette halle
dilmeden lise davasının halledilmesi -
ne maddeten imkan yoktur. 

Bugün kaç lisemiz vardır? Ve bun
ların kaç tanesi dediğimiz manada li
sedir? Cevap vermiye, kimin dili va· 
rır? 

İşe, kökünden ba,lamak lazım. Çün
kü lise, tek başına mevcut yahut tek 
başına namevcut değildir. Bugünkü 
durumu, mü&bet olsun menfi olsun, 
maarif iılerimizin umumi halinin bir 
parçası yahut bir manzarasıdır. 

Bu çıkmazdan bizi iki karar kurta -
rabilir: 

1. Maarif itlcrimizi devletin birin 
ci planda duran ifleri arasına sokmak. 
Bilhassa, bütçe bakımından. 

Öğrendiğimize göre bu isimler lis
teye yanlışlıkla girmiş bulunmaktadır. 
Yeni halkevlerinin sayısı dün de bil· 
dirdiğimiz gibi 158 dir ve yurtta 19 
şubattan itibaren 367 halkevi faaliyete 
geçmiş bulunacaktır. 

Maarif ŞOrasmda 
konuşulacak meseleler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Maarif 
şürasmda konuşulacak meseleler hak
kında ilk tedrisat müfettişlerinin ver
dikleri raporları tetkik ve bunların 
hülasasını çıkararak bir rapor ha.ı:ır -
lamak üzere dört kişilik bir komisyon 
seçilmiştir. Komisyon çabşmalarına 
başlamıştır. 

İstanbul' da mebus 
seçimi hazırlıkları 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Vilayet 
dahilinde se~im ehliyetini haiz olan 
yurttaşların isimlerini taşıyan defter
ler teftiş heyeti tarafından tetkik o -
!unmuş ve ait oldukları kazalara iade 
edilmiştir. Kazalarda bu defterlere gö 
re hazırlanan cedveller öbürgün du -
varlara asılacaktır. 

Adana Belediye ve 

Vilôyet Meclisleri 
Adana, 9 (Telefonla) - Adana be -

lediye se&iminin feshi hakkındaki 
karar bugün Ankara'dan vilayete teb
liğ olunmuştur. Belediye reisi B. Ve
dat Güçlü yeni intihabın sonuna kadar 
vekaletçe belediye reis vekilliğine ta
yin edilmiştir. · 
Adana'nın yeni seçilen vilayet mec

lisi de bugün ilk toplantısını yapmış-
tır. 

Çankın'da Umumi 

Meclis açıldı 
Çankırı, g a..a. - Vilayetimiz umu· 

mi meclisi bugün vali Hüsnü Uz:gö -
ren'i.n bir nutku ile saat l 5 de açıl -
mıştır. Hizmet verirken diplomalar arasın

da fark gözeten devlet, tahsil kade
meleri arasında, tıpkı parada olduğu 
ıibi, bir rayiç farkı kabul ediyor de
mektir. Bunu yapınca, elbette ki, ver
dili diplomaların hakiki diploma ol
malarına itina edecektir. Aksi takdir
de, "diploma" mefhumunda bir inflas
yon bqlryacak ve uydurma liselerin 
verdikleri diplomalar tanzimat mali • 
yeıinin konıolit'lcrine dönecektir. 

Türk çocuğunun kafasının mevcut 
olması, bir başka yazımızda da söyle • 
diğimiz gibi, "milli müdafaa" mızın 

hem sebebi hem neticesi, hem şartı 
hem gayesidir. 

A~ılış nutkunu müteakip bir ikin
ci reis ile iki katip seçilerek muhtelif 
encümenlerde çalışacak zevat intihap 
edilmiş ve mebus intihabı dolayııiyle 

heyeti tefti~iyede bulunacak ve dal • 

••• 
Lise, deyip geçiyoruz. Halbuki 

2. Maarif işlerimiz bir maarif pli • 
nına bağlanmalıdır. 

Maarif planı. Güzel. Fakat, bunu 
nasıl meydana getireceğiz. Maarif, 
devletin ihtiyaçları hakkında rakama 
dayanan malUmata sahip olacak yani 
ihtisas siparişleri alacak ki, bunları 
yeti1tirip teslim et&in. Şu halde maa-
rif işlerimizde pliınlllık, devleti. bü
tün işlerindf! hesaplrlığa ve plfmlılı • 
ğa sevkedeeektir. 

Fena mı? 

Burhan BELGE 

Bur•lnr',la Umu.mi meclis 
a<;ıJtlı 

Burdur, 9 a,a, - Vilayet umumi 
meclisi bugün açılmış, çalışmalarına 

başlamıştır. 

mi encümen ü~lcri yerine kaim ola. 
cak olan dört zat ac~ilerek izahname • 
nin kıraatine geçilmiştir. İzahnamenin 
kifayeti ittifakla ve alkışlarla kabul 
olunmuştur. 

Meclis Milli Şef ReisicUmhur İs -
met İnönü'ne ve saym büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilmesini 'lle ayak. 
ta ve alkışlar arasında kabul ederek 
cumartesi günü toplanmak üzere bu • 
günkü celıesine son vermiştir. 

İstanhnlcla hclc·rliye nizamları
na aykırılık eden e!'inaf 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Eminö • 
nü kaymakamlığı belediye nizamları -
na aykırı hareket ettikleri teabit olu • 
nan 5 lokanta, bir kuru kahveci dük -
kanı, bir otel ve bir de fırın hakkında 
kapatma kararı vermiştir. 

Yeni §ekle göre gazete ve mecmua
lara dercolunan ilanlardan 20 santi
metre murabbaı kadar yer işgal eden 
ilanlardan iki, 20 santimetre murab . 
bamdan yukarı ve 100 santimetre mu
rabbaına kadar yer işgal edenlerden 
beş; 100 santimetre murabbaından yu
karı 200 santimetre murabbaına ka
dar yer işgal edenlerden on; 200 san
timetre murabbaından yukarı yer iş
gal eden illl.nların tamamından her 200 
santimetre murabbaı ve küsuru için 
on kur\lş alınacaktır. Reıımin hesa. 
hında gazete veya mecmua ıayfaıın. 
da ilana tahsis edilen ve gazete veya 
mecmuanın sütun çizgileriyle ve bu 
çizgiler yoksa diğer iHinlarla tahdit 
edilmiş olan saha dikkate airnacaktır. 
Bir gazete veya mecmuanın diğer bir 
sayfasına dercolunan il~nlar o sayfa
nın tamamını işgal etmemiş olsa bi
le bu &ayfada başka ilan bulunmadık· 
ça tam sayfayı ifgal etmiş sayılacak· 
!ardır. 

1Ian mefhumuna yazı, resim, rakam 
veya sair ıekil ve işaretlerin kaffesi 
ve etrafı çerçeve ile çevrilmiş olan 
ilanlardaki çerçeveler de dahil ola
caktır. 

Nilfusu 100.000 den az olan yerler
de intiıar eden gazetelere dercolunan 
ilanlardan yukarıki reıimlerin yarıır 
ve mecmualara dercolunan ilinlardan 
mecmuanın neıredildiği mahalde çı • 
kan gazetelerde aynı büyüklükteki i
lanların tibi bulunduğu resmin yan
sı alınacaktır. Rcaim, a&li nüshalar. 
dan ahnaeaktır. 

Utak'ta mebua seçimi 
faaliyeti 

Upk, 9 a.a. - Ufak belediyesinde 
intihap faaliyeti isin belediye meclisi 
fevkalade içtima yaparak heyet tefti
şiyesini geçmiş ve tanzim edilen nü -
fus defterleri heyet teftitlycye veril -
miştir. İki gün sonra askıya alınacak -
tır. 

Bu devrcki Uf&k nüfus urnumiyesi 
105900 dür. 62 intihap ıubeıine ayrıl· 
mrştır. Müntehi(>Hni adedinin g~cn 
devreden yirmi fazlasiyle 285 olacağı 
talunin edilmektedir. 

D. Draao Romanya 
Matbuat Umum Müdürü oldu 

Bir müddettenberi Yunaniıtan ve 
Türlciye'de dost ve milttefik Roman -
ya'nın matbuat ate.şeliği vazifesini ifa 
eden Mösyö Drago Romanya matbuat 
umummtidürlü~üne tayin olunmuştur. 
Kendisi yalnız matbuat idaresi hiz • 
metinde değil, Balkan Antantı müna. 
scbetlerinde de temayüz etmiş kud • 
retli bir şahsiyettir. Yeni vazifesinde 
muvaffakiyctler dileriz. 

Memleketimize ithal edilmekte olan bazı ticaret eşyası üzerin
deki etiketlerde aşarı metre sistemine göre i9aretlerle beraber ha
zan diğer ıiıtem ölçülerden de kayıdlar bulunduğu görülmekte. 
dir. 

.Halbuki ölçüler kanunumuz, umu •

1 
miyetle mukavele ve akitlerle ticaret 
defterleri, ilan ve sair ticari evrak ve 
vesikalarda metre sisteminden gayri 
ölçülerin kullanılmasını menetmektc • 
dir. Bundan başka bu kanun muci -
bince neşredilen nizamnamede devlet 
me:ınurlariyle ticaret ve sanayi odala. 
rı ve borsalar memurlarının vazifele • 
ri dolayısiyle her hangi ticari bir işte 
metre sisteminin kullanılmadığını gö
rürlerse zabıt verakası tutarak müd • 

HAV A 

~~:m 
en 

Dü~ yurdun 

düşük ısısı Yanda .• 
deiumumiliğe vermeleri yazılıdır. Şehrimizde hava umumiyetle hafif 
Aynı zamanda gene ölçüler nizam - ı;eçmiş rtizg~r garptan saniyede ençok 

namesi Uzerlerinde metre sisteminden altı metre kadar hızla esmiştir. En 
gayri ölçü işaretleri bulunan eşyanın yüksek ısı yedi derece olarak kaydedil 
kullanılmasını sarih surette yasak et. miştir. Yurtta hava Karadeniz: kıyıla• 
mektedir. rında kapalı ve mevzit yağı~lı Trakya 

Tanzimat dairesi ölçUler kanuniy- ve Ege bölgelerinde açık diğer bölge
le ninmnamesinde meseleyi alakadar !erde umumiyetle bulutlu geçmi,tir, 
eden hükümleri gözden ieçirdikten 24 saat içindeki yağışların metre mu.

rabbaına bıraktıkları su miktarı Rize. sonra şu kanaata varmıştır : 
"Ölçüler kanunu hükümlerinden de 32, Hopa'<1a 24, Vakfıkebir'de 13 

Ordu'da ve Trabzon'd& 8, Gir••un'da
1 

müstesna tutulan hususları tadat eden -
dördüncü maddenin "D" fıkrasında 7, Terme'de 5, Sıvu ve Şebinkara.h~

sar'da 1 kilogramdır. metre sisteminin kabul edilmediği 
memleketlerdeki ferd vı: müesseselere Karla örtülü bulunan yerlerdeki 

. . karın toprak üzerindeki blmlıfı Er-
vakı ıhracat veya o memleketlerden zurum'd 2 ş b" k ah' 'd 3 A d . . . . . a , e ın ar ısar a , r a.. 
yapılacak ıthalat muamelelerı ıçın tu· han'da 36, Uludağ'da 170, santimet· 
tulacak defter ve kayıtlarla bu mem - r redir. 
leketlere müteferri evraka metre sis- Rüzgarlar Trakya ve Kocaeli bölge 
~emi ölç~ler~e ber~er diğer ölçülerle terinde şimalden, diğer bölgelerde u
ışarct edılebıleceğı açıkça yazılı olup mumiyetle garptan saniyede en çok ıll 
kanun vazır o ~abil memleketlerden metre kadra hızla e&mi~tir. 
gel~n eş~a~a aıt memleketle~de ~e~: Yurtta en yilkısek ısılar Kocaeli, 
re sıitemı ölçUlerle beraber dığcr ölçu· Trabzon ve Diyarbakır'da 10 Buraa 
ıc.rle yapılacak. iıar~tleri ka~u~ etn:ıiş· Balıkesir ve IatAhiye'<ie 11, 'çorlud~ 
tır. Kanunun bırincı maddesının ikın • 12, Edirne ve Çanakkale'de 13, İzmir• 
ci fıkrasındaki mcmnuiyetin tasrih de 14, Aqana'da 15, Antalya ve J3.od .. 
olunan husuılara maksur kalması ta • rum'da 16 derecedir. 
bii olup bu fıkrada yazılı "Sair ticari En dütük ısılar da ııfırrn altında 
evrak ve vesikalar" kaydı araıına bu Çorlu, Manisa, KHtamonu'da ı, Ma· 
kabil itaretlerin dahil addedilmemesi tatya'da 2, Elazıi ve Isparta'da 4, Es
icabeder. kişehir. Konya ve Sıvas'ta 5, Afyon, 

ÖJÇ'iiler nizamnameıinin dördüncü Çorum'da 6, Kütahya, Bolu'da 7, Erzu
maddcsindc yazılı "Sair ticaret evra • nım, Kara ve Kayıeri'de 81 Van'da 10 
kr,. tabiri hakkında da yukarı ki müta. derecedir. 
lca aynen varittir. Nl.zamnamcnin bi • 
rinci maddesinin U~UncU fıkrası iıe öl. 
çü, tartı ve aletlere matuf olup ticaret 
eşyası üzerindeki bu işaretlerin ölçü 
tartı ve aletlerden addedilmiyeceği 

şüphesizdir. • 

~u hale göre vekaletçe düşünüldü -
ğü gibi memlekete ithal edilmek iste • 
nilen ticaret eşyası ilzerlndekl etiket • 
lerde ifari metre si&temlnden maada 
ölçUlcrin de aöıterilmeal kanuna mu
halefet teşkil ertımlyeceği kanaatine 
varılmıştır.,, 

Tanzimat dairesi meselenin bir ke • 
re de umumi heyet~c müıakeresini 

mUnaaip göımU.ş, umumi heyet de şu 

neticeye varm19tır : 

" Vekaletçe de dilşünUldüğü gibi 
memlekete ithal edilmek istenilen ti • 
carct eşyası üzerindeki etiketlerde a • 
~rl metre sistemi Uzerine işaret bu • 
lunmakla beraber bundan başka diğer 
ölçiller üzerinde l§aret bulunması ka
nuna muhalefet tetkil etmiyeceği mü· 
talca kılınmıştır.,, 

Bu suretle tanzimat dairesi mazba -
tasında mucip sebeplere istinaden yü· 
rütülen mütalealar varit ve uygun gö
rülerek mazbata tudik editmi,tir. 

lstanbul'da safin ahnan 
ılrkellerin devrü tesllml tıi 
btanbuJ, g (Telefonla) - İatanbul 

Trımvay ve Tilncl tirketlerinln tC9linı 
alınma itleri 28 ıubatta bitiril-"9 uıa -
caktır, Nafıa VelcAl•ıi tirkctler bq -
milfettifi B. Servct'in rrüli&indcki 
komisyon bugün de 

0

geç vakite kadar 
Metro hamncıa mefeuı olmu§tur, 

Dcnizlıank'ta bir istifa 
tsı.nhul, 9 (Telefonla) - Deniz -

bank hukuk mil§aviri İsmail İ&a Caniş 
vazifesinden istifa ctmif ve istifaaı 
kabul edilmittir. 

Tıp Fakiiltcsi i~fn yaptırılan 
hariciye koğuşu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - tıp fa -
kültesi için Cerrahpaşa hcuıtanesi ya
nında yaptırılmasına karar verilen 
hariciye koğu~unun in .. at kıs

mı bitirilmiştir. Gene aynı hutanede 
in§Hına baışlanan göz kliniği de bu • 
günlerde tamamlanacaktır. 

Etrüsk vapurunun eürati 

LİSE, bir memleketin umumi bilgi ve 
terbiye ıeviyeıini üniversite'den fazla 
tayin eden bir ta.hail kademesidir. Bir 
çocuğun lise tahsili göreceği çağ, 
onun bütün hayatı üzerinde müsbet 
menfi en .Iruvetli tesirleri bırakacak o· 
lan yılları ve bunlarla birlikte en esas
lı. ~i~ağ, vücut ~e ruh <leğişiklikleri
nı ihtıva eder. Lıse, bütün bu inkişaf
ları hayata, haıyatın her türlü meımli
yetlerine ve her türlü ihtisas sahala
rına doğru kanalize eden dissiplinler 
ocağıdır. Bu ocakta o dissiplinler, iyi 
ve cevherli demir gibi dövülebilmeli
dir ki, "olgunluk imtihanı., dediğimiz 
büyük bc~ri netice, kağıdın üzerinde 
yazılı değil, gencin dimağında ve ru • 
bunda kazılı olsun. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lıtanıbul, g (Telefonla) - Deniz ti -
earet mUdUrlüğünde Etrüık vapuru -
nun tetkiklerini yapan mütehauı• ko -
rniıyonun tetkikleri eon safhadadır. Türkiye, Tanzimat'tan beri iyi lise 

pe~indedir. ''İdadi - Sultani - Lise" 
merhalelerini görünürde ve adlandır
mada sökmüş bulunduğumuz halde, 
hakikatte istediğimiz ve bize lazım o
lan LİSE'ye varmış bulunmuyoruz. 

Bunun birçok ve biribirinden mü -
him sebepleri arasında bir tanesini bu
rada, gene ordu misalini alarak tavzih 
etmek isteriz. 

Bir memleket istediği kadar kolor
du çıkaramaz. Çıkarabildiği kadar çı
karır. Nüfusu ne kadarsa. subay kad
rosu ne kadarsa. parası ne kadarsa o 
kadar kolordu çıkarır. Bunun içindir 
ki, o memleketin her büyücek şehri, 
"ben adalet ve müsavat namına bir 
kolordu merkezi olmak isterim" di · 
yemez. 

Bunun gibi, modern maarif hayatı
na ancak yüz senedenberi geçmiye 
çabalryan Türkiye'de LlSE'nin açıl· 
ması, hoca kadrosunun hazır ve tam 
olmasına tabidir. Para ile bina bulu
nur, mektep levazımı ve aletleri bu
lunur. Fakat. hoca bulunmaz. Tesa
düfen bulunan hoca, hoca değildir 
Türk liselerinin arızasız işlemesini 
istiyorsak, lise hocası dediğimiz in
tanın: 

Üstad Ekrem 
Ölumünı.in ıs inci yıldönümü münasebetile 

Bize yeni edebiyatın ne olduğu
nu ilk önce öğretmiş, yazdığı şıi'r
le!le bütün bir edebiyat alemini 
duşündü:rmüş ve bütün bir millet 
tarafından haklı olarak "üstad" hat
ta "Üstadı Ekrem" adı ile anrl111IŞ 
olan Recai zade Ekrem, bundan ta
mam yirmi be§ yıl önce fani hayata 
gözlerini yummuştu. 

. Buraya ~nunM to~lıyabildiğimiz 
bırkaç zarı[ nukıesıni kaydediyo
ruz: 

N<lz, niya::.! 

Üstad Ekrem, kibar ve zarif bir 
adamdı. Resmi ve hususi her vazi
fede ciddiyeti kendisine prensip 
yapmış bir adam olduğu halde 
maiyetini şiddetle tekdir -etmekten 
onu nezaket ve nezaheti alıkoyar-
dı. 

Bir defa maiyetindeki memurlar
dan birisinin vazifesinde ihma -
Jini, sonra da yalvarrp yakarma yo
luna baş vurarak başını kurtarmıya 
yeltendiğini görerek ona şöyle de-
mişti.~ -.ndi. efendi! Devlet kapı-

sı naz yeri değil, niyaz yeri hiç de
ğil! ••• 

Hak telakkisi: 

Hakların tanrnmasına, hakların 

yenilmemesine §iddetle taraftardı. 

Pepe Mehmet pa§a zade Mehmet 
Ali bey "MeceJle §erhi" isminde bir 
eser yazmı§ ve üstad Ekrem'den bu 
kitaba bir mukaddime rica etmişti. 
E~rem'in bu kitaba yazdığı mukad
dıme §Öyle başlar : 

"Dünyada zatı Haktan sonra en 
mukaddes ~ey, hakkı zattır." 

••• 
"Dnnı· L_ d"" •• .. z rl(ına ustu . " 

Bir gün Sarıyer'e gezmeğe git. 
mişti. Tek başına rıhtım boyunda 
dalgın dalgın dolaşıyor, düşünü
yordu. O sırada süratle geçen bir 
vapurun dalgası kendisini tepeden 
tırnağa kadar ıslattı. Bu halde y.o-

Juna devam edemiyeceğini anlıyan 
üstad, orada yakında oturan Sadul
lah paşanın karde~i. Said beyin e
vine iltica etti. Said bey, Ekrem 
beyi bu halde görür görmez sordu: 

- Ne o beyefendi, denize mi düş
tünüz~ 

Üstad bu•un üzerine §U cevabı 
verdi~ 

- Hayır efendim, 
düştil. 

••• 
deniz bana 

"Mahamidi Hamid.iye,, 

Florinalr Nazım, bir tarihte Ab -
dülhamid'in süUisu, veladeti gibi 
münasebetlerle yaı:dığı kaside ve 
medhiyelcri "Mahamidi Hamidiye" 
ismi altında bir araya toplamış ve 
o vakitler Büyükdere'de dağ tepe
sinde menkup ve münezvi bir hayat 
sliren Ekrem beye getirerek kita
bına bir takriz istemişti. 

Üsstad, Florinalıyı taru11J1yordu. 

Onun için bunu doğrudan doğruya 
saraydan ilham alan bir tahrik zan
nederek fena haİde ürktü. Reddetse 
bir türlü, etmeyip yazsa bir türlü 
idi. Kitabı bir müddet alıkoydu ve 
nihayet içinde şu cümle bulunan 
bir takriz ya;ldı: 

"E:.er müc:-;sirle hem ayar olursa 
kıymetlenir. Mahamidi Hamidiye
de gerek mev.ıu ve gerek müellifin 
iktidarı şairanesi aynı derecede
dir." 

Zavallı Florinah, bunu iltifat 
addederek kitabı bastırmış ve sene
lerce üstadın bu tevttcühü (!) ile 
öğünmüştü. 

*** 
Zalim tıc zulil m kelimeleri 

Ekrem bey istibdat devrinde bir 
Jiıgat kitabı satın almıştr. içinde 
zalim ve zulüm gelime/erini aradı, 
bulamadı. Onun üzerine kitabrn iç 
kap:1ğrna ~u krtayı yazdı: 

Öyledir ahdi füyuzatı Hamid Hani kim 
Hiçtir adline nisbetle onun adli Ömer; 
Siyei iO.tfu hümayunu Şehill6ahide 
Zalime, zulme IOiatlerde bile kalmadı yer. 

••• 
Hir çocukluk h'1tıra~ı! 

Üstad Ekrem küçük çocukken 
Bayauddaki Mektebi lrian'da Oııku-

Teşekkür 
Aziz o~lumuz ve kardeşimiz Halid

in ziyaile uğradığımız büyük felAkct 
kartısında yurd içinden ve dışından 
bizzat, telgraf, mektup ve telefonla 
taziyelerde bulunan sayın büyükler 
ve dostlarımıza; 

Almanya'dan nakledilen cenazenin, 
nakli ve ebedi ma.kbert11ine tevdii 
merasimine ittirik için ta uzak yer
lerden biuat Afyona kadar ielen, çe
lenkler gönderen, ve iftirak eden bü
tün e§ ve dosta şükran ve saygıları -
mızı arı:eyleriz. 

Afyon: Niyazi Demirer eşi 
ve oğulları 

muştu. Bir gün bu mektepte geçen 
hayatım anlatırken ha~arı, fakat 
sevimli bir arkadaşından bahsede
rek: 

- Bf!n ona Dede Jikabını tak
mıştım/ 

diyen üstada sebebini sordular. 
O da JU cevabı verdi: 

- Boyuna dönerdi de ondan! 
7.1 
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Spaak kabinesi 
istifa etti 

ITÜRKiYE BASINll 

İ spanya meselesi ·. Avrupa ve Amerika 
Bir haftadanberi, dünya matbu.a

tı, Ruzvelt'in gizli bir encümen içti-
Birleşik devletlerde 

B. Beneı Nevyork'ta İstila siyasi mahfillerde 
endiJe ile karıllandı 

ve İtalya . 
Dıaında söylediği sözlerle metıv.J
dür. CümhUJTeİ$İ, Avrupa'nm bir 
harp arifesinde bulunduğunu söyle
di nıi, söylemedi mi? Ve .Amerika'
nın hudutları Franaa'dan başlar de
di nıi, demedi ıni? Bu yolda sözler 
aöylediği §ayi olur olmaz, Almanya 
Ye İtalya gazeteleri, Ruzvelt'e karıı 
tiddetli yazılar yaznlıya başladılar: 
"yahudi aleti", "mecnun", "mef
luç", iıte Ruzvelt hakkında bu ma.t
buatın kullandığı bazı sıfatlar. Diğer 
taraftan lngjliz ve bilhaa.&a Fran
aıa matbuatı, gevinç içindedir. Hatta 
fransız gazetelerinin bu sevinci, ba-

10.000 tane tayyare 
makinisti yetiştirilecek 

Nevyork, 9 a.a. - B. Beneş, bugün 
buraya gelmiştir. Şerefine belediye 
dairesinde parlak bir kabul resmi ter
tip olunmu~tur. B. Beneş, Nevyork'ta 
sekiz gün kalacak ve bu esnada şerefi
ne tertip edilecek ziyafetlerde bulu -
nacağ ı gibi, konferanslar da verecek -
tir. Müteakiben sabık Çek-Slovak rei
sicümhuru Şikago'ya gidecektir. Ma
liım olduğu üzere, B. Beneş, Şikago 
üniversitesinde profesör sıfatiyle de
mokrasiler hakkında konferanslar ve -
reccktir. 

Brüksel, 9 a.a. - Flaman operatör 
Martinsin Flaman akademisi azalığı -
na tayini neticesinde nazırlar arasın -
da çıkan fikir ayrılıkları sebebiyle ka
bine fevkalade bir içtimaı müteakip 
i:.tifa etmiştir. 

Yeni Sabah'ın politika aütwıunde. 
Dr. Rqat Sagay yazdığı bir makale
de lspanya'daki son hadia.eleri ve bu 
hadiseler karşısında ltalya'nın aldı
ğı vaziyeti tebarüz ettir'dikten· sonra 
Musolini'nin yalnız Franko'nun mu
zafferiyeti için çah§ollUlkta olduğu 

hakkındaki sözlerini nakletnıekte ve 
demektedir ki: 3032 tane de yeni tayyare yapdıyor Kabinenin bu fevkalade içtimamı 

müteakip neşredilen tebliğ ezcümle 
şöyle demektedir : "Fakat burada iki türlü mİLnade. 

alınabilecek bir cümle vardır. O da, 
''Franko'nun muzafferiyeti,, kelime
leridir. 

Nevyork, 9 a.a. - Tayyare makinistleri mektebinin müdürü, 
Amerika hava silahlanması programı mucibince, 20 amerikan ih
tisas mektebinin şimdi 10.000 makinist talebeyi tedrise başlıya -
bileceğini söylemi§tİr. 

"Liberal nazırlar, başvekile B. Mar -
tinsin Flaman tıp akademisi azalığın
dan vazgeçmediği takdirde istifa ede
ceklerini bildirmişlerdir. Başvekil, 

bu vaziyette hükümetin faaliyetine 
devam e.demiyeceği neticesine varmış 
ve kırala hükümetin istifasını vermeyi 
kararlaştırmıştır.,, 

Bu H:i kelimeden çıkarılacak ma
nalardan birisi ukeri diğeri de siya-

zı alman gazetelerini hiddetlendir- Siüihl.arı arttırma zar·u· reli.... ı 
lb.iyt.ir. Bir alman gazetesi bunu 
\'eraay zihniyetinin devamı telakki Vaşington, 9 a.a. - Mumessıller 
ediyor. Ve Alman_ Fransız delda- meclisi ordu encümeni, salı günü itti
ra•yonunun imzasmdan sonra artık fakla kabul etmiş olduğu milli müda -
Fransa'nm aklı bqma gelmeli idi faa programına müteallik kanun layi-

Bİ R ITALYAN GAZETESİNE GÖRE 
sidir. 

Askeri muzafferiyet, neticesi 
müspet olan v derhal görülebilen 
bir haldir. Halbuki ltalya'nın esaa 
endişesi, askeri galibiyetten sonra 
Franko'nun yeni lapanya'nm başın -
da kalıp kalmıyacağı, bilakis bazı 

dahili siyasi kuvctlerin İspanyol mil
letini ba~ka istikametlere çekip gö
türebileceği ihtimalidir.. Bu MheP
ten Franko'nun bu sahada muzaffer 
çıkması istenmektedir ki vaziyet bu 
merkezde olunca İtalyan gönüllüle -
rinin l&panya'dan askeri muzafferi
yet takdirinde derhal çekilemiyecek 
leri manası çıkabilir. 

diyor. hasmı dün riyaset divanına tevdi et -
.. miştir. 

Ruzvelt, kendiaine atfedilen aoz- Encümenin projeı.i, mecliı.e askeri 
feri söylemediğini kendine mahau.s . . 

tayyare kuvetlerının ve sair müdafaa 
aarih ve kati ifade ile bildirmiştir: 

vasıtalarının derhal tezyidini tavsiye 
- Saçmadır etmekte ve bu takviyenin Fransa ile 
demiıtir. Fakat buna rağmen, bir- İngiltere'11in Amerika'dan mühim 

Çok Amerika gazeteleri, Avrupa'ya miktarda ve acilen mübayaatta bulun
karşı aldığı vaziyetten dolayı cüm - maları gibi yakında Avrupa'da bir 
hurreisini tenkit ediyorlar. Bunların harp çıkması ihtimaline delalet eden 
Yazdıklanna eöre, Ruzvelt'in son alametler dolayısiyle zaruri bir hal 
birkaç ay içinde takip etıni~e başla- olmuş olduğunu kaydetmektedir. 
dığı siyaaet, Amerika'yı otor.ıt.•r dev
letlerle bir hnrbe sürÜkliyebıhr. HaL 
buki büyük t-.Arpten sonra hayal au-
ltutY. oa uğrıyan Amerika halkı, Av
ruıoıı devletlerinin kavgalarma ka
rı.,-/, ık istemiyor. 

Her şeyden önce iki şeyi biribi
r" • n nyırmal< lazımdır: 

1 - Amerika'nm müstakbel bir 
Avrupa harbinde takip edeceği si-
YaseL 

2 - Cümhurreisinin sözleri veya 
aiyaseti etrafında bugün Amerik•!
da yapılan mücadele. 

Amerika'nm müstakbel bir Av
rupa harbinde nasıl bir yol takip e
deceği bugünden kestirilemez. Bu, 
h arbin çıkı§ ıartlarma ve inkiıafma 
bağlıdır. Amerika, bugünden, Avru
pa devletleriyle bir ittifaka giremez. 
Bu, Amerika'nın ananesine aykırı o
lur. Fakat şüphesiz, Amerika halkı
nm aempatisi dem okrasilerin tara
fındadır. Ve eğer Avrupa'da demok
rat ve otoriter devletler arasmda bir 
harp çıkar ve bu mücadele derhal 

neticelenmez de bir müddet devam 
~el'ae, Amerika'nın yavaı yavat bu 
h~he sürüklenmeai, pek ıalip bir ih-
t~•ldir. Fakat bütün ATI'llpa gaze
te14!rinin anlıyaınadıklar> nokta, bu.. 
' '- Amerika'da cümhurreisinin SÖy
lediii veya söylemediği sö:der etra
fında Y•Jhl•n neıriyatm bir uçim 
tnücadeleeinden \\..~1'et olmasıdır. 
Gelecek sene AmenH:a CUL..ı-,.....eisli
ği İçin seçim yapılacaktır. Ruzvelt; 
geçen senenin sonunda yapılan me
buslar ve ayan seçiminden sonra ar
tık "Nev Deal" programınm popüler 
olınaktan çıktığını gönnüş, usta bir 
Politikacı manevraeiyle, altı seneden 
beri Üzerinde ısrar ettiği bu progra
lnı arkaya atarak dış politika ve si
lahlanmayı ön plana atmı§tır. Filha-

kika büyük mikyasta silahlanma, 
biraz da "Nev Deal"in tatbiki de-
rnektir. Silahlanma için sarfedilecek 
olan külliyetli para, sanayiin mani -
-.eli.aını döndürerek i§aizlerin mikta
l'Qıı azaltacaktır. Nev Deal üzerinde 

. C:Ütnhurreisiyle kar§ıla§nııya hazır
lannıakta olan muhalefet, Ruzvelt'in 
bu ti.biyesi kar§ısında onunla ileri 
attığı yeni mesele üzerinde mücade
leyi ele almııtır. Ruzvelt ve taraftar
lıtrı: 

3032 yeni t.ayya.re 
Encümen, bir anlaşmazlık başladı

ğı takdirde Birleşik Amerika'nın ha -
zır ve sahillerini himayeye kafi bir 
hava kuveti ve bir ordu ile mücehhez 
olmasının rniibrem ve esaslı bir zaru
ret olduğunu ilave eylemektedir. 

Proje, yeniden 3032 tayyarenin in
şa edilme9ini, Panama kanalının ısla -
hı için 23 milyon ve hususi mühim -
mat sanayii için 32 milyon dolar tah -
sis olunmasmı derpiş etmektedir. 

Amerikan deniz 

manevralarının 

ilk safhası bitti 
Vaşington, 9 a.a. -Bahriye nezare

ti, ntil denizin e i büyük deniz ma
nevralarının ilk safhasının hitama er -
mi.ş olduğunu haber vermektedir. Ma
nevraların bu kısmı, Kulebra adasına 
cali bir taarruz icraBını ihtiva etmek· 
te idi. Bu taarruz, dört zırhlının mü -
rettebatı ve altmış tayyare tarafından 
yapılmıştır. Bütün filonun manevra -
lan 15 şubata kadar devam edecektir. 
Programda Panama kanalının müda -
faa.sı eksersizleri vardır. 

İtalyanlar asker 
tahşid ediyor 

(Başr 1 inci sayfada) 

Libya'ya göndermiş olduğu 30.000 ki
şilik askeri kuveti takviye etmek üze
re mezkur sümürgeye 30 bin kişi da -
ha göndermektedir. 

Salahiyetli mahfiller, bu te<lbirin 
hiç olmazsa Fransa kadar İngiltere

yi de istihdaf etmekte olduğunu 

beyan ve Fransa'nın ş i m a 1 i Af
rika'da muazzam kuvetleri bulun

masına binaen bu tedbirin İtalya tara -
fından Tunus'a karşı bir teşebbüs ad -

dedilmesi ihtimali mevcut olmadığını 

ilave etmektedirler. 

- Demokrasi tehlikededir. Ame- Muur ve Sudan'a karşı tehdit 
rika sil&..hlnnmahdır, · Her ne kadar İtalya, Libya'daki ku-

deyince; onlar §Öyle mukabele e
diyorlar: 

. - Amerika'yı Avrupa devletle
l°lyle harbe sürüklüyorlar. 

Cümhurreisi bugünden Amerika
Yt Fransa'ya bnğlamı§tır. lıte hudut
farnnız Fransan'dan baılar dedi. 

Ciiınhurreisi Ruzvelt: 

.. - Bana atfertlilcn bu sözler, siyasi 
duınııuııarnn tarafından uydurul
ttıU§tur, 

dediği zaman, bu mücadeleye İfa
ret ebn;lc: istcmiıtir. Fakat bu mü
cadelenın ıiinıulü Avrupa'da iyice 

anlatılanıadığmdan bir kör dövüıü -
dür başladı. Şu söylenebilir ki otori
ter devletler matbuatı tarafmdan 
Ruzvelt'in fahııma kartı yapılan bu 
hücumlar, cüınhurreisinin Amerika'
daki vaziyetini kuvetleıti~iye yar
dan etmiştir. Filhakika bilindiği gi
bi, Ruzvelt'in bir bacağı mefliiçtur. 
Fakat Ruzvclt isin ııiyıı.si hayatında 
bir nakiae olmaktan ziyade adeta 
bir kuvet knynnğı teıkil eden bu haa
tahğrna, Amerika'da hararetiyle 

~etlerinin Fransa kuvetleri ile müva -
zene vücude getirmek maksadiyle tah-

tit edilmiş olduğunu iddia etmekte i

se de umumiyetle serdedilen mütalea 

bu kuvetlerin Mısır ve Südan'a kallı 

bir tehdit teşkil emekte olduğu ve bu 

tehdidin ingiliz - İtalyan itilafından 

evel Libya'daki İtalyan kuvetlerinin 
tehdidine mümasil bulunduğu merke
zindedir. 

İyi malumat almakta olan mahfiller, 

talya'nın B. Çemberleyn'in "İngilte -

re'nin Fransa ile her türlü ahvalde 

mütesanit olduğu,, suretindeki beya -

natın<lan aonra Libya'ya asker gönder -

mesi hadisesi alelade bir tesadüf ad -
detmemektedir. 

methur olan seçim mücadelelerinde 
en uzak bir İyma bile yapılmamııtır. 
Bu vaziyette çok sevilen bir devlet 
reıaı hakkında yapılan neşriyatm 

Amerika'da uyandıracağı akis ta
aavvur edilebilir. 

A. Ş. ESME R 

.. •••·•v•;• •. ..... .., 

Paris ve Londra arasında 
askeri bir ittifak var 

Fevkalade içtimaı müteakip B. 
Spaak saraya giderek istifasını tak -
diin etmiştir. Kıral B. Spaak'ı, yeni 
hükümet kuruluncaya kadar gündelik 
işlerin tedvirine memur etmiştir. 

Siwısi mulıfiller<w endişe 
Brü.ksel, 9 a.a. - Spaak kabinesinin 

istifası politik mahfillerde umumi en
dişeye sebebiyet vermiştir. Yeni hükü 
met hakkında fikirler şimdilik çok 
gayri sarihtir. Mamafih partiler hari
cinde bulunan şahsiyetlerden mürek
kep bir iş kabinesi kurulması ihtimali 
ileri sürülmektedir. Bazı mahfiller, 
aynı zamanda parlamentonun feshini 
ve yeni ı;eçim yapılmasını istemekte -
dir. 

Onun l~in de B. Çemberleyn'in son nutku 

İtalyan ·mahfillerini hayrete düıürmedi · 
Filhakika askeri bir muzafferi-. 

yetin ne zaman kazanıldığı bilinebi
lir. Fakat bir siyasi galibiyetin elde 
edildiği zamanı takdir muğlak bir 
meseledir. 

Roma, 9 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: "İnformazione diplo
matica" aşağıdaki tebliği neşretmektedir: 

"İngiliz Başvekili Çemberleyn'in l 
Fransa ile İngiltere arasında siyasi 
ve askeri sıkı tesanüd hakkındaki 

nutku Roma'ının mezkur mahfillerinde 
hiç bir h~ret uyandırmamıştır. 

Daha evelce de, Çemberleyn Roma 
da bulunduğu zaman ve Avam kama -
rasında muhtelif vesilelerle aynı sarih 
beyanatta bulunmuştu. 

Londra ve Pari!f ara.~ında 
mıkeri ittifak 

Fransa'nm faşist aleyhtarı mah -
·filleri belki de biraz izam ettikleri 

sevinçleri arasında İtalya'nın Çem -
berleyn tarafmdan yapılan beyanat 
karşısında sindiğinden bahsetmekte -

dir. B\ı mahfiller, bir kere daha ve 

pek çok aldanıyor. Çünkü faşist İtal

Papa'nın sıhi vaziyeti 

gene vahimle_şti 
Vatikan, 9 a.a. - Papanın sihi vazi

yeti endişe tevlit etmektedir. 
Papa, astım hastalığından yeni bir 

buhran geçirtniş ve ü.ç çeyrek saat sü
ren kriz esnasında kendisini kaybet -
mistir. 11 i.nci Pie bir müddet sonra 
ba;gınlıktan açılmış ve halen istirahat 
etmekte bulunmıı;ztur. 

Fııkat Papa"nın sıhi vaziyeti öğle -
den sonra yeniden vahimlcşmiştir. 

Sorı vaziyet 

Resmen bildirildiğine göre, kıral 

Leopold kabine buhranının halli için 
görüşmelerine yarın sabah, ilk olarak 
ayan ve mebusan meclisleri reislerini 
kabul suretiyle başhyacaktır. 

Ünivenitelilerimiz 
Atina'ya geldiler 

Bu noktai nazar dolayısiyle, İtal
ya Franko'nun her iki sahada mu
zaf fer çıkmcıya kadar gönüllüleri
nin i&panyol topraklarında kal~ası 
siyasetine temayÜl ettiği takdır~ 
bu yeni vaziyet hem eveltlen tatbık 
ettiği "İspanya iapanyollarmdır,~ 
düstürüna aykırı düşecek, ve henı de 
İngiliz ve fransız harici siyasetine 
mugayir olacak ve yeni vahim siyasi 
hiıdiaelerin zuhuruna sebebiyet ve
recektir. Hadisat, İspanya dahili har 
binin alacağı §ekil ve neticeyi artık 
bu istikrarsızlıktan usıanan Avrupa 
muvacehesine bir an evel bildirmek 
için çalışmaktadır.,, 

lNGlLTERE'nin lT AL Y A'ye. 
CEVABI 

Vatikan, 9 a .a. - Papanın sıhi vazi
yetinde akşama doğru her hang i bir 
değişiklik" vukua gelmemiştir. Papa, 
dö t..saattan il fif uykud dır. Ma 
mafih doktorlar, üremi ihtimali veren 
böbrek ataletinden endişe etmektedir. 

Ü Ü N 

Atina, 9 a.a. - Başlarında Doktor 
Hıfzı Veldet olduğu halde İıotanbul 
üniversitesinden 34 kişilik bir talebe 
grupu bugün Sclanik'ten buraya gel -
miş ve istasyonda üniversite heyetleri 
tarafından karfılanmıştır. Türk üni -
venıite talebcei öğle üzeri üniven;ite 
r ektörü tarafından kabul edilmiş ve 
rektör türk talebesi şeref ine b ir öğle 
yemeği vermiştir. Öğleden sonra Ak· 
ropolü ve müzeleri gezen türk talebe
si Atina'da üç gün kalacaktır. 

AKŞAM'ın da politika aütununda 
bu başlık altında çıkan fıkrada deni 
yor ki: 

"ltalya Fransa'ya kartı talepleri
ni günden güne arttrrryor •• Afrika'-
daki Tunua ve Cibuti'yi istemekle 

Ü l E R kalmayrp Avrupa'daki fransız top
raklarından dört vilayetten de baha 
ediyor. Son günlerde Italyan matbu-
atı bu arada B. Muaolini'nin gazete

ya Fransa ile İngiltere arasında bilfiil 
hakiki bir askeri ittifakın mevcut ol -

duğunu dün öğrenmi' değildir. Bunu 
çokta·nberi biliyor. Bu askeri ittifakın 
mahiyeti yazılı olduğu ,ekilde bittabi 
tedafüidir. Fakat, bu kelimenin mlna- D 
sı üzerinde fazla h~le kapılmamak 
lazımdır. Fraflliız - İngiliz askeri itti -
fakı tedafüi midir yoksa totaliter dev

letlere karşı bir tecavüz harbıru da 
tazammun ediyor mu? lşte bilinmesi Haksız bir ittihama cevap 

si Popolo d'ltalia Akdeniz sahilinde
ki fransız Riviyerasma ait isteklere 
ilaveten gene bu aa.hildeki Provence 
ve Languedoc vilayetlerinin büyiik 
parçaları mutlaka ltalya'nm olaca-

lazım olan cihet budur. 

lhJya mıkeri hazırlıkl.an 

ilerletecek 

Ancak şimdilik bu ikinci faraziye

yi müstebat görmek lazımdır. Çünkü 

aksi takdirde italyan - ingiliz anlaş

masiyle fransız - alman deklarasyo?u

nun manasr kalmaz. Bununla beraber 

istikbal hakkında kati bir hüktim ver

mek doğru olamaz. 

Mesut Roma mahfillerindeki kana
ate göre, İtalya, sulh siyaseti takibine 
devam etmekle beraber yukarda çizi -
len vaziyetin icabatma tevessül etmek 

mecburiyetindedir ki, bu da italyan 
milletinin askeri hazırlığını ilerletmek 
ve mükemmelleştirmek için daha bü
yük bir g~ret &arfı zaruri olduğudur. 
Bu gayret, sarfedilecektir. 

ltalya ve Almanyq, isteklerin

den va;::; {.(eçnıiyecelder 

Roma, 9 a.a. - İnformazione Dip -

lomatika'nm notu üzerine Gayda Gi -
ornale d'İtalia gazetesinde diyor ki: 

1ta1ya ve Almanya, Fransa ile ln -

giltere arasında bir silahlı anlaşma bu-

1 unduğunu ve bunun Amerika Birle -

şik devletlerinin de kendi içine alabi -

leceğini daima nazarı dikkate almak -

tadır. Fakat, haklarına, vasıtalarına ve 

dostluklarına emin olan İtalya ve Al· 

manya adalet namına çok sarih bir su 

rette ve meauliyetlerini müdrik olarak 

ileriye sürdükleri taleplerinden vaz -
geçecek değillerdir. Maamafih bu va

ziyetin muhakkak surette bir çarpış -
ma ile neticelenmesi icap etmez. Fran

sız - ingiliz ittifakının ırainız tedafüi 
mahiyette bulunduğuna inanmak is -
teriz. B. Çemberleyn'in politikasını 

hadiselerin imtihanından geçmesini 
bekliyoruz." 

Bazı yaz.ılar nedense etrafında diğerlerinden ziyade alôka uyan- ğmı •e bu suretle 1talya'nm kendi 
dırmak talihin• maz.har olu:;yor. 26 sonkanun tarihli Ulus'ta çıkan menfaati Franko ispanyası ile yalnız 
"Ferdi değil içtimai alaka" başlıklı fıkram dolayısiyle okuyuculanm- denizden değil, karadan da koınıu 
dan birkaç mektup aldım. Bunlardan bir tanesinden birkaç gün önce ve hemhudut olması zaruri bulundu 
bahutmİ§tim. Bugün de dikkate değer bulduğum bir diğeri üzerinde ğunu yazmııtır. ltalyanm bu fransrz 
konu§acağım. yerlerini aldıktan sonra Avrupa bar-

Umumiyelle muharrirleri halkın dertlerine karşı alakaşızlıkla itti- tasını~ ne ıekil alacağı~ı göste~ek 
ham ederek şiddetU hücumlarda bulunan bu okuyucum mektubunu ya- için hır de bu yazıya bır harta 1 ave 

• . • . . • . . edilmiştir. .zı makınesıyle ya.unıı ve hatta ımza yerıne koydugu remı:zde bıle el , • • 
ya.zısını kullanmamak ihtimamrnı göstermiş. Neden? Okuyucularımı:& . İtalyanlar Frarua yı adeta yenı 

· ı l · · .. · · ·dd ı· bır Çek-Slovakya sayarak kolunu ika emın o sun ar kı, bıu gonderdıhlerı mektupları, ne haclar şı et ı ve d k k b k 
h tt • b · . . . .. h na ını ırpmak ve Uf& enzetme 

a a ız.ce ne haclar haksız olurlarsa olsunlar, ıyı nıyet ve musama a . ı· l it l , .. d"kt'. · bu 
·ı k 1 . . . .b. ır. ıyor ar. a yanın goz ı ıgı 
ı e ar~ı anuya alışkını.z, bunları kendı aleyhlerınde bırer senet gı ı l k d " . •

1 
~ • f ec1· . . yer er en ısıne verı ecegı arz ı-

kullanmah ad·iliğini yapacak kimae aramızda mevcut değıldır, sanırım. Iecek olsa Fransa Akdeniz devleti 
Hükümetimizin yerli yersiz, haklı haksız tenkitlerimize karıı gösterdi- olmaktan çıkacaktır. Şimali Afrika.
ği müsamaha :zihniyetini bi:zi tenkit edenlerden esirgemiye hakkımız da müııtemlekelerine mesela Cezayi
yoktur. re Atlas Okyanusuna ve Cebelütta-

Okuyucum, a:z kazançlı halkın dertlerine kar§ı gazeteleri alôkası:z- rık boğazı ile muvasalayı temin ed&
lıkla ittiham ederken buna misaller gösteriyor. Fakat bana kalırsa bun- cektir. 

ları hiç de iyi intihap etmemif! Mesela "maCJ§larının itası 100 hatta 110 İtalya bir harp vukuunda Alman
liraya kadar olan memur veya aylık ha.zancı bu raddedeki memur ol- ya'nın kendisine yardım edeceğini 
mıyan sınıfın §U Ankara'da çektiği mesken ifkencesinin derece~i ile şim- söylemesi üzerine Fransa'ya kartı ta 
diye kadar acaba kim alakadar olmuıtur?,, diyor. Kendisine Ulus ko- leplerini arttırmııtır. Bu vaziyet kar
leksiyonunu karıftırmasını tavsiye edeyim. Yalnız bizim gazetede bu ~ısında İngiliz başveki.li de .Fra~aa:-

.. · d • h l' ı ı L tl l • L nın hayati menfaatlerı tehdıt edıldı-mevzu u.zerın e bır ay ı ya.zı ar ya.zı mış. ano.re ftr açı mış, sen maRa- . , . . • 
l l . . b. k" f • b v • aman lngıltere nın kendısıyle be e f'r nepedılmiştir. Ben kendı hesabıma ırço • atar u bahse temas gı z .. I . F 

• v • • 1 h b " - raber olacağını aoy emıt ve ransa etmıf oldugumu hatırlıyorum. Bu ıNbar a mu ala un yuksek dü.<>ün- k · 1 l "it • d 
• w • :ı- bütün uvetıy e ngı ere ye yar nn 

celı muharrirler bir sınıf halkın maruz kaldıgı acı ıle alakadar olmayı d · i gibi lngiltere'nin bütün var-
L·· ··1ı. • / b. h··L·· . e eceg 
RUfu sayarlar,, derken cidden ınsa sı.zca ır UHUm verıyor. Kendisi, lığı He Fransa'ya yardım edeceğine 
sanırım ki bahsettiği zümre ara.sındadır. Fakat daha büyük bir zaruret dair geçen ny fransız hariciye nazı
i{'inde bulunan köylü ve ifçi .zümresinin va:ziyetinclen ve mesken ihtiya- rmın söylediği sözün lngiltere'nin de 
cınJan bahsetmeyi neden düşünmüyor? Asıl o .zaman içtimai alakasını fikrini ifade eylediğini kaydetmiş. 
göstermiş olurdu. Halka inmiye tene.z:zül etmemekle haluı.z yere itti- tir. lngiltere'nin bu sarahati karıısın
ham ettiği muharrirler halbuki birçok defalar bu mesele ü:zerinJe de da ftalya'nın müfrit taleplerde ısrar 
durmuş, umumi alôkayı bu acil ihtiyaca çekmiılerdir. edkip.etmiyeceğini yakın ati göstere-

ok · · ·L· · b• · l l k F ••v • , • ce tır . ., uyucum, ıddıasına ıHıncı ır mısa o ara esna ın ogle tatrlı yap-
mak mecburiyetini ileri sürüyor. "Bu halkı mecburi bir tasarrufa teşvik 
için mi yapılmıştır?,, derken esnal zümresini te~kil eden vatandafları'} 
da rahat bir öğle yemeği yemek hususundaki ihtiyaçlarını ve bu usulif'n Büyük bir kar fırtınası 
bütün medeni dünyada tatbik edildiğini, tedbirin ittihazında ancak ge
cikmiş sa;yılabileceğimizi unutmuş görünüyor. 

lttihamlarına daha u.zun boylu cevap vermeme ne bu sütunun, ne ele 
mutlaka bu bahisle alakadar olmalarını istemek hakkım olmıyan oku
yucularımın tahammülü vardır. Sayın okuyucum bir gün :zahmet eder 
de gaz.eteye kadar gelip beni ararsa iddialarında sandığı derecede hak

lı olmadığına kendisini rikna edebileceğimi umuyorum. 

Ycqar NABi 

Salt Lake City, 9 a.a. - Şiddetli bir 
kar fırtınaı.ı, bir evin üzerine bir çığ 
düşmesi neticesinde, beş kişinin ölü -
müne sebebiyet vermiştir. Bundan baş 
ka, fırtına yüzünden Denver - Rio -
Grandc sürat katarı yoldan çıkmış ve 
içinde bulunanların etrafla münase -
betleri kesilmiştir. 
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T otaliter devletlerde 
Amerikan düşmanhğı 

Amerikan Cümhurreisi Ruzvelt'e "Amerika'nın 
hududu Rhin'de olduğu" hakkında atfedilen beya
n at. kendisi tarafından resmen tekzip edilmeden ön
ce İtalyan matbuatında pek şiddetli hücumlara se
bebiyet vermiştir. Temps gazetesinin Roma muhabi
ri 4 şubat tarihinde gazetesine şunları bildirmiştir: 

1 talyan matbuatı ateş 

·püskürüyor; uzun 
zamandanberi Birleşik 
Devletler cümhureisine 
karşı içten içe beslediği 
kini açığa vurmuştur. Dün 
ancak bir mukaddemeydi. 
Bugün, bütün yarımadada 
B. Ruzvelt'in hareketine 
karşı reaksiyon pek şiddet
li bir mahiyet almıştır. 
Gazeteler hiddetlerini mü
tehevvir makalelerle ifade 
etmektedirler. 

İşte gelişi güzel alınmış 
kalın harflerle birka~ ser
levha : "Maskesi inen ya
hudi Ruzvelt" (Stampa); 
"Mesihlik mi, delilik mi?" 
(Lavoro Fascista) ; "Ruz
velt'in histerik siyaseti" 
(Tribuna); "l numaralı 
sulh düşmanı" (Gazette 
del Popölo); "Bezirganlık 
ve yahudi enternasyonali
ne kölelik" (Giornale d'İ
talia). 

Tebarüz ettirilecek bir 
nokta: Gazeteler yalnız 
cümhurreisinin şahsına hü 
cum ediyor değillerdir. B. 

· Ruzvelt, ancak Birleşik 
Dev1et1erin beslediği İtal
yan aleyhtarlığının bir 
sembolü diye hücumlara 
".ıedef olmaktadır. 

Esasen İtalya'da, eski
denberi Birleşik 

Devletlere karşı bir Ame
rikan aleyhtarlığı temeli 
mevcuttur. Mesela şimali 
Amerika'nın büyük cüm
huriyetinin "materyalist" 
medeniyetine, tefekkürü
ne hücum eden birçok İtal
yanca yazılar gösterilebi
lir; hatta bazı eserler Bir
leşik Devletlerin zihniyet 
ve kültürünü Sovyet Rus
yanınkiyle mukayese et
miye kadar varmışlardır. 

Bu husumet on dokuzun 
cu asrın sonunda ve yir
minci asrın başında büyük 
kütleler halinde Amerika'
ya gitmiş olan ekserisi fa-
kir kimseler olan İtalyan
ların Amerikan kamoyu ta
rafından daima fena karşı
lanmış olmasiyle kısmen i
zah edilebilir. Diğer taraf
tan, siyasi sahada, cümhur
reisi Wilson ltalya'ya pek 
dost olmamıştı; kendisi 
Fiume meselesinde ,;arih 
surette ltalya'ya karşı va
ziyet almıştır. B. Hoover 
.zamanında İtalyan - Ame
rikan münasebetlerinde bi
raz düzelme olmuştur, fa
kat B. Ruzvelt'in devrinde, 
İtalyan faşizmi ile Ameri
kan demokrasisi arasında 
içten içe bir zıddiyet teza
hür etmekten geri durma
mıştır. 

B irleşik Devletlere kar 
şı İtalyan hoşnudsuz 

luğunun bu ani feveranı
nın sebepleri nelerdir ? 
Bunlar şu suretle sayılabi
lir: 

ı - B. Ruzvelt'in otori-

Yazan: Yolan Földcs 

ter devletlere karşı duru
mu ; bütün gazeteler bu du 
rumu Avrupa işlerinde bir 
kargaşalık unsuru diye it
tiham etmektedirler. Birle 
şik Devletler cümhurreisi
nin faaliyeti "mihver" dev 
!etlerinin siyasetini geniş 
ölçüde işka l etti~i kanaati 
hakimdir. 

2 - Birleşik Devletler 
cümh urreisinin Avrupa'
nın büyük demokrasileriy
le olan tesanüdü. Artık 
bir Paris - Londra cephesi 
değil, bir Paris - Londra -
Vaşington cephesi vardır. 
Avrupa'nın bugünkü ger
ginliği göz önünde tutu
lursa demokratik devi-etler 
Amerika'dan mühim bir 
müzaheret temin etmekte
dirler; 

3 - Faşist hükümeti ta
rafından tasarland ığı veç
hile Fransa'nın infiradı 
mümkün olmıyacaktır. Bu 
yüzden "mihver" poJitika
sı daha büyük güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. 

4 - Fransa'ya tayyare 
satılması. Burada fransız 
ordusunun zayıf noktası 
havacılık olduğu düşünü
lüyordu. İşte bu zaaf, hal
lan - Fransız gerginliği en 
had safhasına girdiği sıra
da birdenbire geniş suret
te ortadan kalkmaktadır. 

5 - Cümhureisi Ruz
velt'in müdahalesi, harp 
halinde temin edebileceği 
bütün yardım imkanlariyle 
1917 ve 1918 de cümhurrei
si Wilson'un müdahalesi
nin oynadığı hayati rolü 
hatıra getirmektedir. Ame 
rika'nın yardımı Fransız -
İngiliz mukavemetini tak
viye etmiş ve zaferin mü
him bir unsuru olmuştur; 

6 - Birleşik Devletler 
otoriter devletlere karşı 
husumetli bir tavır takın
makla, bütün yeni dünya
da sahip olduğu nüfuz sa
yesinde cenubi Amerika'da 
Alman ve İtalyan menfa
atlerini tehdit etmektedir. 
Meselfi Giornale d'İtalia 
"Birleşik devletler hudu
dunun Rhin'de" olmasına 
Alman - İtalyan hududu
nun Panama kanalında ol
duğu iddiasiyle cevap ver
mektedir. 

Gene aynı l!azctenin 
Berlin muhabiri J!a

zetcsine sunlarr bildiriyor: 
Dün Dortmund'da içinde 

20.000 kişinin ikamet ede
ceği bir amele sitesinin ilk 
taşını vazederken Führer'
in parti riyasetinde daimi 
mümessili olan Rudolf 
Hess B. Ruzvelt'e cevap 
vererek demiştir ki: 

"İngiliz ve Amerikan ga 
zetelerinden öğreniyoruz 
ki Okyanos ötesinde bir de 
mokrasinin mühim bir dev 
let adamı, memleketinin 
hududunu Fransa'ya ve 
hatta Rhin'e kadar naklet-
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leceğim için tecrübe etmemi istedi .. 
Demek ki Piya, Anna'nın elinden birini almağa 

teşebbüs etmi§ olduğundan bahsetmekle bunu an
latmak istemişti. 

- O zaman ne yaptınız, Cunter? 
- Hala sizi seviyorum. 
- Gunter, bütün bunlardan ben bir ıey anhya-

mıyorum. Piya benden bu kadar güzel ve bu kadar 
avutucu olduğu halde beni sevmenizin sebebini id
rak edemiyorum, ve bundan başka... Size fikrimi 
samimiyetle söyliyebilir miyim, Cunter? Piya'nm 
sizi neden sevdiğini de anlamıyorum. 

- Bunu size ben söyliyeyim. Siz~, Anna, hoıu
nuza giden zahiri hassalardır: Nükteperdazlık, ta· 
vır ve harekette serbestlik, canlılık gibi. Piya bu 
pthi vaaıfları istihfaf ediyor. 

- Ya ben sizin ne-den hoıunuza gidiyorum? Cö-

miş. Bu hududu istihkam
larımızın önüne mi ardına 
mı koymak istediğini bil
miyoruz, fakat hakikatte 
nerede olduğunu biliyo
ruz. Bizim hududumuzu 
teşkil eden Rhin değil 
garpteki istihkfimlarımız 
dır. Obür tarafa sözle veya 
filen bütün milletler yer
leşseler de bu hudud ora
dadır ve orada kalacaktır. 

fler şeye rağmen hudu
dumuz sağlamdır; hiç bir 
yabancı asker bunun ardı
na ayafmı atamıyacaktır." 

V oelkischer Beobahter 
Almanyanın ancak 

Ame•ika'yı teşkil eden 
muhtelif devletlerle olan 
ticari münasebetleriyle a
lakadar olduğunu tasrih et. 
mektedir. 

Boersen Zeitung B. Ruz 
velt'in rakipleri iktidar 
mevkiine geldikleri takdir 
de Birleşik Devletlerde 
yahudilerin gene aynı kud 
reti haiz olacaklarını söy
lemektedir. Gene bugünkü 
gibi hükmeden onlar ola
caktır. Bugünkü cümhur
reisinin takip ettiği yol 
madem ki değişmiyecek
tir, ne diye alman gazete
Jeri kendileri lehinde bir 
siyaset takip edecekmiş 
gibi B. Hoover'in lehinde 
mütalealarda bulunmakta
dırlar? 

Hamburger Fremdeub 
latt hemen bütün fransız 
gazetelerinin B. Ruzvelt'e 
atfedilen sözler dolayısiy
le aşırı bir heyecan göster
diğini kaydererek Fransa'
yı bir çocuğa benzetmekte
dir. Bir ağabey kendine 
el uzattı mı sevinç çığlık
ları atan bir çocuk. 

Correspondance Dip • 
lomatique B. Ruzvelt'i bir 
asırdanberi amerikan siıya
setinin istinat ~ttiği Mon
roe doktrinine ihanet etmek 
Je ittiharn etmekte ve cüm 
hurreisinin Amerikan men 
faatlerinden ziyade yahu
dil~rin ve bolşeviklerin 
menfaatleri lehine olan bir 
siyaset takip ettiğini ilave 
etmektedir. 

''J•"ransa Burgos 

hiikiimf•tini tanımab" 

Bütün nasyonalist İspan
ya gazeteleri, başyazıların
da Fransa'nın nasyonalist 
İspanya hükümetini tanı -
ması icap ettiğini ileri sür
mekte ve bu keyfiyetin ya
kında vukua geleceğini ü
mit eylemektedir. Gazete -
]er, aynı zamanda İspanyol 
altınlarının ve İspanyol sa
nat eserlerinin geri veril
mesini de istemekte ve bu 
suretle Fransa'nın kendi 
qüsnün~yetini gösterebile -
ceğini kaydetmektedir. 

Bir trapez üstadı 
(Nevyork Tayms'ten) 

Bayan Ruzvelt'in bir makalesi 

Amerlka'nın sllih satııı 

aJık bir mübadeledir 
Ortada gizli kapaklı bir i~ dt•ğil, iki do!ö;t 
millet ara~mda bir ticant mevzuu '\·ar 

Bayan Frank/in Ruzve/t "United Featules Syndi
cate" deki giindelik makalesini Amerika'nrn dış si
yasetine tahsis etmiştir. Bu makale istisnai surette 
ehemiyetlidir. Çünkü cümhurreisinin karrsı her tür
lü siyasi tefsirlerden daima çekinir. 

Bayan Ruzvelt şunları yazıyor: 

Bugünkü vaziyetimizi gözden geçire/İm. Biz dün
ya demokrasilerinin ba:ırndayız. Diğer demokrasilere 
mi yoksa totaliter devletlere mi muhabbet besleriz.? 
Bir bardak suda koparılan bugünkü frrtrnanın sebe
bi Fransa'nrn pek meşru surette, bir Amerikan fabri
katöründen almak niyetinde olduğu bir tecrübe tay
yaresinde bir fransızrn uçmuş olmasıdır. Yeni tip bir 
tayyare mevzuu bahistir, fakst bu işte bir devlet sır
rı mevcut delildir, ve her alıcı satın almak niyetinde 
olduğu malı tecrübe etmek hakkına maliktir. 

Almanya'nın ayda 1000 ve Fransa'nın 100 tayyare 
yapabileceği iddia ediliyor. Fransa'yı bizden tayyare 
almıya sevkeden sebepler aşikar görünmektedir. Al
manya'nın da Amerika'nrn Fransa'ya yardım etti
ğinden şikayet edeceği de bedihidir. Tabii, size kim
senin mukavemet cdemiyeceğini bilmek hoş bir şey
dir. Fakat bir devletin böyle bir üstünlüğe ve diğer 
milletler üstünde böyle bir tahakküm sahibi olması 
için hiç bir sebep yoktur. 

Mevzuu bahis olan açık bir mübadeledir, ortada 
gizli kapaklı bir şey yoktur, bu ne dostça, ne de gay
ri dostça bir harekettir, sadece iki dost millet ara
sında bir ticaret mevzuudur. 

Senel~rce müddet sulh lehinde mücadele ettim. 

Dünyanrn bütün milletlerinin silahlarını tahdit et

tiklerini görmeyi isterim. B. Chamberlain bu fikri 
ortaya atmıştır, fakat B. Bitler tarafından hiç bir 

tasvip alameti görmedim. Siz gördünüz mü? Dünya
da bugün harpci bir tavır takrnan kimdir? Amerikan 
milleti bunu tarafgirane bir zaviyeden mütalea et
miye müsaade edemez. 

F ransa'nın 

meşhur cellôdı 

vefat etti ! 
Fransa'nın resmi celladı 

Anatole Deibler birkaç 
gün eve! yetmiş yaşını aş
kın olarak hayata gözleri
ni kapamıştır. Bu münase
betle fransız gazetelerinin 
uzun boylu kendisinden 
bahsettikleri adam, büyük 
ihtilaldenberi Fransa'da 
ce lladlık vazifesini uhde
sinde bul undurmuş olan 
bir aileye mensuptu. Ve 
celladlık işi babadan oğula 
intikal ediyordu. Deibler 
züriyet bırakmadan ölünce 
amca zadesinin k endi yeri
ne getirileceği söylenmişti 
Fakat bu rivayetin aslı 
ç ıkmamış, celladm baş kal
fası olan Desfournaux ilk 
defa olarak ustasından 
münhal kalan vazifeyi ifa -
etmiştir. 

Asıl garibi Deibler'in i
dama mahkum edilmiş olan 
Maurice Pilorge'in hükmü 
nü infaz etnıiye giderken 
birdenbire ölmüş olması
dır. 

Bu Pilorge parasını çal
mak maksadiyle Escudero 
isminde bir Meksikalıyı öl 
dürmüş olmak su!riyle mu
hakeme edilmiş ve muha
keme safhaları esnasında 

misli görülmemiş bir şid -
det ve küstahlık göster
mi§ti. 

Rennes hapisanesinde de 
vaziyetini değiştirmemiş 
ve serkeşliği yüzünden hu
susi bir murakabeye tabi 
tutulmuş olan mahkum, a
vukatının , affını istemek 
üzere Paris'e gittiğini du
yunca cümhurreisine yaz
dığı bir mektupta affedil
mek istemediğini "kürek 
mahkllınu sıfatiy]e sürün-

. medense ölümü tercih et
tiğini" yazmıştı. Bazı 
memleketlerde celladın ö-
lümü halinde idam mahkii
mu nun affedi lmesi mutad-
d ır. F akat kat il bu teamül
den istifade edememiş ve 
geçen gün hüküm sabık 

celladın kalfası tarafından 
yerine getirilmiştir. Ken
disini hüküm meydanına 
götürmek için odasına gi
renlere karşı pek soğuk 

kanlı davranan cani, onlar
la şakalaşmış, pek sıcak o
lan südünü içmek için iki 
dakika müsaade istemiş, 

cigarasını da rahtca tellen
dirmiş, ondan sonra hazır 
olduğunu söylemiştir. Ka
tilin kafasını kiyotine yer
leştirdikten sonra acemi 
cellad bir iki tereddüt da
kikası geçirmiş, nihayet 
bıçağını harekete getire
rek başını düşürmüştür. 

10 - 2 - 1939 

(_R_A_o_ v_o_) 
TURK1YE 

Radyo Difiızyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUGU 

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

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

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 
CUMA 10-2-939 

12.30 Proğram. 

12.35 T ürk mıiziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans, meteoroloji haberleri .. 
13.10.14 Müzik (kiıçi.ik orkest

ra - Şef Necip Aşkın) 
Varyete proğramr (Tangolar 
va lsler, cigan vesaire). 

18.30 Program. 
18.30 Mü7.ik (operetler Pi.) 
19.00 Konuşma (haftalık spor 

servisi) 
19.15 'l'ıirk müziği (ince saz 

fasit: muhayyer makamı) 
20.00 .ajans, meteorolji haber • 

leri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk miızigi. Okuyan
lar : Muzaffer llkar, Hadile 
Çalanlar: Vecihe, Refik Fer
san , Cevdet Çağla, K. Niya:ı:i 
l - T anburi Cemil - Mahur 
peşrevi 2 E yüplu Mehmet e. 
lendi - mahur 2 inci beste 3-
Latif ağa - mahur şarkı: Te -
lif edebilsem feleg ı 4- R ahmi 
bey - mahur şarkı: esir ettin 
beni ey dil. 5 - Vecihe - ka
nun taksimi. 6 - Dr. Şükrü 
Şenozan - mahur şarkı: Bu 
sevda ne tatlı. 7 - Rahmi bey 
mahur liarkı- ServU na:ı:r sey
ret çıkmış 8 - Şemsettin Zl -
ya - mahur §arkı: şu gü:ı:elc 
bir bakın. 9 - Sadettin Kay -
nak - Çıkar yücelerden ha • 
l>er sorarım. 10 - Sadettin 
Kaynak - meğer çok sevilen
ler varmış. 11 - Yesari Asım 
Bu yaz geçen günlerimiz. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Konuşma (Brahms hak -

kında : Cevat Memduh) 
21.45 Müzik (Riyaseti cum -

hur flarmonik orkestrası) 
Şef : Braetorius 1 -Joh. Br.a
hms : Büyük orkestra için 
serenad Nr. 1, op. 11 
Re majör. 

L;~ 1 ,f 

. .'/ 
iı q 
v 

Allegro molto, 
Scherzo. allegromnon troppo 
Adagio non troppo 
Menuetto 1 ve 11 
Scherzo, allegro 
Rondo, allegro 2 - Joh. St • 
rauss : "Zigeunerbaron" orıe· 
retinin uvertürü 3 - joh St· 
rauss: Viyana ormanları ef• 
sanesi. 

22.45 Müzik (cazband) 
23.45.24 son ajans haberleri ve 

yarınki proğram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER-
18.30 Frankfurt - 20.10 Vi• 
yana, Budapcşte - 20.tS 
Frankfurt, Milino -21 Flo
ransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 13.15 Viyana - 14 
Laypzig - 17 Bromünster -
20.20 Stokholm - ZOA-0 Be • 
romünster - 21 Roma -
21.30 Paris - P.T.T. - 24 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 14.15 Stok .. 
holm - 18 Münih - 18.10 
Hamburg - 21.20 Bero .
münster - 22.15 Stokholm. 

SOLO Konserleri : 15.25 Hllm" 
burg - 17 Berlin - 18 Layp
zig - 18.10 Breslav - 18.30 
Kolonya- 19Viyana-19.10 
Königsberg - 22.20 Kopcn• 
hag. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma" 
v.s.) : 6.30 Königsberg - lZ 
Hamburg - 14.10 Viyana -
20.10 Münib. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 18.20 Königsberg 
- 19 Laypzig. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Kolon• 
ya - 8.30 Frankfurt, Kolon
ya - 10.45 Hamburg - 12 
Alman istasyonları - 14 
Ştütgart - 14.10 Berslav, 
Kolonya - 16 Alman istas • 
yonları - 18 Berlin - 19 
Berlin - 19.30 Frankfurt _. 
20.10 Alman istasyonları -
22.30 Laypzig, Ştütgart -
22.35 Königsberg - 24 Ham
burg. 

HALK MUSİKİSİ- 11.30 Ştüt
gart. 

DANS MÜZİÖİ : 15 Berlin -
21.15 Keza - 22.30 Tuluz -
23 Budapeşte, Milino, Ro -
ma - 23.25 London - Recnal 
- 24 Lüksenbw;,g - O.S 
Droytviç. 

- .. --
'Teni bir talim: Çemberlayn usulü "selim dur

mak!,, 

(Polonya karikatürü) 

rünüıe göre ben kendimden büsbütün baıka bir 
erkeğin tipi peıindeyim ... Siz benimle iktifa ediyor
sunuz, sizden daha can sıkıcı olduğum halde. 

- Madmazel Barabaş, değil mi? Evinize bir ke
re gittim, fakat size sık sık müdürümle birlikte 
rastladım. 

Anna 1stvan'dan timdi böyle bahsetmektedir; 
bu sükünetle ve bu hafif alaycı §İve ile ... 

- Samimi söylüyorsunuz? Ne sizin, ne de be
nim sıkıcı olduğumuzu, itiraf ederim ki, hiç düıün
medim. 

- Darılmayınız, Gunter. Ve bana cevap da ver
meyiniz, sualim budalaca idi. Size ıunu vadederim: 
Elimden geldiği kadar tecrübeye çalıtacağon. Ar
tık buraya avdet ettim ve burada kalacağım. Sizin 
ne derece dürüst, ciddi ve namuslu bir adam ol
duğunuzu bilirim. Zannederim ki benim için en iyi 
hareket tarzı bu olabilir. 

Görütme, böy]ece cesaret verici bir ~kilde ni
hayet buluyor, ve, ertesi gün Anna Fedor'u arama
ğa ba,lıyor. Onu otelimle bulamıyor; o artık orada 
değildir. Anna §Öyle düıünüyor: "Fedor, kendisini 
çekip çıkarını§ olduğum kulübeye dönmÜf olacak. 
Çünkü orası daha ucuz olduğundan içmek için ce
bine para kalıyor." Fedor'un sevdiği kahveye gidi
yor; o orada da değildir. Fedor'un bugün oraya ge
leceğini urnup ummadığını patrondan soruyor. 

- Size bir teY diyemem, madmazel. Şimdi pek 
nadir olarak buraya geliyor. Daha çok karşıki kah
veye, Dükler'e devam ediyor. 

Anna, kapıya doğru giderek: 
- Te~ekkür ederim, bir defa da Dükler'e baka

lım, diyor. 
_ Siz macar değil misiniz, madmazel? 
Anna'yı bu sualle yolundan alıkoyan adamın be

yaz bir önlüğü vardır. Kahvenin yeni garaonudur. 
Saçlarına kır düpnÜ§tÜr. Yüzünün muntazam çiz
gileri Anna'nın aklına müphem bir hatırayı getir
mektedir. 

- Evet, macaran. 

Anna, lstvan'a iyma edilmi§ olmasından dolayı 
kızararak bağırıyor: 

- Bay Halley'misiniz, siz? 
Fakat, Halley batka §eyler.len bahsetmektedir. 

Memnun olmuı olduğunu ifade eden bir gülümse
yifle: 

- Her nf\ de olsa beni tanıdınız. Cümleten na
sılsmız? 

Bunları söylerken Halley yan gözle patronuna 
bakıyor. Fakat, öğle vakti baılangıcında kahve 
bottur; yapılacak bir it yoktur, ve patron, garso
nun eski bir tanıtığı ile birkaç kelime teati etme
sinden dolayı kızacak değildir. 

Anna bu bakııı farkederek derhal kararını ve
riyor. Halley'i o kısa ve tanlı macar kabaresi dev
resinden beri görmemittir, ve o zamandanberi ne 
gibi hadiseler vuku bulmut olduğunu merak et
mektedir. 

- Susadım, diyor. Bir bardak §arap içmek ister
dim. Aynı zamanda konuşurduk. 

Minnett~r olan Halley tezgahın arka tarafına 
doğru yürüyor. Anna tezgaha dayanıyor. 

- Ben ve babam bugünlerde Macaristan'dan 
döndük, diyor. 

Anna'nın her şeyden, hatta lstvan'a tesadüf et
mesinden gelip güzel ve tabii bir eda ile bahsetme
si gariptir. Halley ıaıkma dönmÜ§tür. 

- Yok canım. Ne diyorsunuz] Sahih mi? Bu ki
min aklına gelirdi! · 

- Ve bundan baıka, evlenmit de, iki çocuğu var. 
Kaymbabası asil. Bunu bana söylemek için huau
ai bir itina göaterdi. 

Halley batını sallıyor. 
- Onun yüzünden müthit sıkıntılar çektim; fU 

mahud sahte çek meselesi keıfedilip lstvan tevkif 
olunduğu zaman ... oğlumla birlikte hudut harici 
edilmeme ramak kaldı. Daha mı fena olurdu, onu 
da bilmem ya. T-esis ettiiimiz kabare beni mahvet
ti. Belki başka bir yerde daha çok muvaffak olur
duk. 

Halley, hakikaten dikkate layık adam tiplerin
dendir. Garson önlüğü ile bile haysiyetli ve kibar 
bir hali vardır. Elindeki bezi tezgi.hm çinkosu Ü· 

zerinde gezdirmesinde dahi adeta bir zariflik, bir 
güven vardır. Bu suretle çinkoyu silmesi bot dur
madığını patrona göstermek içindir. 

. - Tabii, manasız bir şey. Başka bir memleket
te muhtemel ki işimi bu kadar da beceremezdim. 
Ve bundan mada Paris ... Bu şehre hayranım. Onun 

icad fikrini, neme lazımlığını, hayata ve ölüme 
kartı kayıdsızlığını pek severim. Dünyada bu ka
dar İnsiyaki ve derin bir felsefeye, ve bu derece 
hazır cevaplılığa malik bir şehir daha vana o da 
Budapeıtedir. 

- O halde, buradan hO§lanıyorsunuz, Öyle mi 
Bay Halley? 

- Evet. Ve her §eye rağmen. Buradan hotlanı
yorum. Oğluma da bunu öğretmek isterdim. Fakat, 
zamanımızda gençlik öyle bedbin ki. 

- Oğlunuz ne yapıy:or? 
- Zavallı İtçilik ediyor, ne bulursa onu yapı-

yor. Röno'da çalışıyordu. Şimdi, Gurgo caddesinde 
dıvarcılık ediyor. Hata benim; tahsil ettirmedim. 

(Sona 1Jar) 
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Kaç yaş~na kadar? 
Kimiıi de yafı biraz ilerleyince ten baba olduiuna inannıamıya da 

lludretsiz kalmanın tabii bir hal ol - bir sebep kalmamıştır. 
ıduiunu aanır. Altmıı yaıını aon aınır Gerçi, yaf ilerledikçe tenasül 
diye bellemit olanlar pek çoktur. kudreti cençliktekinin aynı derece
Bazıları kırk yaıına bile gelinre ora- de kalmaz. Amerikalı bir hekimin 
da artık durmak, dinlenmek lüzum- dediğine göre bu kudret 25 yaıına 
lu olduğunu iddia eder. Gene devam kadar artar, aonra on sene aynı de
edilir..e inıanın daha çabuk ihtiyar- recede kahr. Ondan sonra yavaş ya
lryacağına kanaat getinnit olanlar vaı azalır. Tabiatta da işlerin bizim 
da vardlT. aıari hesaplarla yiirüdüğünü kabul 

Hazer denizini Basra körfezine 
bclğhyan 1450 Km. lik muazzam eser: .. 

Bu fikirlere de doğru denilemez. etmek biraz güç olmakla beraber, 
Tenaaüli kudretin dereceaine aınır kudretin bir müd•det arttıktan sonra 
çekmek kabil olamadıiı gibi müd- bir müddet aynı derecede kaldığmı 
deti de tayin edilemez. Kadınlarda daha .onra azaldığını İnsanların o 
- tabiatın bir hakaızlıiı eaeri ola- kudreti aarfetmekte gösterdikleri 
rak - tenaıül kudretinin bir haddi tarz da iıpat eder. insan gençliğinde 
vardır. Erkeklerde de, vakıa, kırk kudretini aarfetmek için hiç ıeçımez, 
ile elli araaında kudret biraz gev- yatlan·dığı vakit ~crm~.ye .~~~~1~.r .. 
§er. O yanlıt fikri veren de o yafta Yatlılıkta kudretın .• ~ndugunu za~
l'•vıemeaidir. Fakat erkeklerde bu nettiren biraz da bu aeçmek,, keyfı
tM>nbahar mevıimi geçicidir. Sonba- yetidir. Yemek seçen adamın İştahı 
hardan .onra yaz mevaimi gelmeae daha az, daha nazlı demektir. Fakat 
bile, gene haylice hararet aaçan.par- iıtahı hiç kalmamış demek olmaz. 
lak güneıli kıt günleri olur. Nitekim iıtediği gibi yemek bulunca 

Methur adamların her halleri t~t- iıtah açılır. Onun gibi yaıh adan\ 
kik edildiiinden tenaaül kudretinin da ditine göre eş bulunca kudretinin 
ilerlemİf bir yafta devam ettiğine aönmüt olmadığı me)'ldana çrkar. 
miaaJler onların araaında çok göste- Yatlılık da inıana kudretsizlik 
rilir: Göte'nin aıkı, · Vagner'in aıkı, vermez. ihtiyarlıkta kudretaiz ka
Hiigo'nun aıkı v.a. 

Mefhur olmıyanlar araaında, yet- lanlar bile buna aebep olarak yaıtan 
ınİflnden, aekseninden aonra genç baıka bir ıey ararlarsa çok defa ge-
kadmla evlenenler, çocuk babası o- ne alkolü bulurlar. G. A. 
)anlar kitaplara girmezler·~~· hay. 
lice vardır. BiuJar hep tenaaul kud-

Ş aşinşah, Pehlevi devlet iıdare4iini bizıat ellerine 
aldıktan sonra dost ve konuşu lran'da her saha· 

da muntazam, mazbut çalııma ve ilerleme hareketleri 
görUlmekte olduğu bütün dünyanın tasdik ve itiraf et
tiği bir hakikattir.İran'da her iş, gün geçtikçe, salaha 
doğru gitmelı:te ve eski harap 1ran'ın yerinde şimdi dinç 
ve medeniyete doğru yükselen yeni bir İran dikkate 
çarpmaktadır. Gayret, izim ve irade kaynağı olan Şah 
Pehlevi'nin bugilne kadar ibda eyle<iiği en büyük eser
lerinden biri de Trans lraniyen yani Hazer denizi ile 
Fars denizini (Bura körfezini) biribirine bağlıyan 

pek ehemiyetli demiryoludur. Fevkalade cehd, him -

met ve maaraf ihtiyaçlariyle vücuda 
getirilmiş olan ve lran'ı baıtan a§ağı rrtt-&ı..&i~ 
kateden bu demir §C'bek~i hakkında 

• biraz malumat vermeyi, doat ve kardeş r: 
memleketin imarına dair bir fikir e • 
dinmiye hizmet edeceği için faydalı 

gördük. 
Hazer denizi kıyılarında Benderşah 

kasabasından baflayıp memleketi §İ • 

malden cenuba doğru mailen ve baştan 
başa katettikten aonra Halici Faras'ta 
yani Baara körfezinde Mu'hammereh 
garbındaki .Bender Şahpur'da nihayet 
bulan normal geni,likteki bu demir
yolunun uzunluğu 1450 kilometredir. 

H azer denizi sahilinden Tahran'a 
kadar olan kısmı ise 460 kilo-

T ransiranyen 
Demiryolu ... 

retinin yaı itertediii vakit mutlaka _Bu akc:.am 21 del 
.Onmeai liznn olmadığına delalet e- -- :!! .uelredir, ve buna şimal hattı iımi ve-

1 
rilmcktedir. S. M. itıza Pehlevi Tran•İranyen İtatıını açıyorlar 

derler. Hem de biraz tetkik edilince j u Yleni§euhir s ~ Hattın başlangıcı A.ster Abad civa - (Solda: İran Veliahti) 
anlatılır ki ilerlemit yaıta o kudreti rında Aşora körfezi üzerinde Bender . . 

1 

B d h , · 'h b k 
muhafaza edenler genç yatlarında . .. .. B k 1 sıl olmuştur. Bunlardan Paru vadısı- en erşa pur un ıntı a ını pe mu-

Şah denılcn kuçuk k~sabadır. u no - nin 40 metre derinlik gösterdiği nok- vafık saymak lazımdır. 
perhiz edenler değil, aksine, kudret- tad~an ~~ttın Tahranın kuru~m~ş 01 . ." tada viyadük o yükseklikte ve 140 Tranı lraniyen demiryolları şebe-
lerini daha ark ark sarfetmi§ olanlar- dugu yuksek yaylay~ .geçmcsı ıç_ın gu- metre uzunluğundadır. keıi üzerinde büyük küçük birçok 
dil'. Ü Sinemasında zerp_hın Hazc:_r sahılıne muvaıı ola: tüneller, demir ve mazgallı köprüler 

]htiyarlamıya gelince, bu cihet Ü rak şımale dogru uzanan Alburz dag cenup kıımına gelince: 990 kilo· aıma ve beton köprüler ve viyadükler 
laboratuvar tecrübeleriyle de ispat n Altın harbi silsileı;i.nin en sarp mail sathından çi- metre olan ve cenup hattı diye vardır ve bunların mecmuu şimal hat-

• Labo h 1 zilmctıi l!zrm gclmi~tir. Filhakika, hat anılan bu kııım, il könce cenuptan bat· tında 1933 ve cenup hattında 2839 ta-
edilmittır. ratuvar ayvan arı İsmi kadar kuvetli bir film tın Hazer sahilindeki başlangıcından nedir. 
tenaıül kudretinden perhize tabi tu- 'l il · ük k kt 1 F. lanan in,aya ıimal hattının ikmalin • 

T k• 'd 'Ik d f sı s enın en y se no ası o an ı- den aonra ka ... ılıklı devam edilmek au- İ"'&'ili.r:, Amerikan ve Alman fabri-
tuldukları vakit, perhiz ettirilmi- Ü r ıye e 1 e 0 ruzkuh'a kadar uzunluğu 350 kilomet- re,tlyle, bu hatla Tahran' da blrlettiril· kaları tarafından inşa edilmiş son sis 
,.enlerden daha çabuk ihtiyar olur- redir. Fakat bu 350 kilometrenin 200 mittir. s~nd~rı•hpur'dan bathyarak tem lokomotiflerin işlediği bu hat ü-
lar ve daha çabuk giderler. Baştan ha,a renkli kilometre kadar bir parçaıı aahilc ~.u Salahabld'a kadar aahrayı tikip etmek .zerinde katarların muhtelif iataayon· 

OLlVlA DE HOVILLAND vazi münhat araıiden ~eçmekte .. maıl te olan bu hat Salahabid'dan Abd iz lar arasındaki hızı saatte en r.nk 60, va. Bu laboratuvar tecrübelerinin d.d k k v 
GORGE BRET sathın mebdei olan va 1 en en yu se vadl•ı"nı' geçerek timale doğru l"lkmak- aati 45 - 50 ve en az da 35 kilometre a-

ioaan1ara t~tbik edilmemeaine bir k 1 F" küh' kad 150 kilo - :ı: 
MARGARET LİNTSEY no ta 0 an ıruz a ar - tadır. Bu vadi kayalıklarla dolu ini•ll raaındadır 

Mbep olmadıjı gibi, zaten inaanlar metrelik bir kısım kalmaktadır ki bu Y ' 

arasında da gerçekten bekar kalan- E Kaliforniyanın yemyeşil bahçe- k19ımda hat iki bin yüı metre kadar yokuşlu ve çok manialı olduğundan ilk 11.-------------ı 
leri içinde geçen vazife ve aşk • . b k d İ! olarak kayalar atılarak ancak katır- ~UM (UM K D I ~ HABER l ER lamı daha .. abuk ihtiyarladıklarını yükselmektedir. Tabiidir kı u a ar . . 1 w- romanı tarın tırmanabıleceği kadar patıka ar 

·· l d k' h ··• kııa bir meıtaf ede 2100 metreye çı-Ye omürleri uzun o ma ıiını eı ı e- açılmıt. ve sonra, bunlar geniıletilere'k 
kimler yasmıtlardır. Bunu amerika· yerlerinizi evelden kapatınız. karılabilmesi için hattın bir takım zig- amelenin ve mal:r:emcnin nakline rnU _ 

zaklar yapmasına ve bunu temin için 
h yeni hekimler de tatclik ederler. de ayrıca fevkalide mühim ameliye ve sait yol haline getirilmiştir. Bu hat ü-
Otılardan birinin (Stekel'in) dediii Gündüz matinelerind im11lere tuzum görillmUştUr. Meael~ zerinde raatlanılan güçlükler ve tabi-

atla yapılan çetin mücadele şimal hat-
tibi in .. n kendini ihtiyarlamıı fan ASRI BATAKHANELER Talar geçidinde 25 kilometrelik bir tındakinden çok fazla olmuştur. Bas-
...... -k kudretı'ni .. r~-tmekte perhiz müstakim hattan geçilmekiçin yolu 55 k f . d . - •• .-. k ra ör ezın e, yanı Halici Fars'da 12,15 ucuz matine1inde ıon olara kilometre kadar u:ıatmak lazınıgelmiş 
cderM lf•l'Ç•kten ihtiyar olur... ve bu .5.5 kilometrede derin vadiyi aş- Berrd~rahbaş. Benderbu:ıehir, Muham· 
Avrupalı h~kimlerden bazıları, la- KIZ 1 L DER 1L1 LE R mere gibi tabii limanların bulunma-

borat'llY•• hayvanları üzerindeki mak için de bir takım viyadükle: hve sına rağmen, hatta, bazı coğrafi ve •=====m Ti: 3923 helozont tüneller yapmak ururett a- iktıudi ıebepler dolayısiyle, bitim 

~~-~i~-·~~~ib~~~i ------------------------------ ~k~sıola~ke~i~miHo~"olm ı-u olamıyacafını düıimere11; .a-•l'.U. 
dan doi~ya inıan üzerinde - tec-

rübe delil - otopıi araıtırmaları 
Yaparak yatlı olarak genİt olan Sl 
erkek yumurtalıklarını mikroıkopta 
tetkik etmitlerdir. Bunlardan 37 ta

neıinde 30 yaı ile 40 Y&f araımdaki
lercle olduiu aibi yumurtalar bu
lunmuıtur. Bir hekim 90 yaıında bir 
adamda, bir baıkaaı 102 yaıında bir 
adamda aynı yumurtaları bulmut
hır. Bu halde ihtiyarlıkta baba ol
dwdarı aöylenen adamların ierçek-

Hava tın 

LAN TOS 
~ 

Avrupa'nın meşhur cazı 
Filimi değil kendisi 

mmmmYakında ULUS sinemasında ın11unm 

Kadın emretti: 
- Svafham'a çek! 

içyüzü 
~==============- 40 _ =:==!/ 

Ya.zan: Filip• Openhaym 

Karanlıkça bir gece idi. Alçalan gök 
yüzünde buhar halinde bulutlar var· 
dı. Arada aırada yağmur ıerpeliyor· 

du. Yolun 9urası buraaı yumuşaktı. 
Svafham otu.z iki mil uzak~ idi. Bli&, 
yoldan da pek o kadar emin değildi . 
Bununla beraber yerine iyice yerle
şerek: 

- Şoförünüz hazırdır! Dedi. 
KacJın: 
- Bu şoför önceden bu otomobili 

kullanmış mıydı? Diye sordu. 
- Tabii, madam. Böyle uzunca se

ferleri çok yapmıştır ve kendisi bi
zim en usta şoförlerimizden birisi
dir. 

Kadın, otomobile çıktı ve arkasına 
yaslandı: 

-: iki yüz mil kadar yol alacağız, 
dedı, bu yol için yetişecek benzinin 
var mı? 

B lis arkasına dönerek: 
~ Bütün gec:e arabayı işletecek 

mıyız madam? Diye sordu. 

- Olabilir. Şimdi ben, mümkün o· 
lan süratle Niyu Markct'e doğru sür· 
meni istiyorum. 

Blis, arabanın arkadaki deposuna 
birkaç teneke be:-ızin yerleştirdikten 
sonra yerine geçti. 

Bir makinist motörün kolunu çe· 
virdi, 
Kadın bağırdı: 
- Dur, senin palton nerede şoför? 
Blis: 
- Yok, dedi, bu gece gece işi ala-

cağımı bilmiyordum. 
Kadın, müdüre dönerek hakimane 

bir tavırla: 
- Şoföre bir palto bulunuz, dedi. 

Yoksa niyetiniz adamlarınızı dondu -
rup öldürmek midir? 

Mildür, içeriye gitti ve bir motör 
kaputu getirerek Bliı'e verdi. Blis 
patrona sordu: 

- Ne emrediyorsunuz efendim? 
Yeniden bir hata işlemek istemiyo
rum. 

- Tamamiyle hanımefendinin em
rindesiniz. Ocret eskisi gibi. Hanım
efendi yolda ne tUrlU masraflar olur
sa hepsini ödiyecek, 

Blis yerine geçerken sordu: 
- Niyu Market'e gitmek istiyorsu

nuz değil mi madam? 
Sabırsızlanan kadın hemen cevap 

verdi: 
- Evet, Evet ! 
Niyu Market'e sabahın saat birinde 

vardılar. Blis orada rahat bir nefes 
aldı. Çünkü bu yolculuk kendisine e
pey zor gelmişti. Otomobil de kolay 
idare edilir arabalflrdan değildi. 

- Niyu Market burası madam. 

- Svafham'a öyle mi? Baş üstüne 
madamı Dedi. 
Kadın ilk defa olarak delikanlının 

yUzüne baktı ve dedi ki: 
- O kadar zaman uyanık kalabile

cek misin? 
- Umit ederim. Her ikimiz için de 

uyanık durmak daha iyi olur her halde 
- Benzin, yağ gibi şeylerin yetişe

cek mi? 
-Var. 
Bir iki mil kadar sessiz sadasız yol

larına devam ettiler. Sonra kadın, 

bir daha delikanlıya dönerek: 
- Daha hızlı gidemez misin? Diye 

sordu. 
- Gidebilirim. Fakat gitmek iste

mem. Çünkü bu yollara fazla itimat 
caiz değildir. 
· - İtimat caiz olsun olmasın, her 
halde ben daha hızlı sürmeni istiyo
rum. 

Blis cevap vermedi. Artık Niyu 
Market'ten çıkmışlar; karanlık ale -
mine dalmışlardı. 
Kadın amirane sordu: 
- Dediğimi işittin mi? 

Benderşahpur kasabası seçilmiştir. 

H akikaten, burası aranılan şart -
ları tamamiyle haiz bulunma

dığından hatıra ilk önce Benderabbas, 
Bullehir, Muhammere limanlarından 
biri gelirse de Benderabbas kayalık ve 
rüzgarlara açıık ve aynı zamanda hin· 
terlandı da intaata elveri1Siz bulundu 
ğundan, Buşehir sahili ise sığ olup 
gemiler ancak üç mil ötede demir at
mak mecburiyetinde olduğun<lan ve 
Muhamınere'ye geljnce burası da Şat
tülarap mansabında bulunduğundan 

Blilı gözlerini yola dikmişti. 
- Ben hem süratli hem de emin bir 

surette arabayı sürüyorum, Bana bir 
!Utfetmek istiyorsanız, lUtfen, lakır
dıya tutmayınız. Arabanın da, benim 
de emniyet ve seHimetimiz bunu böy
le icabettiriyor. 

- Hemen dur 1 Diye emretti kadın. 
Blia itaat etti. Kadın yüzündeki 

tlilli kaldırdı ve oturduğu yerde 
Blis'e doğru eğildi. Hafif ışığa rağ
men kadının yüzünün ğayri tabii bir 
surette, sararmış olduğu görülüyor
du. Delikanlı hayret etti. Dudakların
da memnuniyetsizliği ifade eden bir 
kıvrıklık olmakla beraber güzel ve ti
rindi. Gözlerini Blia'e dikmi,ti: 

- Ne zamandanbcri ıoförlilk edi
yorıun? Diye ıordu. 

- Şimdiki itim için soruyorsanız, 
garaja gelip sizi arabaya bindirdiğim 
zamandanberi. 

- O halde bu Güneı Kumpanyaaı 
seni benim için angaje etti demek? 

- Evet. Bundan evet de onların 
hizmetinde idim. Fakat benden mem
nun kalmamıılardı. 
Kadın güldü. 
- Neden aeni itten çı•kardılar? Bir 

yolwzluk ıbu görüldü? 
- Hayır, bir itte yantıı hüküm 

verdiğim için ... 
Kadın batını salladı: 
- Sende ondan bol bol var. Şimdi 

yoluna devam edebilirsin. Bir defa 
yüzüne bakmak için seni durdurmuı
tum. Sen, uzun zamandanberi bana bu 

X Paris, - Fransız - Yuga.lav ti
caret itilafı parafe e<iilmiftir. 

X Berlin - B. Görin.g, şimdiye ka
dar Yugoslavya'nın Berlin orta elçi
liğinde bulunmuş olan yeni yugoı;lav 
hariciye nazırı B. Marcoviç ıerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

X Brest - Georges Leygue6 kru -
vazöril buraya gelmiştir. KruvazörUn 
Bison torpito muhribi ile milııademe
si neticeşinde üç kiti ölmü,, ıs kiti 
ortadan kaybolmuştur. 

X Londra - Tayyareci Ami John
son, Oksfordşayr'da Vitney yakının
da bir otomobil kazası neticesinde ha
fif surette yaralanmıştır. 

X Roma - Yüksek müdafaa komi
tesi B. Muıolini'nin baıkanlığında 
meaaiıine devam etmi§tir. 

X Londra - Japon sefiri B. Oıhi
ma, Londra'ya gelmiıtir. 

X Sofya - Birkaç gündenberi lı
viçre'de bulunan Kıra} Bori&, yakın· 
da buraya dönecek ıanıldığına göre 
de dönüşte Belgrad'ta bir müddet ka· 

yolda hitap eden ilk erkebin. Haydi 
lUtfen hareket et. Eğer turaaını öğ
rennıek ıeni enterese ederse şurasını 
söyliyeyim ki Svafham'a gitmiyoruz. 
Seyahatimizin sonuna yaklaştık. 

Blis, hiç bir şey söylemeden aldığı 
emre itaat etti. Bir yokuştan çıktılar; 
ondan sonra yol çapra.zla§tı ve düzel
di. Araı:i ~tu. Fakat ıağ tarafların • 
da bir ağaçlık görünüyordu. 

- Yavaıla biraz 1 
Blis itaat etti. 

- Dur! 

Blis. kendisine gösterilen yere doğ
ru arabayı l:Snc:e yavat yavq ıilrdU; 
sonra durdu. Genç kadın ayağa kalıt -
mı§tı: 

- Beni burada bekle 1 diye emir 
verdi. 

Bliı, hayretler içinde kadının yü • 
züne baktı. Yolun ıol tarafında •iıler 
dalıgala.nıyordu. Öte urafta iae toplu 
ağaçların vilcuda getirdiği zifiri bir 
karanlık vardı. Buralarda inıan otur -
duğuna delilet edecek hiç bir ~y 
yokta. Kadın, iki adnn ıonra karanlık
lar içinde ~oldu. Biraz aonra bir 
kapının hafifçe açıldığı, ihtiyatlı par
maklarla bir ailrmcnin çekildiği du -
yuldu. Bliı, onun üzerine ağaçlarm 
teşkil ettiği kemerin arka•ında bir ev 
bulunduğuna hükmetmi.fti. 

Motörü durdurdu ve arkaaındaki 
yastığa yaslandı. Işıkları yanıyordu 

ve kendisi yolun sağ tarafındaydı. 1 . 
çind<: bir tecessüs uyanmıştı; fakat 
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158 yeni Halkevi 
Her 19 şubat günü Ankara Halk

evinden yeni halkevlerinin a.çılıt ~ 
reni yapılır. Cümhutteiaimizin Ba.t
vekil iken ihdas ettikleri bu usule 
daima aadakat gösterilmiı ve bu mü
nasebetle ş()ylenen nutuklar milli 
hayatmıızda gençliiin durmayıp ge
ı7.iıliyen vazifesi hudutlarmı tespit 
etmiftir. Gelecek hafta sonunda ba.t
vekilimiz, hükümet reisi ve parti re-
iı vekili aıfatiyle aöyliyeceii ilk nu
tukla, gene Ankara Halkevinden, 
158 yeni evi açacak ve bu suretle 
partinin kültür ocakları sayıaı dört 
yÜze yaklapnıf olacaktır. 

Halkevleriyle ilgili yurttaılar bi
lirler ki evlerin ·dil ve tarih, güzel 
sanatlar, spor, aoıyal yardım, tesn
sil, köycülük, halk dersaneleri, müze 
ve sergi, kitapsaray gibi tubelerinde 
kend:leri için tükenmez faaliyet ve 
tenevvür imkanları vardır, ve evler, 
en büyÜk merkezlerde bile, birer arı 
kovanı manzaraaı arzeder. Çünkü 
onlarda toplananlar memleket için 
faydalı olmanın zevkine varmııLar
dır. Ve çünkü bu dokuz ıubede -
fakat halkevleri faaliyeti yalnız bu 
doku~ şubeye mi inhi.a.r eder? Bu
nunla beraber, zarar yok, biz ge~ 
tahdit e·delim - evet, bu dokuz ıube
de vazife almıt olanları. onlaJ'.lll 
gayretleri mahsullerinden istifade e-

denler bizzat yükselip diğerlerini de 
yükaeltmenin vecdi içindedir!•~· . 

Esasen mensup olduğu cemıyetın 
ilerleyiıi ile kayıtlı olduğu~a. ina.na~ 
inaan değil midir ki kendıaı, a!les~ 
ve memleketi için hakikaten degerh 
bir unsur olur? Halkevleri itte bu 
nevi inaanları ai.neainde toplayıp ÇO

ialtan müeueaelerdir. Bu mües.se~ 
lere nekadar muhtaç olduğumuzu ,._ 
tiraftan çekiıuneyiz. 

Onların Myısını çoialtmak da 
bundan dola"yı aayemi~ değil midir? 
Her açılan halkevi birkaç kahveha
nenin boıalmaıını teınin ederken 
milnevverlere yeni faaliyet ufuklan , 
açacak, münevver olmıyanlara öğ
renmek, anlamak, fikrini geliıtirip 
hiaaini inceltmek imkanlannı temin 
edecektir. Ve biH bir mistik lazımaa. 
bu ancak halkevlerinin çatıaı altın
da, bu memleketin hep beraber kal
kmmaaına çah~cak olanlarm emel 
ve emek birliği etmelerinin ifadeai 
olacaktlT. 

19 §Ubat günlerini blitün türk 
yurtaeverleri daima bu zihniyetle 
kutlıyacaklardır. 

larak kırat Naibi Prens Paul ile gö • 
rüşecektir. 

X Roma - Yugoalavya aabık mu -
haripleri, mtçhul italyan Hkeri ibi
deaine bir çelenk koyın\ı§lardır. Bu 
esnada halk, kıral ikinci Pierre ile 
Naibi hükümet Prent Pol'u ve Yu
goslavya'yı alkışlıyordu, 

X Brüksel, - Kıraliçe Vilhelın'in 
Belçika'yı resmen ziyareti tarihi mu
vakkaten 23-26 mayıs olarak tceplt e
dilmi§tir. Kıraliçe Vilhelm'in kıral 
Leopold'un ilç ay evel Hollanda'ya 
yaptığı ziyareti iade edecektir. 

X Paris - Alsa• muhtariyetçl 1i -
deri Ronun tevkifi ile alilcadar ola
rak ilçüncü bir ,ahıı daha tevkif o
lunmu,tur. Bu, Strazbur& it ofiainqe 
kapıcı esk' jandarma Şmit isminde 
birisidir. 

uyku bu hiaae galip geldi. Hafif hafif 
esen rüzgarın ıeıi ona ninni gibi gel
mişti. Birkaç dakika sonra uyuya kal
dı. 

xx 
Yilzüne tutulan bir elektrik feneri -

nin ışığı ile uyandı ve gözlerini uğa
rak doğruldu. Bu uyku mahmurluğu 

içinde bile birden bire kendiaine nef
ret duyduğu bir adam, otomobilin ~a
nı başında dikiliyordu. BJ adam temiz 
tıraşlı, yuvarlak yUzlü, küçük 
gözlü ve boğa enseli idi. Vaktin mU -
nasebetsizliğine rağmen üzerinde de 
bir süvari elbisesi vardı. Elinde dolu 
bir kadeh viıki ıoda tutuyordu. 

- Uyan delikanlı, diye ıealendi, 
böyle rutubetli havada uyunur mu? 
ıonra romatizmayı kapar9ın. 

Bliı, e1İ4'li dolu bardağa doğru uza
tarak ıordu : 

- Benim için mi? 
- Viski soda; her halde bundan 

hotlanac:ağa benziyo,nun. 
Bliı, bir yudum içti: ondan sonra 

oturduğu yerde doğrulqu: 

- Genç hanımdan ne haber? 
- Bu gece burada kalacak. Sana şu 

lirayı yolladı. Buradaa'ı on mil uzak • 
ta bulunan KravlC\}"'e gider, orada 
Bula Hed'de otururaun. 

- Ya sonra? 
- O yarın l:Sğteden sonra: daha 

do&rusu bı..ıgün öğleden sopra gelecek. 

(Sonu var) 
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Milli Sel 'imiz lnönü' nün son yurt seyahati 
mesut neli<elerinden birini daha verdi 

Kayseri' de koıular yaplldı 

Koıu18ra Adana, Konya ve 
Sivas Kayseri atletleri girdi 

Zonguldak kömür havza'sında çalışan 17 bin 
amele tam kalorili ve sıcak yemeğe kavuştu 

Kayseri, (Hu -
su si) - Adana, 

Konya, Sıvaa ve 
Kayseri Spor ku

lüplerine m ensup 

a t letler arasında 

geçen pazar günü 
kır kot usu müsıı.. 

bakası yapılmış -
tır. Konya atletle

ri birinci, Adana 

ikinci, Kayseri Ü· 

çüncü, Sıvas dör • 
düncü gelmiş ve 

bu d ereceleri . ka
zanan takımlarn 

Ka yseri Halkevi 

tarafından birer 

m adalya verilmiş -

Bütün ocaklarda 
Sıhi mutbaklar ve 
aş evleri kuruldu 

Her amele 
Ayda 4 liraya 
Kalorisi 4.000 den aşağı düşmeme~ 

şartiyle ve günde üç kere sıcak 

. tir . H a lkevi reisi 

ile sporculardan 

biri b irer nutuk 

söylemiştir. Öğle -
den sonra Halke
vinde ve r ilen a ile 

p sikolojisi mev -
zulu konferans 
m üaevver biY halk 
kütlesi tarafından 

dinlenmiştir. 

Yemek yiyecek 
Cümhurreisimiz lnönü ıon ıeyahatlerinclen birinde 

Halkevi soysal 

yardım kom itesi 

m enfaat ine veri -
len ba lo ço k neşeli 
geçmiş, kom iteye 

h ayli m enfaat te

m in etmiştir. 

Z onguldak, 8 { H ususi ) - Cümhurreiaimiz 
lsmet lnönü 1 1 itkkinunda vilayetimizi te

reflendirdikleri zama~ maden kömür amelesinin 
gıdalanması işiyle yalandan me§gul olmuşlardı. 
MiJli Şefimizin bu tetkikleri ve ameleye tam kalori
li yemek verilmesi hakkındaki yüksek airektifleri 
üzerine vali ve parti başkanı Halit Aksoy' un maden 
müesseselerindeki teşebbüsleri müsbet netice ver -
miıtir. 

Altı şubat pazartesi gününe kadar, bütün mü
esseseler, amelenin sıcak yemekle gıdalan -

ması için icap eden tesislerini bitirmiş ve o günden 
itibaren bütün ameleye sıcak yemek verilmiye baş
lanmıştırtır. 

Vali ve parti başkanı yanında maden ve sihat di -
rektörleri, iş bölgesi amiri, madenler ba§ mühendisi. 
halkevi başkanı bulunduğu halde maden müessese
lerini teftiş etmiştir. Buralarda vücude getirilen a ~ 
mele mutfakları, yemek salonlan, yatma yerlerı 
tetkik edilmiş, amelenin maişet vaziyeti ve sosyal 
durumu inceden inceye gözden geçirilmiştir. 

Vali ve yanındaki heyet bu tetkiklerde noksan 
buldukları tesisleri, aksak işleri tesbit ederek bunla
nn derhal düzeltilmesini emretmişlerdir. 

Kömür havzasında çalışan amelenin yekunu 1 7 
bindir. iki yıl önce bazı maden müesseseleri tara -
fmdan ameleye sıcak yemek vennek. içtimai vaz.i -
yetlerini tanzim etmek için başlanan hareket ve on
lardan alınan tecrübeler tekemmül yoluna girmiş 
bulunmaktadır. 

M illi Şefimiz, Cümhurreisimiz.in irşat ve 
yüksek direktifleriyle yemek hizmetinin 

bütün ameleye teşmili gayesinin altı şubattan iti -
haren tahakkuk etmesi, binlerce ameleyi sonsuz bir 
sevinç içinde bırakmıştır. Şimdiye kadar ancak ba -
Z1 müesseseler tecrübe mahiyetinde ameleye sıcak 
yemek vermekte ve bütün havzada ancak 3 bina · 
mele bundan faydalanmakta idi. Halbuki bugiin 
bütün havzada çalışan l 7 bin amele sıcak yemeğe 
kavuşmuştur. Amele, minnet ve şükran hislerini 
içten gelen samimi tezahürlerle anlatmışlardır. 

M aden müesseselerimizde modern mutfaklar 
ve aşevleri vücudc getirilmiştir. Bütün a -

meleye günde birer kilo ekmek, sabahleyin çorba. 

Milli Şef imiz bir amelenin dileklerini 
dinliyorlar 

öğle, akşam sıcak yemek verilmektedir. Yapılan tet 
kiklere göre ameleye günde (3500) kalori az gel
mekte ve bunun 4000 e çckarılması icap etmek -
tedir. Bunun için gereken tedbirler alınacak -
tır. Amele bütün bu yemekleri ayda dört lira 
mukabilinde yiyecektir. Amele günde bir kilo ek -
meğin bir buçuk kiloya çıkanlmasmı istemiştir. 
Vali bunu temin edeceğini vadetmiştir. 

Vali tetkiklerine devam etmektedir. Diin de 
Kozlu mm takasına gitmiştir. Burada da kasap, Tar
la, Gürgen ocaklariyle, Türk Kömi.ir, ve Kömüriş 
şirketleri ocaklan ve lhsaniye mıntakasını teftiş et
miştir. Bugün Ki limli maden mıntnkasına gidecek
tir. Bunu diğer ocakların teftişi takip edecektir. 

Valinin dünkü tetkikleri 
Zonguldak 9 (Hususi) - Valimiz B. Halit 

Aksoy bugün d e yanında maden ve sıhat di -
rektörleri ve iş dairesi amiri, maden baımü
h endisi ve Ha lkevi başkanı olduğu halde ma
den müesseselerini teftişe devam etmiştir. Bu 
arada Kiliml i mıntakasında Türkiş şirketinin 
ocaklarını ve diğer bazı münferit ocakları gez
miştir. 
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YURl-TAN RESİMLER 1 

Fethiye limanından bir görünüş 

f izmir'de modern 
bir tütün deposu 
İzmir, (Hususi) - İmar sahasında 

İnhisarlar İdaresince inşasına karar 
verilen büyük tütün deposu ve ima -
lathanesinin mart ayı içinde inşasına 

başlanması kararlaştırılmıştır. İdare -
nin mühendisleri ve inşaat müdürleri 
gelerek mevzuu tetkik etmişlerdir. 

Deponun imalathane kısmında işçi
leri tozdan korumak maksadiyle toz 
emme tesisatı, çocuklu kadınlar için 
y uvala r, yemekhane, duş yerleri bulu 
rıacak ve depo, Ege'nin en büyük t ü • 
tün deposu olarak inşa edilecektir. 

İzmir' de Cümhuriyet 
meydan1n1n ağa~lanması 

İzmir, (Hususi) - Belediye, cüm -
huriyet meydanının ağaçlanma tarzr -
nı yoniden tanzime karar vermiş ve bu 
radaki ağaçlardan bir kısmını kes -
tirmiştir. Mevsimi yaklaştığı için bu
günlerde yeni ağaçlar dikilmesine baş 
!anacaktır. 

Bir adam kardeıini öldürdü 
İzmir, (Hususi) - Urla'da Deveci 

köyünde feci bir cinayet olmuş, Softa 
oğlu Tahir namında biri kardeşi Nazı
mı öldürmüştür. 

Hadiseye sebep, bir tarla meselesi· 
dir. İki kardeş arasında, bu mevzudan 
ihtilaf çıkmış ve nihayet hadise, ada -
makılh büyümüştür. Bundan sinirle -
nen Tahir, çiftesini kaparak kardeşi

ne ateş etmiştir. Nazım, biraz sonra 
ölmüş, katil de yakalanmıştır. 

İımir'in turistik yollan 
lzmirı (Hususi) - Turistik yollar 

kanunu mucibince münakasaya çıka -
rılmış olan ilk parti yolların ihalesi 
20 şubatta yapılacaktır. Keşifname 

bir milyon iki yüz bin liradır. Mart
ta vilayetin hazırladığı program dahi
linde lnciraltı pHij ve banyolarında da 
yeni tesisata başlanacaktır. 

lzmir'dc et pahalı 

İzmir, (Hususi) - Kurban bayra
mındaki fazla koıyun, kuzu sarfiyatı, 

ve bazı mıntakalardaki şap hastalığı 

ve mezbahada kanaracılann kendi a -
raları.nda yaptıkları anlaşmalar yüzün
den şehrimizde son günlerde et fiyat
larında (10) kuruşluk bir yükselme 
olmuştur. 

Dana eti 40, koyun kuzu eti (60 ) 
kuruştur. 

K o§ulara giren gençlik Atatürk heykeline 
çelenk koyduktan sonra ve koıulara 

bCZ§lamak üzere 

İzmir'de spor hareketleri 

İzmir'de son hafta içinde 
~araretli temaslar yapıldı 

i z.mir Üçok ve A lsancak takımları 

İzmir (Hususi) - Şu son günlerde İzmir' de epice hararetli Ye 
alakalı spor hareketleri olmuştur. Bunlarrn arasında beden ter
biyesi genel direktörlüğünün tertip ettiği ( 5000) metrelik kır ko
şusu da vardır. Bu yarışlarda Ankara' da n Mustafa Ka plan 17 da
k ik a 14,4 aan iyede birinci gelerek Türkiye birinciliğini Ankara 
mıntakasma kazandırmıştır. İkinci İstanbul mıntakaıından Artin 
Arta n, üçüncü gene İstanbul mrntakasından Hüseyin Albayrak -
tır. Mıntaka it ibariyle İzmir üçüncü gelmişti r. 

J' oley l10l maçı 
Balıkesirli gençler, lzmir erkek li

sesini ziyarete gelmişler ve bundan is
tifade ederek hem voleybol, hem de 
futbol karşılaşmaları yapmışlardır. İz
mir lisesi voleybolde kazandığı gibi, 
büyük bir kalabalık önünde yapılan 
maçı da güzel bir oyun r,ıkarıırak misa 
fir talebe takımını 5 - 1 mağliıp et -
miştir. 

A teş!fpor - J>oğart!(JJOr 
Geçen hafta Oçok'la yaptığı talihli 

bir karşılaşmadan sonra milli kümeye 
İzmir ikincisi olarak giren Ateşspor 

takımı, şampiyon Doğanspor takımı i
'e bir maç yapmrş, onu da 2 - 1 rnağ· 

Hip etmiştir. 

Doğanspor, bu maça ehemiyct ve -

rerek kadrosuna, !stanbul'da bulunan 
Hakkr'yı da almış ve oyuna bu suret
le çıkmıştır. Buna rağmen Ateşspor, 
teknikten ziyade canlı, ahenkli ve bi
raz da atak bir oyunla Doğanspor'u 
2 - 1 yenmiye muvaffak olmuştur. 

Milli kümeye girmemiş olmaları.na 
ı ağmen bugün diğer iki arkadaşların 
dan hatta nisbcten daha teknik ve da -
ha kuvetli bulunan iki eski rakip (Al
tay ve Altınordu) pazar günü, Alsan
cak sahasında kalabalık bir seyirci 
kütlesinin karşısında oynamışlardır. 

Alsancak, her iki devrede müdafa
asının kuveti ile hasrm takımın taz -
(1İklerini akim bırakmış, buna muka -
bil muhacim hattı da güzel bir oyun 
çıkararak oyunu 5 - 3 kazanmıttır. 
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Pul aleminden haberler · 

Amerika' da 1938 pul sabıı 
iki milyon dolara yaklaııyor 
Amerika posta nezaretinin bir tebliğine göre Vaşington' daki 

posta ajansı tarafından 1938 birinciteşrin ayı zarfında kolleksi
yonculara damgalanmamış olarak 125,933,22 dolar kıymetinde 
pul satılmıştır. Halbuki eylül ayı zarfındaki satış miktan 
161,988,38 dolardır. Hazirandan başlıyan mali yılın birinciteşrin 
ayına kadar ilk dört aylık satış miktarı ise 502.500 dolara ba
liğ olmuştur. Satış aynı raddeyi muhafaza edecek olursa 1938 
mali yılındaki satışın 1.685.752 dolara ulaşacağı tahmin edilmek
tedir. Mamafih satış rekorunu 2.340.248 dolarla 1935 yılı muha
fazada devam etmektedir. 

Pul borsası 
25 Centessimi koyu yeşil Danteniı: 

resmi ve yazı ile Dante hakkında Du-
Danzi a çe'nin bir sözü : "İl jiu olto genio del-e . .,, . . . 

X 10 mart 1932 ~isyonu olup/ ba joesıa., yanı şıırın en eski dahisi,, 
297500 adet basılmış olan kırmızı ve ve Dante'nin doğum ve ölüm tarihi : 

lt kt .. . d ·ı 1265 - 1321 a ın sarısı ren e, uzenn e arma ı e . . 
la 1 b 1 50 kl k ıun 30 santessımı açık kahve rengi Ame-ars n ar u unan mar ı pu . A • • 

damgalanmamışı 6,50 fraktan 10 fran- ~ıka.~aşıfı Kolomb'un resmi ve yazı ile 
ga, damgalısı 7,50 franktan 12,50 fran- ~:. JlU ~~.dac~ na~igatore degli oc.e~
ga fırlamıştır. n.•, _yanı . denızlerın en cesur gemıc.ı-

X 24 ikinci kanun 1928 emisyonu o- sı ııbaresıyle 1492 tarihi. 
lup 768100 adet basrlmrş olan kırmızı _50 ~tessimi_ koyu mo~ L:onard da 
ve sepye renkteki 1000 marklık pul ~ıncı nın resmı ve yazr ıle Lamente 
o 75 franktan 1,25 franga fırlamıştır. jıu profanda nelle ortıi e nelle scien -
'Aynı serinin 2000 marklık pulu 1 ces" yani" sanat ve fennin en derin 

franktan 1,75 franga fırlamıştır. mütefekkiri" ibaresiyle doğum ve ö -
X 12 mart 1924 emisyonu olup kur- lüm tarihi olan 1452 - 1519 

şuni ve kırmızı renkte, üzerinde arma 75 santessimi kırmızı şimdiki kıralın 
resmi bulunan 25 feniklik pulun babası ikinci Victor Emmanuel ile Ga
d.amgalanmamışr 4 franktan 6 franga ribaldi at üstünde yan yana ve yazı i
fırlamıştır . le "İl fremito umtario prorompe" yani 

x Ayni serinin 30 feniklik açık ye- "vahdeti elde etmek azmi" ve bu azim 
şil ve kırmızı renkteki p ulun damga _ yolunda sarf edilen en büyük gayretle
lanmamışı 4,50 franktan 6 franga fır- re şahit olmuş olan iki tarih 1821 ve 
lamıştır. 1870. 

X Ayni serinin gök mavi renkteki 1.75 Liret koyu mavi meçhul askerin 
35 feniklik pulu da 2,7 5 franktan 6 fran Romadaki abidesi ve yazı "11 soeri
ga fırlamıştır. ficio e statıo vano" yani "yapılan bü -

Bu son iki pulun damgalarunışları yük fedakarlı:ıklar boşa .gitmedi" ibare-
fiyat değiştirmemişlerdir. siyle 1915 ve 1918 tariıhleri. 

- X Ayni serinin mor ve kırmızı renk 1,75 liret koyu kurşuni siyah göm-
teki 75 feniklik pulun daıngalarunamı- teklilerden bir nefer resmi ve yazı ile 
!}ı 6" franktan 10 franga fırlamıştır. "Lo vittoria riscaıtto e per semire" ya-

X Her zaviyesine dört bat ve yeni ni zafer kati olarak kazanıl<lı" ibare -
bir kıymet ile sürsaj yapılarak 1934 - resiyle 1922 tMihi. 
36 da tedavüle çıkarılan serideki kır - 2,75 liret mavi-yeşil üst tarafında 
mızı sün;ajlı ve 7 fenik üzerine 8 fe • Habeş tacı bulunan Habeşistan hari
niklik pulun damgalısı ve damgasızı tası sağ ve solda da Faşist arması. 
1,75 franktan 6 franga fırlamıştır. Yazı ile Musolini'nin şu sözleri: 

MISIR 

1931 de Graf Zeppeline diye sürsaj 
yaıpılarak tedavüle konulan tayyare 
pulları 40 ve 50 franktan 65 ve 80 fran
ga fırlamıştrr. 

DOLANDA 
Kimsesiz çocuklar menfaatine 5 i -

kinci kanun tarihinden itibaren satı
şa çıkarılıp 1943 yılı birinci kanununa 
kadar tedavülde kalacak olan pulların 
üstünde çiçekler arasında kaval çalan 
bir çocuk resmi vardı. Bir kuşla bir ba
lrk da adeta kavalın sesini dinlemekte
dir. Bu resim Sloterdijikli G. Reuter 
admdaki bir ressam tarafından yapıl
mrş olup rotogravür usuliyle basıl -
nnştır. Kıymetleri aşağıda yaztlıdr: 

ı 1/2 c + 1 1/2 koyu kahve rekte; 
3 + 2 c koyu kırmızı; 3 + 2 c. yeşil ; 
5+3 c kızıl kahve rengi 5 1/2+12 
1/2 c mavi; pulların üstünde vorr bet 
kind yani çocuklar için yazısı mev-
cuttur. 

BELÇİKA 

"lmpero di civilita e di umanita 
per le populatione dell'Eıtiopia" 

Yani "Habeşistan ahalisi isin mede
ni ve insani bir imparatorluk., ibare
siyle 1936 tarihi. 

5 liret kaıhverenıgi - kırmızı Muso
lini üçüncü Victor emmanuel'in hu -
zurunda ve yazı ile "Ma lui non du
bito,, yani "ondan şüphe etmem,, iba
resiyle 1911, 1918 ve 1936 tarihleri 
Trablus, Rodos, Trieste Trento ve 
Habeşistan'm italyanca esamisi. 

Hava postalarına ait seri de atideki 
kıymetlerden mürekkeptir: 

Yeşil renkteki 25 sentessimi ve 
kahve rengindeki 3 liretlik pulların 
üstünde üçüncü Victor Emmaunel'in 
resmi zaytuni - kahve rengindeki 50 
sentcssimi ile mor renkteki 1 liretlik 
pulların üstünde Dante'nin resmi 
mavi renkteki 2 liretlik ve yeşil renk
teki 5 liretliik pulların üstünde da -
Vinci'nin resmi mevcuttur. 

İsviçre 

İ&viçre postaları çocuklardaki ve
reme karşı mücadele etmek için iane
li posta pulları tedavüle çtkannağı a-

1939 yılında Liege şehrinde kurula- det edinmiştir. Yılda bir seri olarak 
cak olan beynelmilel sergi için Belçi- tertip edilen bu pulların bu seneki 
ka postaları şimdiden dört puldan mü- serisi aşağıdaki kıymetleri taşımak
rekkep bir seri tedavüle koymuşlar - tadır: 
dır. Serginin muhtelif manzaralarını 5 + 5 santim yeşil şair Salamon 
irae eden bu dört pulun kiymetleri a- Gessner, 10 + S santim menekşe, 
§ağıda yazılıdr: 20 + 5 santim koyu turuncu, 30 + 10 

35 santim açık yeşil; 1 frank açık santim mavi yerli başı tuvaletli ka
kırmızı; 1,50 frank kahve renıgi; 1,7 5 dmlar. 
frank mavi; 

lTALYA 
İtalyan postaları ta Roma şehrinin 

tesisi tarihi olan İsadan evel 653 tari
hinden başlıyarak Habeşistan'ın işga
li tarihine kadar İtalya'nın geçirdiği 
tari}\i safahatı irae eden bir pul serisi 
tedavüle çıkarmıştır. Bu pulların kıy
meti aşağıda yazılıdr: 

10 Centessimi zeytuni - kahve ren
gi öküze koşulu bir sapanla Romülüs 
Roma şehrinin hududunu çiziyor. Ya
zı ile de "Tracciando il segno dell in
fallibile dC6tino" yani "değişmez mu
kadderatın işareti konurken" ibaresi 
~e "753 a. c" yani "İsadan evel 753" 
tarihi. 

20 centessimi açık kırmızı Çesare'nin 
heykeli yazı ile "Coordination tutte le 
forze sotto gli ordini di un solo" ya -
ni "bütün kuvetlerin bir elde tevhidi" 
ve "C. a. 30'' yani "İsadan evel 30" ta
rihi. 

• Bulgaristan 

İhracat malları propagandası mak
sadiyle çıkardıkları seriyi her gün 
biraz daha genişleten bulgarlar bu de
fa aşağıdaki kıymetleri de postada 
kullanmağa başlamışlardır. 

1 leva yeşil, 1 leva açık yeşil sal
knn üzüm; 3 leva pembe menekşe, 3 
leva kahve rengi menekşe çilek; 7 le
va açık mavi, 7 leva koyu mavi gül; 
10 stotinki kızıl turuncu, 10 stotinki 
turuncu buğday; 15 stotinki krzıl, 
15 stotinki kızıl menekşe Ay çiçeği. 

Sovyetler 

Moskova'da 1935 yılında inşa edilip 
15 mil uzunluğunda olan yeraltı treni 
uzatılmıştır. Bu münasebetle o tarih
te tedavüle çıkarılmış olan ilk seri
ye ilave olarak bu kere yeni bir seri 
pul hazırlanmıştır. Bu seri atideki 
kıymetleri t,aşımaktadır: 

10 K. kah'Ye r~i mor, 15 K. bh -
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Alman hükümeti 1939 otomobil 
ve motosiklet sergisi dolayısiy

le üç puldan .mürekkep bir seri 
ne§retmeğe karar vermiştir. Yu

karula bu serinin üç pulu 
görülüyor 

ve rengi 20 K. koyu kurşuni muhtelif 
istasyon resimleri; 30 K. mor Kızıl 
meydandaki yeraltı istasyonunun met 
hali; K 40 kurşuni kahve rengi bir 
tren vagonu; 50 K. koyu kahve rengi 
Kızıl meydan istasyonu. 

• 
"Sovyet kadın ve erkek tayyareci

leri tarafından elde edilen beynelmi
lel rekorlar" şerefine yeni bir seri 
satışa çıkarılmıştır. Bu seri aşağıda
ki kıymetlerden mürekkeptir: 

5 kopek lbi.t tayyare modeli uçuran 
mektep çocukları; 10 K0ıpek bir pla -
nörün uçuşu; 20 Kopek Moskova'daıki 
sevk balonu; 30 Kopek parşütJe at -
lryan bir genç; 40 Kopek bir deniz 
tayyaresinin uçuşu; 50 Kopek bir yu
varlak balonun uçuşu; 80 Kopek bir 
stratosfer uçuşuna başlanırken; 1 
Ruble dört motörlü bir yoku tayya -
resinin uçuşu. 

İki kız arkadaşiyle birlikte 29 ya
şındaki Sovyet kadın tayyareci Va
len tina Stepanovna Grizaduova'nın 
bir yerde durmadan Moskova'dan Si
berya'da kain Komsomolsk şehrine 

yaptığı uçuşun hatırası olarak bir se
ri pul tedavüle çıkarılacağı heber a
lınmıştır. 

San Marino 

Eski Amerika Reisicümhuru 
colin'e 29 mart 1861 de San Mario cüm 
huriyeti tarafından hemşerilik veril
mişti. Buna bilmukabele teşekkür e
den cümhurreisi 7 mayıs 1861 tari
hinde bu küçük cümhuriyet için ati
deki mütaleayı serdeylemişti: Mem
leketiniz küçük olmakla beraber tari
hin en şerefli devletlerinden birine 
maliksiniz. 

İşte bu hadiseyi, San Marino pos
taları 3 lire ve 5 lire kırmizı renkte 
iki pul çıkarmak suretiyle tesit et
mişlerdir. Pulların üzerinde Ameri.
ka cümhurreisinin başı ve altında 
yazı ile küçük cümhuriyet için sar
fettiği sözler mevcuttur. 

Japony~ 

lki yeni pul tedavüle çıkarılmıştır. 
Kırmızı 10 senlik pulun üzerinde es
ki japon mimarisi nümunelerinden 
addedilen "Güneş kapısı" nm resmi, 
koyu zeytuni 25 senlik pulun üzerin
de de cenup mabedindeki Pagot'un 
resmi mevcuttur. 

Adlan henziyen iki 
kaza merkezi 

Tunceli vilayetinin Kalan kazası 

ismi Elazığ vilayetinin Keban kazası 
ismine yazılışta benzediği için her iki 
kazaya ait resmi: ve hususi mektupla
rın ve sair evrakın sevkinde yanlışlık
lar yapıldığı görülmüştür. 

Bu sebeple, Dahiliye Vekaleti bun
dan sonra Kalan kazası adının resmi 
evrak üzerinde (Kalan - Tunceli) şek
linde yazılmasını valiliklere bildirmiş 
tir . 

Gaz kurslarından tasdikname 
alanlar 

Maliye Vekaleti, zehirli gaz kurs -
larmda kurs ve konferans verecek de
recede muvaffak olan hekim, eczacı, 
hasta bakıcı, muallim. polis ve jandar· 
malara verilen tasdiknamelerle kurs
lara iştirak edenlere verilen vesikala
rın damga resmine tabi olmadığını 
teşkilatına tamim etmiştir, 

r'. ............. -=-...................................................................................................... ---·--ı 

ı lspanya'dan resimler 1 

Serbcr yolunda, huduttaki fransiz ltarakolu önüne gelince İlerliyemiyen uzun araba ve insan kafilesi 
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Mülteciler, demiryolunu takiben de 
Fransa'ya gelmektedirler. Yukardaki 

resimlerde Serber tüneli önünde 
durdurulan mülteciler görülüyor 

Barselon limanında, frankist tayyarelerin bombardımanları yüzünde• 
batan gemiler 

Perthuş'taki hudut karakolunun önü, mahşerden bir 
nünıuncyi andırıyor. Kadın, çocuk ve malul, birçok 

mülteci, Fransa'ya girmek için izin bekliyor 

Arkadaşları tarafrndan scrliye i le taşman bir yaralı 
hududu ı;c~ "y or 

Perthuş'ta, hududu geçebilmek için muamelenin bit
mesini bek/iyen/er 

• 
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Bu günkü konser münasebetile : 

Joh. Strauss 
Hükümetıi mülteciler 
bir İngiliz gemisiyle 

Frankistler Fransız 

hududunu dün 
adadan ayrlld~ar kapadılar 

( ..Jaşı 1 inci sayfada) 

Geçen asırda Florantin mucizesini 
daha geniş mikyasta ve daha mükem -
mel olarak tekrar ve ihya eden Viyana 
olmuştu. Beethoven'le başlıyan alman 
romantizmi Schubert, Weber ve Men -
delsshon'un yardımlariyle Schumann
ın şansında en beliğ ifadesini bulmuş
tu. Fakat (on dokuzuncu asırdaki) Vi
yana mucizesi yalnız bu beş kişinin de
ğil onların yanı başında mevki almış 

daha bir sürü bestekarın da müşterek 
eseridir. Mesela bir taraftan Reichardt 
(1752 - 1814) ile Z~ter (1758 - 1832) 
tatlı tatlı lied'lerle alman hislerini 
beslerken diğer yandan Dresden ope
rası direktörü olan koyu romantik H. 
Marschner (1795 - 1861) Vampir ve 
Hanı Heilig adlr operalariyle Weber'e 
ve hatta Richard Wagner'e rehberlik 
ediyor, viyolonist R. Spher (1784 -
1859), Hoffrnann (1776 - 1822) ve C. 
Kreuzer (1780 - 1849) unutulmaz e -
aerler IY8ratıyordu. Almanya'da A. 
Lortzing (1803 - 1851), Flotow (1812 
- 1883) ve Nicolai (1810 - 1849} ope
ra komikle opereti ihya ederken aynı 
ifi daha ziyade muvaffakiyetle Viya -
nada J. Lanner (1801 - 1843} ile Joh. 
Strauss (1825 - 1899) başarıyorlardı. 

Üstad da orkestrasının başında olduğu 
halde Rusya'dan Fransa'ya, Fransa' - , 
dan Almanya'ya geçiyor, konserler ve
riyor bol bol alkış topluyor, derken 
lngiltere'yc oradan da Amerika'ya se
yahat ediyordu. 

Strauss, artık Viyana'ya döndüğü 
zaman cihanşümul bir şöhret temin et
miş bulunuyordu. Bunun mükafatı o
larak da .babasının yerine sarayın dans 
orkestrası şefliğine tayin ediliyordu. 

da.sına ihraç olunmuştur. Askeri kı -
yam hareketi, adada albay Rodriguez 
tarafından idare olunmaktadır. Hükü
metsi makamlar mümessilleri adayı 
terketmişlerdir. Ada, halen tam ola -
rak nasyonalistler.in elin-de bulunmak
tadrr. 

(Başı 1 inci sayfada) 
Harp esnasında cümhuriyetçiler ta

rafından Barselon'da mevkuf tutul -
muş olan 2.000 esir dün sabah hududu 
geıçmiştir. Bu esirler, fraQSız maka -
matı tarafından frankistlerin ellerin -
de bulunan esirlerle mübadele edile -
ceklerdir. 

Strauss'un bilhassa şöhretini temin 
eden kıvrak operetleriyle oynak vals
leri idi. Bilhassa valslerine Viyana 
halkı bayılıyordu. Yeni bir eseri çı -
kar çıkmaz bütün viyanalılar onu ez -
berlemek veya çalmak için biribirle -
riyle adeta müsabaka ediyorlardı. Vi
yanalılar ona vals kıralı diye ad bile 
takmıştılar. Çoğumuz "Mavi Tuna" 
filmini seyretmişizdir. İşte bu filmin 
başlıca musiki parçası olan "An den 
Schöneri Blauen Dooau" valsi yeni 
çıktığı zaman Viyana halkı, onu o ka
dar benimsemiş o kadar çalıp söyle -
mişti ki adeta viyanahlarm milli şar
kısı yerine geçmişti. İşte programda 
yazılı olan "Ge5chichten aus dem Wi
ener Wald" valsi de hiç bir cihetle evel 
kinden aşağı kalır yeri olmadığından 

Ankara halkınca beğenileceğine şüp

he yoktur. 

Mülteciler bir ingiliz zırhlısile 
lıarekeı ettiler 

Cümhuriıyetçiler Figueras şehrini 

tahliye etmeden evel bütün köprüleri 
ve şehrin mühimmat deposunu berha
va etmişlerdir. Çıkan gürültü, hudut
tan işitilmiştir. 

Hafif musiki sahasında Joh. St
raun ile Viyana şehri adeta biribirini 
tamamlamış gibiydi. O zamanlar, 
Strauss'suz Viyanalboş bir kafesi andı
nrdı. 

İşte son zamanlarda Franz Lehar ta
rafından izi takip edilecek olan J o -
hann İunior Strauss 25 ilkteşrin 1825 
tarihinde Viyana'da dünyaya gelmiş
ti. Strauss'lar zaten musikişinas bir 
aile idi. Babası Johann Senior Strauss 
muktedir bir kemancı ve bestekar ol
masma rağmen oğlunu tacir olmak ü
zere yetiştirmek istemişti. Lakin genç 
Strauss'un ateşin tabiati babasının ar
zusuna galebe çalacaktı. O babasına 

rağmen musiki tahsil etti ve musiki 
sahasında babasını çok geride bıraktı. 

Johann Strauss eserlerinin zamanın 
orkestraları tarafından çalınmasını be
ğenmiyordu. Çok geçmeden emeline 
~il oldu. Kendi tasarladığı veçhile bir 
or.keıotra tertip etti ve az zamanda öy
le \K)hret buldu ki bütün ecnebi mem
leketlerden davetler ıyağmıya başladı. 

Johann Strauss'un operetleri de 
valsleri kadar meşhurdur. Operetle -
rinden bir tanesini çoğumuz bilir. Ha
ni şu İstanbul Şehir Tiyatrosu operet 
kısmının temsil ettiği "Die Fleder
mauss" yani "Yarasa" opereti ... Mak -
sadırn, lstanbul'da operet adiyle tem -
sil edilen piyeslerden söz açmaktan 
ziyade bu eseri hatırlatmaktan ibaret
ti. "Die Fledermauss" enfes bir ope -
rettir, fakat "Eine Nacht in Vene
dig" ile konserde uvertürü çalınacak 
olan "Der Zigeunerbaron:, operetleri 
ondan aşağı kalmazlar. İnce, oynak ve 
kolay anlaşılır bir musiki. V~ana 
halkmı zevkten neşeden sarhoş eden 
musiki. işte Strauss'un eserleri bu 
vasıfları taşırlar. Bu vasıflara malik 
olan musiki eserlerini dinlemenin de 
ne kadar tatlı olduğunu bugün konse
re gidenler anlıyacak, takdir edecek -
lerdir. Sadi KARSEL 

Müftü ile Naşaşibi 
taraftarları uyuştular 

Flllsllı ~onferınsı din ~lıımıya baıtadı 
Londra 9 a.a. -· Filistin konf eransmda Filistin araplarını tem· 

•il eden iki grup arasında bir anlatma vukua gelmiıtir. Müftü ta
raftarlariyle Nataıibi taraftarları bu anlaıma mucibince bir tek 
grup olarak konferansa iıtirak edeceklerdir. 

Filistin arapları heyetleri arasında 
bir anlaşmaya varılması üzerine Filis
tin konferansı çerçevesi dahilinde müs 
bet görüşmelere ~n başlanabilmiş
tir. 

Bugün öğleden sonra yapılan ingi
liz - arap görüşmesine ingilizlerden 
Lord Halifaks, B. Makdonald, B. But
ler, araplar tarafından ise bütün dele -
gclcr iştirak eylemiştir. 

Arap görüsü 

Bu toplantıda arap delegelerinden 
Hüseyni arap heyetinin görüşü. g~n.iş 
surette izah etmiş ve hal suretı ıçın 
müsbet tekliflerde bulunmuştur. Bu 
arap deklara~nu üzeri~e rarı resmi 
müzakereler cereyan etmıştır. 

Rey/erimizi 

kullanırken •.. 
(Başı 1 inci sayfada) 

ğı keyfiyetinin muhakkak olma
sıdır. 

Londra, 9 a.a. - İyi bir menbadan 
haber alan maıhfillerden bildirildiğine 
göre, İngiliz Devonshire kruvazörü 
400 mülteci ile, bugün Minorka ada
sından Portmahondan hareket etmiş -
tir. Albay San Louis ile Minorka ada
sındaki cümhuriyctçi makamlar ara -
sında yapılan görüşmelerin neticesi 
hakkında Londra'ya hiç bir malumat 
gelmiş değildir. Bu görüşmede ingi -
liz kruvazörü dahilinde yapılmış ve 
hiç bir ingiliz bu görüşmelere iştirak 
etmemiştir. 

İyi haber alan menbalardan söylen -
diğine göre, eğer iki ispanyol tarafın
dan birisi İngiltere'nin tavassutunu 
ister, mcselii İspanyol nasyonalist ma
kamları Minorka adasına ingiliz ge -
mileriyle gitmek isterse, İngiltere bu 
tavassut işini yapacaktır. 

Bir çarpışnıa · 

Burgos, 9 a.a. - Burada dönen şa -
yialara göre Minorka adasmda Port 
Mahon kasabası civarında milisler 
grupu ile nasyonalist ihraç kuvetleri 
arasında bir çarpışma vukua gelmiş -
tir. 

lngiltere'rıin meselede 
oyruıdıJiı rol 

Londra, 9 a.a. - Taymi:; gazetesi 1:.
panya meselesi hakkında şu satırları 
yazıyor : 

"İnsan hayatım kurtarmak için hiç 
bir şeyi esirgememek arzusu ile mü -
tehassis olan ingiliz hükümeti, Minor
ka adasının frankistlere teslimini te -
min için teşebbüste bulunmuştur. 

Hükümet, iki taraftan hiç biri üze
rinde tesir yapmıya çalışmadan, bun -
ların temasa gelmesini imkan dahiline 
koymuş ve nasyonalistlerin mümessi
li Devonshire zırhlısı ile adaya git -
miştir • 

~l üzak-ereler 
Bu mümC88il adaya çıkar çıkmaz 

cümhuri.yetçi kumandan ile müzakere 
ye girişmiştir. Görüşmeler esnasında 

bir terakki adımı atıldığı anlaşılmak -
tadır. Filhakika, zırhlının kaptanı, e -
velce tesbi.t edildiği gibi dün Minor -
ka adasına dönecek yerde bu sabaha 
kadar beklemiye karar vermiştir. 

Bu me6elede, İngiltere. hükümeti 
general Franko'ya yardıma ama.de bu
lunmuş, demektir. Bu ıhareket, bir çok 
süitefehhümlere yol açabilir .• Haki -
katte İngiltere hükümetinin gayesi, 
adanın yalnız İspanyollar tarafından 

işgal edilmesinin ve nasyonalistler ta
rafından mukabele bilmisil yapılma -
masının teminidir. Esasen Devonshi
re, hayatları tehlikeye girecek bütün 
cümhuriyetçi şefleri nakledebilecek 
derecede mühim bir gemidir.,, 

I t<ılyan gazetcwri hiddet 
içinde 

Roma, 9 a.a. - İtalyan gazeteleri 
Franko hükümetinin Minorka adası -
na İtalyan lejyönerlerinin yardımı ol
maksızın ve aynı zamanda ingiliz ge -
milerinin işbirliğiyle vaziyet etmesi 
fikrini hiddet ve tehevvürle karşıla -
maktadır. 

35.000 milisin ricaı hattı 
kesikli 

Paris, 9 a.a. - Perthus'da.n bildiril
diğine göre, nasyonalist kıtalar Figu
rcas ile Lajungura arasında 35 bin 
miliscinin ricat hattını kesmiştir Nas
yonalistler mühim miktarda harp mal -
zemesi elde etmiştir. 

Cümhuriyetçiler ağırhklarınr bo -
şalttıktan sonra Molins köprüsünü ha
vaya atmışlardfr. 

Cümhuriyetçier Riomiga ve Figu
eras arasındaki bölgeyi henüz muha
faza etmektedirler. 

Gerone'nirı i~gcıli clevam e'<li)·or 
Gerone, 9 a.a. - Gerone eyaletinin 

işgali muntazam surette devam et -
mektedir. Hattı harpta taarruzun bi -
dayetinde mevcut olan yedi kolordu -
dan beşi bulunmaktadır. 

Bunlar, hududa takriben 20 kilomet 
re mesafede bulunmakta ve hududun, 
umumi istikametini takip etmektedir
ler. Yalnız Figueras'taki kuvetler, hu 
duttan daha fazla uzakta bulunuyor. 

Mütareke mi )·apılacak? 
Paris, 9 a.a, - Dcyli Meyl gazete -

sinin berri Avrupa'ya mahsus nüsha -
smda general Franko'nun general Mi
apa ile cümhuriyet ordularının terki 
silah etmeleri hakkında görüşmüş ol
duğu haber verilmektedir. 

Bu gazete, bugünerde bir mütareke 
yapılacağını tahmin etmektedir. 

80.000 nıiilteci ••• 
Tuluz, 9 a.a. - Şimdiye kadar Mo

tabio garından 80.000 mülteci, milis 
ve ıyaralı geçmiştir. Bunlar arasından 
58.000 kadın, çocuk ve ihtiyar batı, 
merkez ve batı cenup departmanların
da alakadar müesse6Clere sevkedilmiş, 
22,000 hasta ve yaralı hastanelere ya
tırılmış ve frankist lspanya'ya gitmek 
istediklerini bildiren 10.000 kişi de 
Hendaye'yc gönderilmitlerdir. 

20.000 asker ••• 
Cerbere, 9 a.a. - Bütün gece yüz

lerce büyük kamyon Port - Bou'dan 
Fransa'ya doğru inmiştir. Bir haftalık 
sakallariyle uyumakta olan askerleri 
hamil kamyonların adedi pek çoktu. 
Gece yarısına kadar bu suretle Fran-
6~ doğru inen araba adedi 900, as -
ker 10.000, muhtelif çapta toplar 7 5 
ve tankların adedi de 20 olarak tah -
min edilmiştir. Bunlar aynı zamanda 
hem sahil bölgesinden, hem de Gigu
eras bölgesinden gelmekte idi. 

Siiriiwrle k"yun ••• 
Perpinyan, 9 a.a. - Saat 11 den beri 

miktarları gitgide artan piyade grup
ları Fransa'ya girmektedir. Birçok 
koyun sürüleri de hududu geçmiştir. 
Fasılasız olarak Fransa'ya giren kam
yonların resim üstadlarınm tabloları-
nı taşımakta oldukları haber veril -
mektedir. 

••• ve nıoıörlii kıt<ılar 
'Frlınscı' d<ı 

Le Perthus, 9 a.a. - Gece, 2 ve 12 
inci kolordulara mensup cümhuriyet
çi motörlü kuvetler Le Perthus'de fran 
::;ız hududunu geçmişlerdir. Bu kıtala
ra mensup piyadeler ise Alberes'in 
diğer tepeler1nden geçmişlerdir. 

t<> - 2 - 1939 

Bol ve ucuz enerji 
Sular hakkındaki etüdler 

neticelenmek üzeredir 
Memleketi bol ve ucuz enerjiye kavuşturmak yolundaki tetkik

ler ve hazırlıklar ilerlemektedir. Elektrik i~leri etüd idaresi vası
tasiyle yapılan hazırlıklar, .bilhassa tabii kaynaklardan faydala
nılarak temin edilecektir. Bunlar arasında su ve linyit, taş kömür 
başta gelmektedir. 

Üzerinde etüdler yapılan sular şun
lardır: 

a - Sakarya nehri, İznık gölü; 
b - Adana - Kayseri mıntakası su -

ları; 

c - Ege suları; 
d - Fırat nehri ve kollar!. 
Adana - Kayseri mmtakası suların

da Seyhan ve Berdan üzerine rasat 
istasyonları kurulmuştur. Bu istas
yonlardan alınan neticeye göre. Sey
han kollarından Zamanti suyunun Fa
raşa mevkiindeki akıntısı yirmi bir 
küp metre ve Berdan kollarmdan 
Kadıncık nehrinin Tarsus civarında 
akıntısı 27 küpmetreyi bulmaktadır. 

Bu mıntakanın bugünkü enerji ih
tiyacı ile inkişaf imkanları tetkik e
dilmekte, iki taraftan bu sulardan 
istifade şekilleri etüd olunmaktadır. 
Böylelikle bu sulardan nerelerde ve 
enerji bakımından en verimli olarak 
ne şekilde faydalanılabileceği ve la -
zım olan teknik şartları haiz ekono
mik baraj yerleri tesbit edilecektir. 

Seyhan, Ceyhan ve Berdan suları 
üzerinde aranacak sukut ve hazine 
bentlerinin Adana ovaları sulaması 
ve feyezanlardan kurtulması, hatta 
Seyhan limanı yapılması ile sıkı bir 
alakası olduğundan bu işlerin bükü -
metin Adana ovası ıslah işleriyle 

muvazi olarak yürümesi temin edil -
miştir. 

E~e suları: 

ne nehri üzerinde Kazılı civar:nda 
Kenci boğazı. 

Bu yerlerde rasat istasyonları ku -
rulmuş ve suların akım miktarları ve 
rejimleri tesbit olunarak topografik e
tüdlere başlanmıştır. Memleketin çok 
zengin bir köşesi olan Ege mmtaka -
sında elektriklendirme işinin bir an 
evci başarılabilmesi için bir taraftan 
bu mıntakada enerji ihtiyacı tetkik o
lunmaktadır. 

Fırat nehri ve kolları: 
Fırat ile Kolmurat nehirleri üzerin

de 900 kilometrelik bir etüd gezisi 
yapılmış ve bu nehirler üzerinde mü
him sukutlar bulunmuştur. Baraj ya
pılması bakımından üzerinde ctüdler 
yapılan yerler şunlardır: Fırat üze. 
rinde: Kemah, Atma, Kemaliye, Ke
ban, Geyiktaşı, Karakilise, Güngö
ren ve Murat üzerinde Ar<luşin, Hun 
boğazları. 

Bu yerlerden yaln~z Keban made -
ninde kurulacak bir santralın 400.000 
beygir kuveti radd~inde bir kudret 
temin edeceğini ilk hesaplar göster
miştir. 

Bu yerlerde yapılabilecek barajlar
dan ne miktar su ve enerji temin e
dileceğinin öğrenilmesi için au rasat 
istasyonları kurulmuştur: Fırat üze
rinde Kemaliye, Keban, Kadıköy, Ba
tıran, Karakilise, Sarsap, Murat üze
rinde Arduşin, Palu, Pertek. 

Ege suları üzerinde etüdler de aşa- Buralarda yapılmakta olan ve ya-
ğıdaki santral yerlerinde yapılmak - prlacak rasatlardan alınacak neitcele
tadır: re göre projelere kati istikamet veri-

Gediz nehri üzerinde Adola civa- lecektir. Fırat'tan elde edilmesi im -
rında Su uçtu boğazı; Büyük Mende- kan dahilinde görülen iki milyon bey 
ret; üzerinde Çal civarında Sarıkaya gir kuvvetinin vere<:eği enerjiye is -
boğazı; Akçay nehri üzerinde Kemer- tihtak yeri bulmak meselesi de tetkik 
köy civarında Hıdırellez boğazı; Çi- edilmektedir. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merku Bankasın • 

dan alman heaap hi.ilisalanna göre 4 - 2 - j 
1939 tarihindeki kliring hesapları bakiye -
teri ve k

0

rcdili ithalit için Cümhuriyet Mer
kez Bankasına verilmiı taahhütler yekQn • 
!arı : · 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhurıyet Merkez Bank.asındaki 
lılırıng hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlan.tliya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lspanya 
lsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehıı>tan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yueoslavya 

Miktar T. L. 

252.300 
3.114.500 

645.700 
3.411.300 

763.000 
10.540.100 

318.900 
2.635.200 

816.000 
1.200.400 

384.500 
29.900 

1.217.300 
747.400 

1.024.700 
315.300 
522.000 

CETVEL: 2 

Kredili ithalat ıçin Cümburiyet Merlı:n 
Banlca:srna verilmıı olan ıaalı.bütler 

7elcılnlan 

Resmi 
Memleket Daireler 

:r. L. 

Husul! 
Şahıslar Yekin 

T. L. T.L. 

Almanya 19.106.230 11.758.131 30.864.361 
Avuıturya 525 s.ıs 
Bel~ika 4.184 26.159 30.343 
Çekoslovakya 482.487 234.702 717.189 
Estonya 8.447 8.447 
Finlandiya. 175 17.S 
Franaa 312.340 302.188 614.528 
Holanda 60.109 61.094 121.203 
1nııiltere 60Z.94-4 218.62.2 821.566 
İ&panya 29.654 11.243 40.897, 
İsveç 512.951 168.688 681.639 
İsviçre . 36.067 146.139 182.206 
İtalya 8.292 423.999 432..2'91 
Macaristan 361.655 200.155 561.810 
Norveç 556 62.081 62.637 
Lehistan 112.707 62.164 174.871 
Yugoslavya 7.4&4 7.4&4 
Yunanistan 37.296 37.296 
s. s. c. ı. 72.153 72.lSl 

İngiliz° hükümeti bugünk~ arap 
deklarasyonu hakkındaki noktaı naz~
rını, cumartesi günü toplanacak olan .1-

kinci ingiliz - arap içtiınamda tasrıh 
edecektir. 

Baıkalarının harp ve sulhuna 
hakim olamayız: fakat bizim 
sulhumuz, kendi elimizdedir. 
Kahramanlrk faziletleri her tec
rübede tanınmış olan türk mil -
leti, fikir ve his yekpareliği man
zarası gösterdikçe, onun emniye
ti bütün tecavüz hedeflerinin dı
ıında kalacaktır. 

Pikkolo gazetesi, bu hususta dola -
şan şayiaları italyan lejiyonerlerinin 
adanın işgali işine iştiraklerini men i
çin yapılan bir ingiliz manevrası te
lakki etmektedir. 

Boulonya doğru giden kamyon -
larda her neviden çok mühim bir mal
zeme bulunmakta idi. 

isi Azana, Ccnevre'den Parise gelmiş
tir. 

YukarıdıJu 2 numaralı cetvelde 7a.nlı 

lcredilı ıtbılatın vadelerine 6Ör• vaziyetleri 

Yarın sabah ve öğleden sonra iki 
ingiliz - yahudi celsesi akdolunacak -
tır. 

Arap ve yahudi deklarasyonları, 
pek muhtemel olarak yarın akşam, 
birlikte olarak neşredilecektir. 

Yahudiler de gifrii§lcrini 
izalı elliler 

Londra, 9 a.a. - Londra konferan
sındaki yahudi heyeti, dün akşam ilk 
defa olarak İngiltere hükümetinin 
mümessilleri olan B. Makdonald, !A>rd 
Halifaks ve B. Bütler ile görüşmüş -
lerdir. 

Yahudi heyeti reisi Dr. Weizmann. 
iki saat görüşünü izah ve teşrih et -
miştir. 

Hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Cuma günü diğer bir içtima akdi 

mukarrerdir. 
Diğer taraftan, araplar arasındaki 

ihtilaflar henüz halledilmemiş olmak
la beraber İngiltere hükümeti mümes
silleri ile araplar arasında buvün sa:ı+ 
17 de Saint Jamcs sarayında bir görü .. 
mc yapılmasına karar verilmiştir. 

F. R. ATAY 

Yugoslavya' da 

kabine • 
yenı 

(Başı ı inci sayfada) 

mesele::;indeki tam muvaffakiyetsizli

ğini tebarüz ettirmekte berdevamdır. 

Bu parti, Tsvctkoviç hükümeti hak 

kında ve hükümet beyannamesine in

tizaren şimdilik teveccühkarane bir 
bekleme siyaseti takip etmektedir. 
Parti, ilk garanti olarak, bir Sırp -
hırvat selih havasının teminini, 11 

kanunuevelde Maçek listesine rey ver
dikleri için azil veya tahvil edilen 
bütün memurların iadesini ve matbu
at ve toplantılar hakkındaki liberal 
kanunların tesriini istemektedir. 

Popolo di Roma gazetesi diyor ki : 
"Bir ingili:ı: manevrası inkişaf edi -

yor. İngiltere, italyan lejiyonerlerinin 
harekata iştirak etmemesi şartiyle 
Franko'ya Minorka adasını işgal et -
meyi tavsiye eylemektedir. Londra, 
hatta, bu iş için nasyonalistlere kendi 
deniz kuvetleriyle yardıma bile hazır 
dır . ., 

luıly"n giJniilliileri geri alındı 
Perpinyan, 9 a.a. - Frankistlerle 

birlikte fransız hududuna doğru ya -
pılan ileri hareketine iştirak etmi~ o -
lan İtalya kıtaları, dün akşam general 
Franko'nun askerlerinin Figueras'a 
vasıl olması Uzerine cepheden geri a -
Iınmıştır. 

ludyanl<ır luırlxı iştirak 
etmiyorl<ır 

Roma. 9 a.a. - Pikkola gazetesi, 
Fransa hududuna doğru ilerlemekte 
olan İspanyol orduları arasındaki ital
yan kıtaatınm kati olarak durdurul -
duğunu bildirmektedir. 

Bundan başka, on beş kadar 
mitralyözle altı tank da fransız topra
ğına girmiştir. 

Kıtaatın başında hududu geçen İs
panyol zabitlerinden alınan malümata 
göre, ricat, müteharrik malzemenin 
geçtiği Le Perthus - Figucras yolunun 
doğu - şimali istikametinde yapıl -
makta idi. .Bu yol krtaatın geçtiği yol 
da.n daha kısadır. Malzemenin bu yol -
dan boşaltılması, yavaş yavaş ve mu -
harebe ederek çekilmekte olan alba;y 
Debarrio'nun kumandasındaki 18 inci 
kolordu kıtaatınrn himayesinde ya -
pılmaktadır. 

Sıluıt nazırının lt~f tişleri 
Perpinyan, z a.a. - B. Rucart, bu

raya gelmiştir. Mumaileyh, Cerbereye 
gitmektedir. B. Rucart, hududu teftiş 
ve Argeles tahşid kampını ziyaret e -
decektir. Mumaileyh, müteakiben Nar 
bonne ve Marsilya'ya giderek sıhiye 
vapurları meselesini kati surette hal
ledecektir. 

R. A ::mna P"ris' e geldi 
Paris, 9 a.a. - İspanya cümhurre-

B. Azana, İspanya scfaretanesine 
yerleşmiştir. Nc:ı:aretsiz nazır B. jose 
Giral, diin akşam gelerek sefaretane
de ikamete başlamış idi. İspanya Cüm 
hurreisi, bu sabah lspa~.a. sefiri B. 
Marcellino Pascua, B. Giral ve sair 
bazı ricali ve bu meyanda sabık Kata -
lonya ordusu kumnadanı general Sa -
rabia ile uzun müddet görüşmüştür. 

Frtmld.~t l.~panya' )·a !(iden 
lw.'>S(l subayları 

Perpinyan, 9 a.a, - Geçende Fran -
sa hududunu geçmiş olan İspanya re
isicümhuru B. Azana'nın hassa asker
leri subayları.adan 10 kişi, aileleriyle 
birlikte otomobille Hendaye'a gitmiş
lerdir. Bu zabitler, frankis İspanyaya 
gitmektedirler. 

B. Negrin Fransa' da 
Perpinyan, 9 a.a. - Bay Neg

rin yanında İspanyol cümhuriyeti ge
neralleri olduğu halde buraya gelmiş
tir. Buradan Paris'e mi gideceği yok
sa Valans~ya veya Madrid'e mi döne -
ceği daha belli değildir. 

Memleket 

Almanya 
D . M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi 

daireler 
Hu•usi 

phıslar 

T. L. T.L. 

1.079, 182 9.107.381 
472.840 1.416.129 

Daha uzun veya başka vadeli 

Memleket 

Almanya 
D. M . 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

18.027.048 2.650. 750 
2.051.281 627.010 

CETVEl. : 3 

Muhtelıl memlekt!tlt>rın mrrkez 

bankalarında tutulan klırıng 

besaplarınd:ıkı alacaklarımız 

Memleket 

Almanya A. Hesabı 
. Heı;abı 

İtalya B. Hcıoabı 
Es ton ya 
Yunanistan 

Miktar T. L. 

7.486.200 
1.930.900 9.417.100 

109.800 
63.200 

l!M.400 
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H i K A y E 
... 

Kalbin dili 
Yazan: Hans Walter 

l!;manul Rotbucher, kendi ... ınc rek -
1.am oıarak verilmi!ii olan yuvarlak ve 
kuçuıc oir aynada yüzünü tetkik edi -
yordu. l:!;vela kül rengindeki gözleri
ni, ondan sonra, yağdan parıldayan 

burnunu ve saçlarınm seyrekl~rrıiş ol
masından dolayı meydana çıkarak ge
nişlemiş olan alınının gergin derisini 
gözden geçiriyordu. Üzerinde dolgun 
bir bıyığın yerleştiği üst dudağının i
çeri çökmesi ve bunun neticesinde, 
çehresinde bir yıkıntı meydana gel -
mesi, onu bugün pek üzüyordu .. Gü
lü'li yüzünün çizgilerini gençleştiri
yordu. Sevinçli sevinçli, kalın parmak
lariyle çene ve yanaklarını uğuştur -
du. Rahmetli annesi acaba bu işe ne 
derdi? diye kendi kendine gülerek so
ruyordu. Bütün hayatında muvaffa -
kiyetsizlik ve talihsizlikten ba ka bir 
şey görmiyen, ihriialciliği yüzünden 
annesinden mütemadiyen pay işiten 
"çirkin ve soğuk adam" diye azarla -
nan bu Emanuel Rotbucher, bugün el
li yaşında bir mütekait ve bekardı; fa
kat, gözle görülen görülmiyen kusur -
larına rağmen, uslu ve akıllı bir kadı
nın aşkına güvenebileceğini iddia ede
bilirdi. 

Kendini saadetin zirvesinde his 
•ettiği halde, bu saadeti eliyle tut -
tnağa cesaret edemiyor, müşahedele -
rinden edindiği bilgilere güvcnemi -
yordu. 

Madam Bertchen Gestacher'in ona 
aşkını hisettirmek için bu derece israr 
etmesindeki hikmetin ve kendisinde 
bulduğu fevkaladeliğin ne olahilece -
ğini aklr havsalası bir türlü almıyor -
du. Başını salltyor ve muammayı andı
ran mukadderatın, onu içine sürükle
diği mevkii düşünüyordu. Bu nasıl 
mümkün oldu t Acaba madam Gestac
her onu yakışıklı ve cana yakın mı bu
luyordu.? Her gün, daha akşam, onun 
temayüllerine ait yeni yeni deliller el
de etmiyor mu idi ki. .. 

O, pencere önünde kanepeye yaslan
truş, sokaktaki son rsla.k yapraklan ö
nüne katıp götüren soğuk teşrin rüz -
garını seyrediyordu. 

O derece kendini mesut ve emin his
lediyordu ki, ne yerinde rahat otura -
biliyor ve ne de sokağa çıkmağa he -
Vesleniyordu. 

Çeviren: Hikmet TUNA 

ğuk günlerinde taşınmıştı. Evin sü -
kiınetine, kiracılarına, patırdısına, a
detlerine, hasılı her şeyine alışmıştı. 
Ve hatta kendisini madam Gestac -
her'den ayıran dıvara her akşam tık, 
tık diye vurulmasına da alışmıştı. 

Şimdi, vaktiyle her akşam yatağın
da kulak kesilerek sabırsızlıkla ve u -
fak bir heyecanla bu vuruluşu nasıl 
beklediğini, belki komşusu madamın 
kesik bir iki öksürükle maksa.dmı da
ha iyi anlatmağa çalışacağı ümidiyle 
de yaşadığını hatırladı. Bir müddet 
geçtikten sonra, o, konlca korka, ayni 
şekilde mukabelede bulunmuş ve bu 
hareketi ona heyecan vermiş.ti. Biraz 
daha ileri gitmek iatemi§ti; fakat bu 
düşüncesinin gerçekleşmesine cesa -
retsizliği engel olmuştu. Zaten, ka -
dınlara ve onların kaprislerine dair 
bilgisı de pek kıttı. Mamafih, sakin ve 
kendi halinde bir kadın olan bu Bert
chen Gestacher'in böyle gizliden giz
liye bir aşk macerasına girişe bilece -
ğini de aklı bir türlü almamıştı. 

Bu arada, dıvarın öbür tarafında.ki 
odada oturan madam Gcstacher ertesi 
ge« için hazırlıklarını yapıyordu. Bir 
az heyecanlanmıştı; çünkü, ayni gün, 
öğleden sonra, Rotbucher, ona meramı 
nı anlatmış ve artık daha fazla sabre
demiyeceğini hissetirmişti. Erkekler
le birçok hayal inkisarına uğramış ol
duğu için, ikinci bir defa kocaya var
mam.ağa azmetmişti. Ama, Rotbucher 
gibi iyi yürekli bir adamı reddetmeğe 
vicdanı razı olmuyordu. Rotbuchcr e
vine bağlı, sakin tertemiz bir adam -
dı; evlendikten sonra, onun daha bir
çok meziyetleri meydana çıkacaktı. 
Bundan başka onunla evlenince sıkın
tı da çekmiyecekti; zira Vinkerruhe 
pansiyonunda oturanların her biri en 
az elli bin mark sahibi idi. 

Sanki ona böyle bir cesaret vermiş 
gibi her akşam dıvanna vurmak küs
tahlığında bulunması bir tarafa hıra -
kılınca, ona varmamak için ortada hiÇ 
bir ciddi seıbep de yoktu. 

Tesadüfen karşılaşıp konuştukları 
zaman, ona dertlerini yana yakıla an
latmış, arada bir içini de ç~k~i~t~: Bu 
da onun bekar olduğu duşunulunce 
hoş görülebilirdi. Hasılı ciddiye.t ve 
terbiyesini daima muhafaza etmış o
lan bir adamdı. 

Diğer taraftan sonradan ona da an
lattığı gibi, her gece dıvara vurması 
da onu pek rahatsız etmemişti. Hatt~, 
dıvara vurulmadığı geceler uykusu bı
le kaçmağa başlamıştı. 

Nihayet günün biriruie evlendiler .. 

Pansiyondakiler acaba bu hususta 
ne diyeceklerdi, hele o matmazel Krep 
feler yok mu, o, h.eyccanından belki 
gözlüğünü bile temizliyecekti 1 Haki -
'.ı:aten havsalanın alacağı şey değildi l 
Bertchen Gcstacher, şüphesiz ki artık 
ne genç ve ne de cazibeli sayılabilir bir 
~dındı; fakat, tertemiz bir kadındı. 

enı de Gertchen daima yanında bulu
nuyordu. Her ikisi de ayni yaşta, ayni 
Yapıda idi· ikisi de ne zengin ve ne de 
fakir dene~ek bir vaziyette idiler. Ha
sılı, bil'lbirlerine uyuyorlardı. Yalnız 
ne var ki, bu kadının ilk izdivacındaki 
h~kikati ve kendisini bir parça tiksin
dıren kalın boynunun kusurunu da si
neye çekmesi icabcdecekti. Mamafih, 
bu şansı, kötU düşüncelerle berbad et- • 
mektensc, onunla evlenmek bir bekar 
için çok daha cazibeli bir şe~di. Müs -
tak~el .Yuvasını gözü önüne getiriyor, 
;;evındı~çc seviniyordu. Artık yarın 
dan tezı yok rnadam Bertchcn ile mut
laka görüşecekti. Zaten Vinklerruhe 
pansiyonunda yan yana' yaşıyorlardı. 
Aralarında yalnız bir dıvar vardı. Bu 
vaziyet, zaten, onunla konuşabilmesi i
~in Iazrm olan deruni serbestiyi ken -
disine temin etmişti. 

Bir akşam, yatmak üzere idiler. Rot -
bucher, o akşam, hayatında en büy~k 
hayret anını yaşadı. Karısı, yatağ~ gı~
meden evel, yalın ayak dıvara dogru ı
ler ledi, dıvarda asılı duran barometre
ye parmağiyle trk, tık vurdu. Rotbuc
her, gözlerine inanamadı .. Fakat dü -
şündüklerini söyliyemedi. 

Çin' de yüksek müdafaa 
komitesi teıkil edildi 

Şunking, 9 a.a. - Dürt, Çin müdafaa 
yüksek komitesi teşkil olunmuştur. 

Komitenin reisliğine Mareşal Çang -
Kay - Şek, genel sekreterliğine gene -
ral Çankçu getirilmiştir. Komitenin 
ıı azası vardır. tcra ofisi reisi Sunhu, 
teşrii ofis reisi Tayçitau, adli ofis re
isi Şuşeng, kontrol ofo;i reisi Yuyujen, 
hariciye nazırı Vang,ung Vey, harbi -
ye nazırı Hoyingçing, genel kurmay Buraya, iki yıl evel, yılın aynı so -

ULUS -9-

11 

................................................ _I 
A N O A Ç i 

.................................................................. ! 
N0BETÇ1E"2ANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çaqamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczaneısi 
: 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 

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

Lüzumlu Telef.:>n Numaraları 
Yangın hiban: (1521). - Telefon mi.ıra

racaat. ıehir: (1023-1024). - Şchirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava· 
&'azı irıza memurluğu: (1846). - Me· 
sajeri $eh1r anban: (3705}. - Taksi 
telefon numaraları: Zincirli cami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

. Otobüslerin ilk ve ;on seferleri 
Ulu~ M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 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 

Ulua M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7 .00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17 .00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı"ndan Akkoprü'ye 6.15 7.0o 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
tJ. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Mcydanı'ylc İstasyon arasında her 
beıı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her;, beıı daki
kada; aaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada · saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar İıer 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 rlağılııı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü saat (18) c kadardır. 
Poıta saat (19} a kadar İstanbul cihet;· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa:;a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akıam Hl.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
şembe. Cumartes1 
Toros sürat.) 

Samsun hatuna : Heıgun 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her g\in 9.35 
Zonıruldak hattı : Her&ün 15.00 

Ankaro'da güzel bir 

resim sergısı 

Halkevi resim galerisinde genç ve 
kıymetli ressamlarımızdan Hakkı An
lı bir resim sergisi açtı. Orada teşhir 
edilen beş on resim, bu ressamın ileri 
türk resim neslinin belli başlı simala· 
rmdan biri olduğunu herkese anlatmı
ya kafidir. 

Portre, peyzaj ve natür martlardan 
ibaret olan kolleksiyonda sanatkarın 
muhtelif tekamül merhalesini görmek 
mümkün oluyor. Bilhassa peyzajların
da çok şahsi bir ifadesi olan sanatka~, 
romantizmden kaçıyor ve resim cdebı· 
yatı yapmıya, mevzu göstermiyc pek 
az ehemiıYet veriyor. Daha ziyade eş -
yanın, belki en ehemiyetsiz cşya~ın 
ruhunu, manasını bulup yaşatmak ıs
tiyor. Hepimizin güzünden kaçabile· 
cek teferruat, küçük detaylar ressa -
mm derin gören ruhunda birçok hare
ketler vücuda getirebiliyor. Renk a -
bengi büsbütün yeni bir şekilde ken · 
dini göstermektedir. 

Natürmortlarda da aynı yeni, taze 
ve canlı ifadeyi bulmak mümkün. "Ye
şil vazo", "Pembe krizantemler" tab -
loları, gözlerimize, pek alışık olma
dıkları bir yeni görüş arzediyorlar. 

Portrelerde de bu hususiyeti görü -
yoruz. Genç erkek portresi, karısınrn 
portresi, yazı ile ifade edilemiyecek 
kadar güzel ve manalı. 

İki çıplak kadın tablosunda Safo· 
nun yüzündeki irade, hakimiyet, iste
yiş ve yanındaki kadının tatlı teslimi
yeti pek az ressama nasip olmuş bir 
muvaffakiyettir. 

Sergide bulunan Sabiha Gökçen tab
losu, kahramanının bütün manevi kud
retini gösterecek kadar bir ifadeyle 
dolu. 

Resim meraklılarının bu sergiyi 
görmekten, tekrar tekrar görmekten 
ve bu tablolardan bir kaçının her za
man gözlerinin önünde bulunmasını 
istemekten kendilerini alanuyacakla -
rı muhakkaktır. 

S. ALI 

başkanı general Payşungşi, ve komu -
tan merkezi icra komitesinin üç azası 
bu komiteye dahildir. 

Çin müdafaa yüksek komitesi, istik
lalin emniyeti için mücadele eden 
Çin'in en yüksek salihiyettıe müessese
si olacaktır. 

KÖYLE.RiMiZ ı 
dermediğinden dolayı dava<>.t vekili 
müddeialeyhe ilanen gıyap karaı;.ı teb
liğini talep eıy lemiş ve talebi vaki de 
muvafıkı usul görülerek müddeialey -
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Bugün nasıldır, dün nasıldı, 
yarın riasıl olmalıdır ? 

xvı. 

Bizde koyunculuk her şeyden önce 
gıda , sıhat, zeka ve encr1i meselesi -
dir. Sade hububat ve sade sebze ile de 
geçinmenin, hatta daha çok yaşamanın 
kabil olduğunu görüp dururken böyle 
bir iddiada bulunmak doğru mudur 
diyenler bu yoldaki nazariyatı ince -
den inceye tetkik buyursunlar. Benim 
görerek öğrendiğim bir .şey var ise o 
da et yiyen köylünün ot veya hububat
la geçinene bakarak daha kudretli, da
ha neşeli, daha zeki ve daha çalı~kan 
olduğudur. Köylülerle, toplu olarak 
çetin ve tehlikeli teşebbüslere giriş -
meden önce kendimize bir et izyafeti 
vermenin lüzumlu olduğunu tecrübe i
le öğrenmiştim. 

Bana öyle geliyor ki türk kolunun 
ve kafasının emeği türk dişini etten 
kestikleri günden beri verimsizdir. O 
gün ile bugün arasında hepsi gece ol
mak üzere asırlar geçti benliğimize er
diğimiz ve ışığa kavuştuğumuz bugün 
kü Türkiye'ye gelince artık o, sofra -
sında et yemekli ve dağarcığında et su 
cuğundan azıklı köylü görmek isti -
yor. 

Bizi ufalıp gitmekten, eriyip bit -
mekten kurtaracak tedbirlerin ba§ın

da etli gıda vardır. llarikülade gayre· 
timizi, asla kırılmıyan azmimizi ve 
sönmiyen neşemızı beslemek için 
köylümüze et yc:dirmek yolunu araya
cağız ve etli gıdalar iledir ki ilahi türk 
zekası köy evlerinin içinde yeniden 
canlanacak ve türk emeği feyizli veri
mine hızla başlıyacaktır. 

H. Reşit TAN KUT 
imkanları ihmal edemedi. Bunun bi -
raz da Geo - Politique ve hatta Eth
no - politique'e bağlıyabiliriz. Çünkü 
Alpin tüt-k akınları daima dağ yamaç· 
!arını boyhyarak yayıldı. Onun için -
dir ki Avrupa'da bile Alpleri olan her 
memlekette hala koyun besliyorlar. A
trn olduğu gibi koyunun da vatanı 

Turandır. Bu itibarla, türık iş ve çalış· 
ma seciyesiyle koyunculukta bir ilti -
sak aramak hatıra gelebilir. Orta As · 
yada'ki koyun cinslerinin hemen hep
sini Anadolu'ya gelmiş, orada iklim • 
lendirilmiş ve ıslah edilmiş görüyo -
ruz. Ve bütün dünyada ziraatin başlı· 
ca bir kısmını işgal eden koyunculu
ğun, koyunun ilk vatanı olan Türküs
tan'dan sonra en geniş, en müsait yur
du Anadolu olduğu için bu yazımda 
koy~nun tarihinden ve hayatından
fakat çok kısa olmak - üzere bahset -
mem icap eder: 

Koyun kendi özlüğünde (haddiza -
tmda yerine kullandım) bir dağ hay -
vanıdır. :1öyle olmakla beraber düz -
lüklerden ve açıklıktan hoşlanır. Ya • 
bani yani büyük sürüler içinde yaşar
ken yünü kıl halindedir. Ve krl taba -
kasının altında bizim kıtık dediğimiz 
yumuşak, ince bir yün tabakası muha
faza eder. Kuyruğu uzun ve yağlı de
ğildir • 

Avrupa'daki koyunların aslını arar
ken bunların ilk yabani dedelerini A· 
nav şeh.rine kadar götürmüşler ve s -
tep koyunu (Ovis vignei) cinsinin ilk 
defa o havalide ehlil~tirildiğini san
mışlardır. Bu cinsten şimdi İsviçre 
alplerinde sürüler yaşıyor. 

13 üncü asırda Marko Polo Kubilay 
Hana giderken Tibet"in çok yüksek 
vadilerinde boynuzu aşağı doğru sar
kık ve uçtan kıvrık bir cins koyuna te
sadüf etmiştir'. Avrupalılar bu koyuna 
Marko Polo'nun adına atfen (Ovis 
Poli) dediler . 

arasın

he gıyap kararının resmi gazete ile i
lanen icrasına ve mahkemenin de 
14. 3. 939 salı günü saat ona talikine 
karar verilmiş olmakla yevm ve vakti 
mezkurda bizzat ve yahut tarafından 
bir vekili kanuni göndermesi veya i
lan tarihinden itibaren beş gün zar -
fmda itiraz etmesi aksi takdirde mah
kemeye kabul olunmıyacağı malüm ol
mak ve gıyap kararı makamrna kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(424) 10429 

Ankara İcra Dairesi Gayri Men>
kul Satı~ Memurluğundan : 

lzalei şüyudan dolayı sulh mahke
mesince satılmasına karar verilen An
kara'nın Ahıyakup mahallesinde Ulu.
cak sokağında 53 A da 14 parsel nu
maralı ahşap iki ev ve Fevzipaşa ma
hallesi Çankırı sokağında 81 A da 18 
parsel numaralr dükkan ve lsmetpa
şa mahallesinde Maylas sokağında 5 
A da 8 parsel numaralı arsa ve Kala
ba köyünde 15 emlak numaralı şar -
kan kısmen Tabip Abdullah Rasim 
tarlası kısmen Abdurrahman zevcesi 
Kezban bağı garben Keçiören cadde
si şimalen hükümet tabibi Abdullah 
Rasim tarlası cenubcn Hacı Hiliieyin 
oğlu Rıza bağı ile çevrili 7 dönüm 3 
evlek 356 arşın miktarındaki tarla a
şağıdaki şartlar dairesinde açık artır
ma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

Ev: 31 kapı numarasını taşımakta
dır. Üstü kiremit örtülüdür, tavanlı 
tabanlı iki oda bir sofasiyle tabanı 

beton dö~emeli bir mutbak ve bir he
lası vardır. Bodrumda 35/1 kapı nu
maraı>ını taşıyan kısımda taban ve ta
vansız bir kiler ve· tavan ve tabanlı 
bir oda ve altı beton üstü kağıt mut
bağı vardır. Bitişiğinde 33 kapı nu -
marasını taşıyan üstü kiremit örtülü 
taban ve tavanlı bir küçük bir büyük 
oda ve mutbak olarak da kullanılan 
koridor ve helası vardır, ayrıca bah
çesi içinde üstü teneke bulgurlama 
tabanı çimento ufak sofası ve bir o
dası olan bir yer vardır. Hepsi 682 
metre murabbaı üzerindedir 6788 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Dükkan: ahşaptır 3 kısma bölün -
müştür, 39 kapı numarasını taşıyan 

tenekeci 37 numarayı taşıyan kundu
racı, 35 numarayı taşıyan Demirci 
dükkanı olarak kullanılmaktadır. 71 

Anadolu'da başlıca et gıda maddesi 
koyundur. Keçi ikinci derecede kalır. 
Sığır eti de umumi olmaktan daima u
zakta kalacaktır. Domuza gelince bu 
hayvanı türk hiç bir zaman benimse -
medi ne İskitler devrinde de eski Kır
kızlar ve Mogollarda domuz ıbcslendi
ğini bilmiyoruz. Bunun içindir ki do
muz düşmanlığını yalnrz dini telkin
lere bağlamak doğru olmaz. Tabiat ik
limlere, hususiyetlererine göre etlik 
hayvan ayırıyor. Asya'da koyunun, 
Avrupa' da domuzun, umum taraf m -
dan severek yenilmesi bundandır. Ve 
bu hayvanlar bu mm takada diğer etlik
lerden daha ıbol yetişir ve daha gür bü
yür. Yüksek, kuru ve kurak ve k}ırak 
Anadolu'da koyundan başka etlik hay
van yetiştiremiyeceğimize göre umu -
mi ziraat yürüyüşü nüfuzumuzu ve e
konomimizi hangi istikamete götürür
se götürsün biz daima, hem de pek bü
yük mikyasta koyunculuk yapmağa 

mecburuz. Anadolu'da nüfus taşacak 

kadar artsa bile koyunculuk ehemmi
yetini asla kaybetmiyecek ve Anado -
lu'nun domuz hatta sığır yiyeceği gün 
belki hiç gelmiyccektir • 

Koyunun muhtelif cinsleri 
da Tibet'te Bharal veya mavi 
dedikleri bir cins daha vardır. 

koyun metre murabbaı üzerindedir. 7030 lira 

Avrupa'nm bazı yerlerinde olduğu 
gibi bizde de koyun düşmanlığı fikir 
olarak tebellür edeli epice oldu. Ger
çek; keçi ncu;ıl fukara ineği ise, ko -
yun da nüfustan fakir olan memleket
lerin servetidir. Her memlekette ko -
yun sayısı ile nüfus mevcudu arasında 
sabi tbir nispet aranır. Ve nüfus art -
tıkça koyun adedi azalır. Fakat bizde 
vaziyeti bu bakımdan mutalea etmek 
doğru olmaz. Bir defa iklim her taraf
ta yaşıyacak ve her yere yeti~ecek baş
ka etlik hayvan beslemesine tamamiy
le müsait değildir. Sonra türk fizik 
bünyesi koyundan başkası ile kola~ 
kolay cfnlaşamaz. Memleketimizdeki 
ve bizim iklimimize bcnziyen ba~ka 
memleketlerdeki hristiyanların da ko
yundan hoşlaşması bundandır. Bunun 
içindir ki bizde şim<liki koyun azalma 
hadisesini bu kaidelere bağlamak doğ
ru olmaz. Yine medeni hayat genişle -
dikçe çoban hayatı daralır kaidesi de 
biz egöre değildir . 

Yazılarımın baş taraflarında Anado
lıı topografyasmdan bir nebze bahset
miştim. Bu topografyaya göre Ana -
dolu'da dört cömert imkan var: 1) zi
raat 2) hayvancılık, 3) orman, 4) ma
den. 

Fakat bu tabiat cömertliklerini bir
birinden kati hudutlarla ayırmak ıka -
bil olmıyor. İmkanlar birbirine müte
dahil olarak bütün yurda şamildir. Rı· 
ze ve Ceyhanda portakal, Samsun, Meı 
sin ve İzmir hinterlandında tütün, A -
ras, Seyhan ve Menderes bölgelerinde 
pamuk olduğu gibi, memleketin her ta· 
rafında hayvan beslemek imkanının 
cemetmiş yerlerimiz vardır. Etrafı yay 
lalarla çevrilmiş stepler ve başı du -
mantı dağların dibinde kuytu ve dai -
ma yeşil çukurluklar, sık dalgalı top -
raklar ... Anadolu hususiyetiyle her ye 
rinde ve daima koyun besliyebilen 
memleketlerin başında gelir. Bu çok 
eski zamandan beri böyle olup geli -
yor. Etiler devrinde siteler medeniye
ti, Anadolu'nun hayvancılığa ayırdığı 

Koyun hissini havaya ve burnunu O· 

ta bitiştirmiş bir mahluktur. 
İstediği havanın ve hareret derece

sinin değişmesine çok az mukavemet 
eder. Midesinin boş kalmasına ise asla 
tahammülü yoktur. Şu halde sıfır irti
fadan dört bine kadar yübelen ve yer 
yer otu bulunan geniş mail satıhlar 

koyunu kendiliğinden cezbeder. Ko -
yun mevsime göre istediği hararet de
recesini bulana kadar yürür. Ve yorul
duğu yerde derhal çöker ve yatar. 
Taşlı ve sert topraklardan hoı;lanmaz. 
Koyunun bu tabiatini yörük: 

Koyun gelir yata yata 
Tırnakları kuma bata 

mısralariyle anlatmak istemiştir. 
Ilık alçak özlerin ve sulu vadilerin 

üstünde başı karlı ve dumanlı dağlar, 
tatlı tatlı uzanıp giden yumuşak top
raklı yamaçlar ve bütün kış kar altın
da ot yaşatan uçsuz bucaksız stepler ... 
İşte Anadolu bu tabiatta toprak ve ik
lim toplamış bir alemdir. Onun içindir 
ki Orta Asya'nın bütün göçleri orada 
durdukları müddetçe eski vatanları -
nın hayvancılığını aynen yaşattılar. 
Marko Polo Orta Asya'da tanıdığ~ O~ 
vis Poli'yi - eğer arasaydı - Anado
lu'da bulacaktı. Hatta Tibet'in mavi 
koyunu bile cinsinin bütün hususiyet
lerini taşımak şartiyle yurdumuzda 
yaşamıştı. Bana Karaman ve Karadağ 
yörüklerinde bu mavi koyundan kalın
tı bulunduğunu haber verdiler. Arat -
tırdım ne yazık ki bulamadılar. Fakat 
eğer mütehassıslar arasa mutlaka bu -
}urlar. Belki dejenere olmuşlardır. 
Öyle de olsa onlardan beş altı çift ü
zerine yapılacak itinalı bir kontrol bi
zi istediğimize erdirebilir, sanırım. 
Etlik bakımından bizim için bu kadar 
ehemiyeti olan koyun, vücudunun her 
zerresiyle başlı başına bir servet kay
nağıdır. Bu itibarla koyuncu köyleri
mizi ve topyekun her köyde koyuncu
luğu birinci safta himaye etmek milli 
mMfaatimiz icaplarmdandır. 

Nevıehir Asliye Hukuk Mahke
mesinden: 

Nevşehir'in Kayacami mahallesin
den Sangedik oğlu E::azım kızı Emine 
vekili avukat İsmai Hakkının Nevşe
hiri.n Camiicedit mahallesinden Ha -
ram yemez Hüseyin oğlu İbrahim a
leyhine Nevşehir Asliye Hukuk mah
kemesine açtığı boşanma davası üzeri
ne mü<ldeialeyh İbrahim'in 24. 1. 939 
salı günü saat 9 da bermucibi karaı 
i!anen tebliğat yapıldığı halde bizzat 
ve tarafından bir vekili musaddak gön 

kıymet takdir edilmiştir. 
Arsa: 119 metre murabbaı sahasın

dadır. Beher metre murabbaının 4 der 
liradan 476 lira kıymet takdir edilmiş 
tir. 

Tarla: !~inde büyük 3 zerdali 2 iğ
de 1 elma ağacı ıoo adet yetişmiş om
ca ve bir kuyusu vardır. 2269 lira kıy
met takdir edilmiştir. 

SATIŞ FİYATLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak Ü.

zere 13-3-1939 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 10-12 ye kadar icra 
dairesi gayri menkul satış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen kıymetin '7o 
7,5 ğu nispetinde pey akçesi veya bir 
bankanın teminat mektubu ile kanu
nen teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkür günün on ikinci saatinde 
en çok artıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 28-3-1939 
tarihine müsadif salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edile -
nin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi vezne eylemesi için yedi gün ka
dar mehil verilecektir. işbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 

takdirde ihale bozulacak ve o talip
ten evci en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklifi veçhile almağa razı 

ise ihale farkı birinci talipten tahsil 
edilmek üzere bu talibe ihale edile -
cektir. Teklif vcçhile almağa razı ol
mazsa gayri men~ul yeniden on be~ 
günlük ikinci artırmıya çıkarılacak. 

6 - Her iki arttırmada gayrimen
kul talibine ihale edildikte tapu har
ı.;ı müşteriye, ihale tarihine kadar o-
1an müterakim vergi ve dellaliye res
mi ise satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayrimenkul üzerinde
ki hakların ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddiaların evrakı müs
piteleriyle yirmi gün içinde dairemi
ze bildirmeleri lfizımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilliy
le sabit olmadıkça satış bedelini pay
laşmasından hariç tutulacaktır. 

8 - Artınnıya iştirak edecekler 
20-2-939 tarihinde 38/90 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuyabi-
lirler. 417 
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ESM i i LAN LAR 
Bayınd1rhk BakanhQı 

Demir köprü münakasası 

1 günü saat 16 da Sirkecide 9 işletme bi 
nasında eksiltme komisyonu tarafın

dan satın alınacaktır. İsteklilerin ka
nuni vesika ve 126SO liralık muvak -
kat teminat ve tekliflerini ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar ko -
misyona vermeleri lazımdır. Şartna . 
meler 1140 kuruş mukabilinde Anka
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden ve-ı Milli Müdafaa Bakanlığı 

--s 

Muhtelif kablo melzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 90 kablo arka teskeresi, 800 kab
li dolabı, 100 çevire~ek kolu, SO çift 
kablo askı tertibatı maa kolundan iba
ret dört kalem muhabere malzemesi ka 
palı zarfla cksiltmiye konmuştur. Hep 
sine tahmin edilen fiyat 1S600 on beş 
bin altı yüz liradır. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - tık teminat 1170 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. İstiyen ta 
lipler tarafından suret çıkarılabilir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2~90 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
ihale saatinden bchcmahal bir saat eve 
line kadar zarflarını M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(S7) 10088 

Beş ampul alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
10400 lira olan bir milyon adet 1 cc. 
lik ve dokuz yüz bin adet 2 cc. lik boş 
ampul 3 - mart - 939 cuma günü saat 
11 de Ankara' da M.M.V. satın alma 
Ko. da kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 780 lira olup şart
namesi her gUn öf leden sonra komis -
yonda görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belge!erle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemahal bir saat cveline ka -
dar M.M.V. satın alma Ko. na verme-
leri. (138) 10178 

Tavla halatı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen fL 
yatı (19) on dokuz lira olan 20 tane 
tavla halatı açık eksiltme suretiyle mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 şubat 939 pazartesi gü 
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 28 yirmi sekiz lira 
50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa-
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina
tiylc birlikte belli gün ve saatinle M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (282) 10296 

50 adet kasa ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 

l - Müteahhit nam ve hesabına 
(50) adet kasa açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Beherine (169) lira 50 kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - llk teminatı (635) lira 63 ku
ruştur. 

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

5 - İhalesi 14-şubat-939 salı günü 
saat on birdedir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ma~· 
delerinde gösterilen vesaıkle ye t~mı
natiyle birlikte belli gün ve saatınde 
M. M. v. satın alma komisyonuna gel· 
mel eri. (285) 10297 

Bakır bakra~ ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

m isyonundan : 

l - Beher tanesine tahmin edi
len fiyatı (490) kuruş olan 1000 a
det kapalı bakır bakraç açık eksilt -
mc suretiyle münakasaya konulmuş· 
t ur. 

2 - İhalesi 18-şubat-939 cumarte· 
si günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (367) lira 50 ku · 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve tcmi
natiyle birlikte belli gün ve saatindf' 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel 
mel er i. (287) 10298 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan: 
Ko-

l - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (150) yüz elli kuruş olan 
20000 yirmi bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliylc münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 S şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (22SO) iki bin iki 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (150) ku
ruş mukabilinde M.M. V. satın alma 
komisyonundan alınır 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayıh kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın

dan en az bir saat evci MM.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(281) 10306 

Yün çorap ipliği 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma 
misyonundan: 

Ko-

1 - Beher kilosuna tahmin oclilcn 
fiatı (23S) iki yüz otuz beş kuruş o
lan 10.000 on bin kilo yün çorap ipli
gi kapa ı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - !halesi 16 şubat 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı {1762) bin yedi 
yüz altmış iki lira elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve ~artnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle temi -
nat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evcl M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(283) 10307 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vek a leti Satın Alma 

miıyonundan: 

Ko-

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı (92) doksan iki kuruş olan 25000 
yirmi beş bin kilo sade yağı kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
tur. 

!halesi 14 şubat 939 salı günü saat 
on dörttedir. 

3 - tık teminatı (1725) bin yedi 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalm. komisyo -
nundan alınır. 

S - Eksiltmiyc gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve 'teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(284) 10308 

Çantalak bez olanacak 
M. M. Vekalet i Satın Alma 

misyonundan : 
Ko· 

1 Beher metresine tahmin edilen fi. 
atı (102) yüz iki kuruş olan 20.000 
yirroi bin metre arka çantalık bez ka
paiı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - ihalesi 17 şubat 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1530) bin beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satınalma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerindc gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 

(286) 10309 

Ktrpma makinası 
olanacak 

M. M. Vekale ti Satın Alma Ko. 
misyonun dan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1350 lira olan 50 adet beygir ve sığır -
ları kırpmağa mahsus kırpma makina
sı 13-şub~t 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada M. M. V. satınalma Ko. 
da açık eksiltme suretiyle satmahna
caktır. 

2 -İlk teminat 101 lira 25 kuruş o-
lup şartnamesi ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmiyc girecekler kanuni 
teminatlaları ile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

(288) 10310 

Yol sil indiri o hnacak 
M. M. Vekaleti Satın AhnJA Ko

misyonundan: 
1 - 6 adet dizel motörlü yol silin

diri kapalı zarfla yeniden cksiltmiye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
(43,200) lira olup ilk teminat miktarı 
3240 liradır. 

2 - İhalesi 13-2-939 pazartesi günü 
saat ıs de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evetine kadar komisyona vermele
ri. (309) 1032S 

23 kalem ila~ ve malzeme 

ah nacak 
M. M . Vekaleti Satın A lma Ko

misyon undan : 
. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
yirmi bin lira olan yirmi üç kalem i
laç ve malzeme kapalı zarfla cksilt
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 şubat 939 cuma gü 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname listesi komisyonda 
görülür. tık teminat 1500 liradır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat evetine 
kadar M. M. V. satınalma Ko. na ver 
meler. (323) 10360 

64 baş binek hayvanı ahnacak 
M . M. V ek aleti Satın Alm a Ko

misyonundan : 
Harp okulu için 64 baş binek hayva 

nı birden veya perakende suretiyle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanların 17 şubat 
939 günü saat ıs de hayvanları ile bir
likte Ankarada M. M. V. satınalma ko. 
na müracaatları. (3S6) 10371 

Bir mütercim ahnacak 
M. M. V ek a leti H ava Müsteıarb

ğından : 
M. M. Vekaleti hava müsteşarlığın -

da ve Ankara' da istihdam edilmek üze
re almanca lisanına hakkiyle vakıf ve 
teknik istilahatmı da bilir bir müter -
cim alınacaktır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak imti 
han neticesine göre takdir edilmek ü
zere (165) liradan (210) liraya kadar
dır. 

İmtihan günü ıs şubat 939 çarşamba 
günü saat onda Ankara' da hava müste
şarlığında yapılacaktır. 

Taliplerin birer istida ile ve ellerin
deki vesikalarla 14 şubat 939 salı günü 
akşamına kadar hava müsteşarlığına 
müracaat etmeleri lazımdır. Bu tarih
ten sonraki müracaatlar muteber de -
ğildir. 

Almanca lisanından başka ayrıca ya
bancı bir dil bilen tercih edilecektir. 
Taliplerin askerliğini yapmış olması, 
yabancı kadınla evli olmaması sağlık 
durumu yerinde olması, her hangi bir 
suç ile mahküm bulunmarnası şarttır. 

(372) 10390 

1 O adet projeksiyon 

alınacak 
M . M. Vek a let i Satm Alma Ko

m isyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2320 lira olan on adet projeksiyon açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28-3-939 sah günü 
saat 11 dedir. 

3 - tık teminat 174 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

(413) 10427 

Hava Kurumu 

2 Otobüs alınacak 
Türkkufu Ge nel Direktörlüğün

den : 
2S Erkişi taşıyabilecek, fazla hava

le ti olmıyan, şehirler aras ı yollarda 
kolaylıkla igliyebilecck 2 t~ne otobüs 
satın alınacaktır. Karost:rLı yerli o
labilir: şoför mahalli ayrı, üzerinde 
bagaj koymak iç in yer olmalıdır. l s
teklilcrin 15-2-939 tarihine kadar ev
saf, fiat ve teslim müddetlerini bir 
teklif halinde bildirmeleri ve tafsi -
liith resim göndermeleri ilan olunur 
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Nafıa Vekaletinden : 
: 1- Muhammen bedeli yüz altmış 

yedi bin altmış dokuz lira altmış 

kuruştan ve muvakat teminatı dokuz 
bin altı yüz üç lira kırk sekiz kuruş
tan ibaret olup 20 - 21 - 939 tarihin
de kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu ilan edilmiş olan Sivas -
Erzurum hattının 388 inci kilometre
sinde yapılacak olan 120 metre açıklı
ğındaki demir köprliye ait mukavele 
projesinin köprünün Mersine getiril 
mesi, köprü mahalline nakli ve ray 
ferşiyatına geçit verme tarihlerinde 
baz.ı yazı hataları olduğundan mazkur 
münakasa aynı şartlarla 17-2-939 ta
rihine müsadif cuma ~ünü saat on 
beşe tehir edilmiştir. 

2 - Bu münakasaya ait evrakı satın 
alınış olanlar vekfiletimiz demiryollar 
inşaat dairesine müracaat ederek sa
tın aldıkları mukavf'le projesinin tas
hihan yazılan bu sayfasını tedarik 
edebilirler. 

3 - Münakasaya girmek istiyenler 
münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evci rcferanslariyle diğer vesikaları
nı bir istida ile vekaletimize vererek 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

4 -Münakasa evrakını yeniden sa
tın almak isteyenler bu evrakı sekiz 
yüz otuz altı kuruş mukabilinde de
miryollar inşaat dairesinden alabilir
ler. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenlerden H'iakal elli metre açıklığın
da bir demir köprü imal ve montajı
nı yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(S310) looıs 

Askerf Fabrikalar 

10 Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 10 ton Nikel Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satınalma ko
misyonunca 27-3-1939 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
{2250) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2ve 3. maddelerindeki 
vcsaikle mezkur gün ve saate koınis • 
yona mUracaatları. (314) 10386 

Kırıkkale' de yaptırılacak 

inşaat 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Keşif bedeli (29.320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satınalma ko
misyonunca 24-2-1939 cuma günü saat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (47) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (34S) 

10388 

Demiryolları · 
Satıllk ahşap malzeme 

(bina yıkıntısı ) 

Devlet Dcmiryolları İkinci lşlet
me Arttırma ve Ekıiltme Komisyo
nunda n : 

Ankara istasyonunda idaremize ait 
yıkılan binalardan çıkan azami 150 
ton miktarındaki yakımlık ahşap mal
zeme (bina yıkıntısı) 17-2-939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat ıs de Anka
ra istasyonunda ikinci işletme bina -
sında toplanacak komisyonumuz tara
fından ihalesi yapılmak üzere açık 
arttırma suretiyle 'Satışa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 1875 liradır· İstekli 
terin 140,63 Hralrk muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektupları ile ka 
nunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu
ayyen gün ıe saatte komisyonda ha
zı r bulunmaları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i -

kinci işletme kaleminde paras ız veril-
mektedir. (358) 10372 

Meşe travers aJınacak 
D. D . Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 228.000 lira olan 

60.000 adet meşe cari hat traversi ka
palı zarf usuliyl& 20-2-939 pazartesi 

rilmektedir. (646-362) 10379 

İstasyon binas ı 
yaptırılacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak is -
tasyon binası inşaatı kapalı zarf usu· 
liyle ve vahidi fiyat üzerinden yeniden 
eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
8S.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı Devlet demiryollarmın An 
kara, Sirkçc~ ve Samsun veznelerin -
den 42S kuruş mukabilind

0

e alabilir -
!er. 

3 - Eksiltme 27-2-939 cuma günü 
saat ı5 de D. D. yolları, yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girobilmek için is -
teklilerin teklif mcktuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları Hizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 5SOO liralık muvakkat te
minat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

c) Nafia Vekaletinden musaddak eh 
liyet vesikası. 

(Ehliyet vesikası için ihale günün· 
len en az sekiz gün evel bir istida ile 
fafia Vekaletine müracaat etmek la -
~ımdır.) (336)10387 

921 No. h tarife 

hakkında 
Cenup Demiryolları Müdürlüğün 

den: 
Bütün şebekede emtia nakliyatına a. 

it 921 numaralı fevka!ade ve muvak -
kat yav~ş gidiş tarifesindeki fiyat ve 
şartların tatbik müddeti ı sonkanun 
1939 tarihinden 31 ilkkanun 939 tari
hine kadar bir sene daha temdit edil
miştir. 

Keyfiyet sayın halka ilan ve mütem
mim malUınat edirunek istiyenlerin 
Karkamişte cenup demiryolları mü -
dürlüğüne müracaat etmeleri rica olu-
nur. (729-383) 10425 

· ·Koltür Bakanhoı 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre 1lk
okulların 4 üncü ve S inci sınıfları 
için iki ciltten müteşekkil bir Yurt
bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve lS-6-1939 perşembe 

günü akşamı bitmek üzere dört aydır. 
3 - Müsabakaya iştirake karar ve

renler lS-3-1939 çarşamba günü akşa
mına kadar bir dilekçe ile Maarif Ve
killi~ine müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır'. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
.ıan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için bin lira telif hakkı verile
cektir. lkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, iiçüncü, dördüncü ve beşinci 
Çl.kanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

S - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim ve sairenin asıllarının yalnız 

bu nüshalardan birinde ve yerleri
ne konulmuş olarak bulunması kafi 
dir. Müsabakaya bas?lmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
kabul edildiği takdirde eserlerini i -
lan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
bir devre için terkettiklerini ve ki . 
tabın o devre içindeki her basılışının 
~on tashihlerini kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
tcahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazımgc-

10 - 2 - 1939 

len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü • 
lü Maarif V ckilliği Yayın Direktör · 
lüğündcn alınabilir. Mektupla ıstı· 

yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu· 
nu da birlikte göndermeleri Hizımdır. 

10353 

Kitap yazma müsabal·ası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre tık · 
okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları 
için iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konul· 
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve 30-6-1939 cuma günü 
akşamı bitmek üzere dört buçuk ay· 
dır. 

3 - M üsabaJsaya iştirake karar ve· 
renler; 31-3-1939 cuma günü akşamı• 

na kadar bir dilekçe ile Maarif Ve· 
killiğinc müracaat ederek bu müsaba· 
kaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza · 
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul· 
}arda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya· 
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine vcr:ilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
!iği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lfizımdır. Kitaba konulacak re
sim, şekil, harita vesairenin asılları -
nın yalnız bu nüshalardan birinde ve 
yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kafidir. Müsabakaya basılmış bir ki
tapla girenler de kitabın üç nüshası
nı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserlep ka
kabul edildiği takdirde eserlerini i -
lan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
bir devre için terkettiklerini ve ki -
tabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya ken
di mesuliyctleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tastikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de lfizımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması laz:unge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe ua.dik 

ettirilecek teahhüt senedinin formü -
lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

1 10355 
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Fakülteler 
Palto alınacak 

Anka ra Hukuk Fakültesinden 
Fakülte leyli talebesi için 130 - 140 

palto alınacaktır. Paltoların tutarı 

(3500) lira ve muvakkat teminat 
(262,5) liradır. İsteklilerin şartname. 
yi ve kumaşı görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 11. 2. 939 
cumartesi günü saat 12 de fakülteye 
müracaattan. (333) 10333 

Ankara· Valiligi 

Erzak ahnacak 
A nkara Valili ğinden : 

Etimesğut yatı okulu talebesi erza
kı için yapılan eksiltmeye talip çık -
mamış olduğundan 26-1-939 tarihin -
den itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa konulmuştur. 

Taliplerin her pazartesi ve per
şembe günleri daimi encümene müra -
caatları ve şartnameyi görmek istiycn
lcrin de her gün maarif müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. (406) 10426 

Zayi - İzmir İdadisinden aldığım 
Liva İdadisi derecesindeki şehadet -
namemi zayi ettim, yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Hacı Nasuh oğullarından Halil oğ· 
lu Omer Fehmi Savran 418 

Zayi - Ziraat Vekaletinden aldı -
ğım 1437 numaralı sicil cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü kalmadığı ilan olu· 
nur. 

Zirai kombinalar teknik müşaviri 
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[~nk~ra· ı;;a~;~ A~irliği_· ·ı 
3 - Şartnamesi Safranbolu askeri 

satınalma komisyonunda görülebilir. 
4 - Arpanın muhammen bedeli 3180 

lira muvakkat teminatı 238 lira 50 ku
ruştur. 

5 - Kapalı zarf eksiltmesi 27 şubat 
939 pazartesi günü saat 15 de Safran -
bolu belediye dairesinde yapılacaktır. 
6 - Eksitmeye gireceklerin mahalli ti 
caret odalarına kayıtlı olduklarına da
ir vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım eksitme saatin
den bir saat eveline kadar Safranbolu 
belediyesinde askeri satmalma koımiıs
yonu başkanlığına vermeleri. 

Eksiltme ilônı 
Aydm Su İşleri Dördüncü Şube 

Mühendisliğinden : 
KÜÇÜK İLANLAR 

22000 Kilo sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alnıa Komisyonundan : 
1 - uarnizon birlikleri ve müesse

selerinin ihtiyacı için 22.000 kilo sa
bun eksiltmeye konmuştur. (Kapalı 
zarfla). 

2 - Tahmin bedeli 8 00 lira olup 
nıuvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - Eksiltmesi 11. 2. 939 cumarte
si günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü teminat ve teklif mek
tuplarını ihale gün ve saatir,den en 
geç bir saat eveline kadar Ankara le
vazım amirliği satın alma komisyo
nuna vermeleri. (273) 10290 

Bir iskele yopt1r1lacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Canakkale müstahkem mev
kii için kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuş olan bir iskeleye 19. 1. 
939 perşembe günü talip çıkmadığın
daın 2490 sayılı kanunun 43 maddesi
ne göre bir ay müddetle uzatılarak 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu müddet zarfında talipler 
her gün için komisyona müracaatları. 

(279) 10305 

Mercimek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : : 
1 - Garnizan birlik ve müessese -

leri ihtiyacı için 32.000 kilo mercimek 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3520 lira o
lup muvakkat teminatı 264 liradrr. 

3 - İhalesi 16-2-939 perşembe günü 
saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve3 
üncü rr.addelerinde istenilen belge
leriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satınalma komisyonuna müraca-
atları. (350) 10365 

Zeylin tanesi ahnacak 
:Ankara Levazım Amirliği Satm 

:Alma Komisyonundan : ~ 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

rinin ihtiyacr için 14.000 kilo zeytin 
tanesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3920 lira o
lup muvakkat teminatı 294 liradır. 

3 - İhalesi 16-2-939 perşembe gü
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
nıe günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belge -
!eriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satrnalma komisyonuna müraca-
atlarr. (352) 10366 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

J\Iına Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 200.000 kilo 

sabun kapalı zarfla eksiltmiye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 70.000 lira olup 
nıuvakkat teminatı 5250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-2-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 
~- Eksiltmiye gireceklerin eksiltme 

gunu 2490 sayılı kanunun 2,3, üncü 
nıaddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat ev.eline kadar teminat ve tek
lif nıektuplarını lzmir levazım amir
liği satınalma komisyonuna vermele-
ri. (376) 10382 

60.000 kilo arpa 

oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alnıa Komisyonundan : 
1- Safranbolu'daki kıtaat hayvana

ttnın ihtiyacı için 60.000 kilo arpa açık 
eksiltnıeye konmuştur. 

2 -Ekisiltme 27 şubat 939 pazarte
si günü saat 14 de Safranbolu beledi
ye dairesinde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teminat makbuzla-
. riyle ve mahalli ticaret odalarına ka -
yıtlı bulunduklarına dair vesaikle iha
le saatinde Safranbolu belediyesinde 
bulunmalan. (431) 1()432 

58.000 kilo el alınacak (425) 10430 

A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı· 

nm 15+ 791 - 171- 295 inci kilometre
leri arasında Kayran deresi üzerinde 
proje ve keşifnamesi mucibince sula
ma kanal hafriyatı ve imalatı sınaiye 
ve inşaatx olup bedeli keşfi (25448) 
lira 22 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alına Komisyonundan : 

Ankara Asliye Mahkeınesi Birin
ci Hukuk Dairesinden: 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C - Eksiltme günü: 
2 - Mart 939 tarihine tesadüf e -

den cuma günü saat 15 te Aydın Su 
İşleri dördüncü şube mühendisliğin -
de yapılacaktır. 

1 - Safranbolu'daki kıtaat ihtiyacı 
için 58000 kilo et kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu mUctar ya sığır ya keçi veya 
koyun eti olabilir. Hangisine ucuz fi
yat teklif edilirse o alınacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu'da as
keri satınalma komisyonunda görüle
bilir. 
4- Muhammen bedeli 11600 liradır. 

Muvakkat temiınatı 870 liradır. 

Ankara'da mukim Katarine tarafın
dan açılan ve ihtida etmiş olduğu ci
hetle adınm Melek olarak değiştiril
mesine karar verilmesine dair olan 
davanın yapılan duruşması sonunda: 

İhtida ettiği anlaşılan davacı Kateri
na olan admın (Melek) ile değiştiril
mek suretiyle Nüfusa tesciline 27-1-
939 tarihinde karar verilmiş olduğu i
lan olunur. 

Dosya 939-874 n~maralıdır. 413 

• • Kereste ve çıvı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Çat\akkale müstahkem mevki ihtiyacı i~in kapalı zarf usuliyle aşağı
da cins ve mikdarı yazılı kereste, çivi satınalınacaktır. 

2 - İhalesi 16-2-939 pereşembe günü saat 11 de müstahkem mevki satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda mikdarı yazılı muvakkat teminat 
makbuzları veya banka mektuplariyle birlikte müstahkem mevki satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel iç ve dış zarfları kırmızı bal mu.. 
mu ile mühürlenmiş olduğu halde komisyona verilmelid~r. Postada vaki ge
cikmeler komisyonca kabul edilmez. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 23 üncü maddelerinde vesikaları yan
larında bulunmalıdır. ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecburi
dir. Aksi halde eksiltmiye iştirak ettirilmez. 

6 - Keresteler ait fenni ve hususi şartnameler Ankara, İstanbul ve İzmir 
levazım mirlikleri satınalma kamisyonlariyle Çanakkale müstahkem mevki 
satrnalma komisyonunda görülebilir. 

Talipler istenen kereste ve çivinin heyeti umumiyesine fiyat teklif et -
meye mecburdurlar. (375) 
Cinsi Miktarı Ebatları Metre mikabı Tutarları 

Kereste 

" 

.. 

.. 
Çivi 

» 

,, 

,, 

1908 Ad 4,00X0,06X0,25 
1116 ,, 4,00X0,04X0,25 

576 ,, 4,00X0,03X0,25 
1000 ,, 4,00 X O,lOX0,10 
900 ., 4,00X0,12X0,08 

1000 ,, 4,00X0,13X0,13 

300 Kg. 8 Sın. lik karfiçe 
300 " 1 o ,, ,, .. 
300 .. 1 z " " .. 
300 .. 14 " ,, " 
300 " 16 " ,, .. 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
52 50 17009 40 

Muv.akkat teminatları 
Lira 
1376 

318,560 M. 

Çivin~n kifosu 
Kuruş 

19 

1500 10381 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

ı - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle aşa-
ğıda cinse ve mikdarları yazılı malzeme satın alınacaktır. . 

2 - İhalesi 16 şubat 939 perşebe günü saat 15 de müstahkem mevkı sa -

tmalma komisyonunda yapılacaktır. • 
~ - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda mikda.rları yazılı muvak~at temı

nat makbuzları veya banka mektuplariyle birlıkte Çanakkale mustahkem 
mevki satınalma komisyonuna müracaatları. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel iç ve dış zarfları kırmızı bal 
mumu ile mühürlenmiş olduğu halde komisyona verilmelidir. Postada vaki 

gecikmeler komisyonca kabul edilmez. . . 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı vesaıklerı yan 

larında bulundurmaları ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecbu· 

ridir. Aksi halde eksiltmiye iştirak ettirilmezler. 
6 - Malzemelere ait fenn1 ve hususi şartnameler Ankara, İstanbul ve İz

mir levazım amirlikleri satıalma komisyonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satınalma komisyonlarında görülebilirler. 

Talipler istenilen malzemenin heyeti umumiyesine fiyat teklif etmeye 

mecburdurlar. (374) 

Cinsi 

Çubuk demiri 

n " 
Potrel - Normal -

,, 
Lama demiri 
Demir bağ teli - kızıl 
derecei hararetten 
geçirilmiş 

Miktarı 

102 Ton 
15 

" 320 Ad. 
10 " 

2500 Kilo 

2250 Kg. 
10380 

Muhammen 
bedeli 
Kş. 

15 
15 
14 
14 
14 
20 2281 

Teminatı 

Tutarı 

Lira 

15300 
2250 

11782 
275,C/4 
350 

Liradır 

450 

30407,94 

D - İstekliler şartname, proje ve 
merbutatmı 127 kuruş mukabilinde 
Aydın Su İşleri dördüncü şube mü· 
hendisliğinden alabilirler. 

E - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2490) numaralı kanun hü
kümlerine göre (1908) lira 62 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
ihaleden sekiz gün evel ehliyet vesi
kası almak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmiş olmaları şarttır. 

F - Teklif mektupları Eksiltme gü
nünde tesbit edilen saatten bir saat 
evel Su işleri dördüncü Şube Mühen
disliğinde teşekkül etmiş olan Ko -
misyona vermiş olması 13.zımdır. 

10433 

Hükumet konağı 

yaptırdocok 
Bitlis Vilayeti Tatvan Kazası Mal 

müdürlüğünden : 
1 - Bitlis vilayeti dahilinde Tatvan 

kazasında yapılmakta olan hükümet 
konağı binasının geri kalan 34031 lira 
63 kuruşa tekabül eden kısmı kapalı 
zarf usulile yapılan münakasaya talip 
zuhur etmemesinden 1-1-939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlık 
yolu ile ihalesine karar verilmiş ve i -
halenin 6-2-939 tarihinde yapılacağı i
lan edilmişti. 

Pazarlık ihalesi tekrar 6 şubat 939 
tariıh.inden itibaren on gün uzatılmış
tır. 

2 - İs,tekliler eksilıtıme şartnamesi
ni, mukaıvelc projesini genel ve fenni 
şartnameyi keşif cetveli fiyat ve met
raj cetveliyle projeyi Tatvan mal mü
dürlüğünde görelbilir. 

3 - İstekliler pazarlrğa girebilmek 
için 5104 lira 75 kuruş kati teminat ver 
mesi ve bundan başka mahalli naha 
müdürlüğünden yapı müteahhitliği 

liyet vesikası ve 938 yılı ticaret o
. dası vesikalarını ibraza mecburdurlar . 

4 - Pazarlık saat 14 de Tatvan mal 
müdürlüğünde müteşekkil heyetle ya-
pılacaktır. • 

5 - İnşaat 1 haziran 939 da başlıya
ca.ktır. Emanet inşaat komisyonu tara
fından alınıp bodrum katından arta -
cak tahminen 4000 lirahk taş, kum, ki
reç vesair malzemeyi resmi fiyatlar ü
zerinden kabule mecburour. 

(752-416) 10428 

Ankara ikinci lcra Memurluğun
dan: 

Ankara'da Balıkpazarında Güzel İz
mir sokağında ticaret bankası apart -
manmda Erciyeş bakkaliye dükkanın
da meşkUI iken halen ikametgahı meç
hul Kayseri'nin Zincirli köyünden İs
tanbullu oğullarından Nazif oğlu 
Hayri: 

Muhtelif yiyecek ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 

müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir Selanik caddesi 47 No: Üst ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - Yenişehir asfalt üzerin
de Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla her 
şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 

elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

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

317 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elverişli terkos suyu i-
çinde. Bahçeli. Tl: 1358 325 

Kiralık - Jandarma okulu yanın· 
da havadar nazır yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. İçindekilere 
müracaat. 330 

Kiralık sıcak oda - Yenişehir Dik
men caddesinde Aygün apartımanı 

altındaki meyvacrya müracaat. 351 

Kiralık - Bahçeli evlerden Çiftlik 
yolunda 30 N o. lusu, 5 oda mutbak 
banyo vesaireyi havi. Ti: 1900 ze mü-
racaat. 353 

Kiralık - Sarı köşk karşısr 49 mut
baklr kaloriferli banyolu 3 oda. Oda
lar tekmil veya ayrı ayrı da verilir. 
Her gün 2 den sonra müracaat. 356 

Kiralık Oda - Hususi banyo ve 
heiasiyle tamamen müstakil. Yenişe
hir 4 cü durağa 1 dakika Ataç sokak 
No: 16 da 1. ci kata müracaat. 357 

Kiralık Daire - En merkezi bir 
yerde ehven kiralı güzel manzaralı 
güneşli havadar bir daire ve ayrıca 
müstakil odalar. SeJanik Cad. No: 16 

360 

Kiralrk oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana mutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı ZO 
lira. 368 

Kiralık - Beş oda bir hol. Kalori
ferli, vebolitten geçmiş sıcak sulu, 
balkonlu mükemmel bir daire. Yeni
şehir - Atatürk Bulvarı - Tuna Apt. 
Tel. 3628 375 

Kiralrk - Yenişehir Selanik cad -
desi 1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 o
da 2 hol 7 numaralı daireye müraca-
at. 379 

Küçük İ lôn Şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Mesela on 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolayhlı: ol
mak üzere her ~atır, kelime arala
rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 badi geçmeme
si lazımdır. Bu miktarı geçen ilan
lar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralrk - Şurayı devlet arkası Ar
man sokak No: 12 de 4 oda tam kon
for. Çağatay sokak 11 numaraya mü-
racaat edilmesi. 423 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın 
da Elektrik Şir.ketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kiralrk - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 
Havuzbaşı Kranfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat. 346 

Satılık: 

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

Satrlrk hane - Kavaklıderede fran
sız Macar ve Yugoslav sefareti ara-
sında. Ti: 3843 343 

Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 
irat getirir apartman ve evler. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 377 

Satılık - Ankara dahilinde irat ge
tirir beton ve ahşap ev ve apartman
lar Tl: 2406 bayram caddesi No: 1 e 
müracaat. 380 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as -
faltında ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. N o : 1 Tl : 2406 383 

Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 40 dönüme kadar. Me -
murlar kooperatifinde Nihat Gök'e . 
müracaat. 386 

Satılrk arsa - Kavaklrdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfalt 
caddesinde otobüs durağında 2 cad
deye yüzü olan 1100 küsur M. ucuz. 
Tl: 2406 399 

Kiralık Oda - Kalorifer ve elek - Satılrk arsa _ Maltepe 1187 ada 12 
trikli boş bir oda kirahktır. istiklal parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 
caddesi No: 18 e müracaat. 388 405 

Kiralık kat - alorifer hariç tam 
konfor gayet kullanışlı 3 odalı bir 
daire 55 lira. Y. şehir 4 cü durak yük
sel ataç sokak No: 16 ya müracaat. 

396 

Kiralık - Yenişehir'de müstakil 
möbleli bir oda banyo çamaşır ütü ve 
yemek dahil 60 lira. Ulus'ta F rumu-
~una mektupla müracaat. 402 

Kiralık apartman dairesi - Yeni -
şehir Atatürk bulvarı temyiz mahke
mesi karşısında 19 numaralı apartma
nın beş oda bir holü h:ıvi ikinci katı 
ucuz verilecektir. Telefon 1743 403 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y. şehir asfalt Dikmen 

men cad. Ongan Ap. tam konforlu 

daireler. Uc;uz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Ti: 3273 407 

Kiralık kat - Kavaklıdere Güven 
mahallesinde No. 31 de üç oda bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla içindekilere müracaat. 

409 

Satılık apartman - Yenişehir'de 
Demirtepede Necati B. asfaltı üze
rinde dört oda bir hol üç daireli tam 
konforlu mükemmel nezareti senevi 
iki bin lira iratlı apartman müracaat 
9-11 kadar Tl: 1652 408 

iş arıyanlar : 

lş Anyor - Alman Bayan Steno dak
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

iş Arıyor -Tecrübeli bir muhasip 
devamlı veya günde bir iki saat çalı -
şabilir. P. K. 68 Bay Ziya'ya müraca -
at. 387 

İş verenle~: 

Aranıyor - Ev idaresini alaturka 

veya alafranga yemek pişirmesini bi
len bir bayan Ankara No: 428 posta 
kutusuna mektupla müracaat. 400 

lyi almanca bilen bir mütercim 
aranıyor - Yenişehir AND apartma

nı 5 numaraya müracaat Tel: 3073 
412 

Miktarı Muhammen B. Muvakkat. T. 
Kilo Cinsi Ait olduğu BR. Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme Ş. T. gün -- saati 

Hazineyi maliyeye Anıkara asliye i
kinci hukuk ma:hkemesiınin 27-10-37 
gün ve 937-451 sayılı ilamı mucibince 
borçlu bulunduğunuz 535 liranın 2675 
kuruş ücreti vekalet ve 4412 kuruş 
mahkeme masrafının ödenmesi için na
mınıza 938-7631 sayılı dosya ile tanzim 
ve tebliği için gönderilen icra emrine 
mübaşir tarafından verilen meşrubat
ta ikametgahı henüz meçhul bulun -
duğu söylenmiş ve talebe binaen H. 
U. mahkemeleri kanununun 121 inci 
maddesine tevfikan işbu icra emrinin 
ilanen tebliğine ve mUddetin 30 gün 
,olmasına karar verilmiş olmakla işbu 
ilanın Ulus gazetesinde neşredildiği. 
ve ilk gündeın itibaren bir ay içinde 
borcu masrafiyle birlikte ödemeniz ve 
bu müddet içinde ödemeniz vaya tet
kik merciinden ve yahut temyiz 
iadei mahkeme yolu ile ait olduğu 
mahkemeden icranın tehirine karar ge 
tirmezseniz cebri icra yapılacağı ve 
gene bu müddet içinde hakikat daire
sinde mal beyanında bulunmassanrz 
hapis ile tazyik olunacağmız malumu
nuz olmak ve icra emri yerine kaim ol 
mak üzere ilanen ihtar olunur. 

Kiralık - Yalnız bir bayan için 
aile içinde bir oda. Banyo ve mutbak 
müşterek. Vekaletlere yakın Y. şehir Aranıyor: 

80000 S. K. G. eti Antep. HD. TB- 24000 
230000 Un " " 

26450 
600000 Arpa 
400000 

" 

Antep birlikleri 22500 
15000 

" " 450000 K. Ot " " 
18000 

1800 K. zarf 
1983 73 " 
1687 50 

" 
1125 " 
1350 " 

24-2-939 
2'.7-2-939 P. 

27-2-939 
28-2-939 
28-2-939 

Cuma 
ertesi 

" 
Salı 

,, 

14 
14 
15 
10 

14 

. 1 - Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin miktarları; muhammen bedelleri; muvakkat teminatları ek -
sıltmelerinin sekli ve ıcrası tarih ve saatleri yukarıya yazılmış.tır. 

2 - İstekli~er şartnamesini her gün Urfa'da tümen satınalma komisyonunda okuyabilir ve komisyon -
dan una ait şartname bir lira otuz iki kuruş mukabilinde ve diğerleri parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Uda'da tümen satınalma komisyonunda yukarda yazıh şekil tarih ve saatlerde yapı
lacaktır. 

4 - Teklif mektupları, eksiltmelerin yukarda yazı h açma saatinden bir saat evveline kadar satınalma 
komisyon reisi iğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanunun 34 . cü maddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın konulduğu zarf içeri-
sine konulacaktır. .(389) 10399 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ankara'da Anafartalar caddesinde 
Tahtakale sokağında 79 numaralı tu
hafiye ve hazır elbisecilik ile iştigal 
etmekte iken vefat eden Salamon Za· 
koto'nun yukarda mevkii gösterilen 
mağazasındaki eşya mahkemece tes · 
bit edilmiş ve bilmüzayede satılına -
sı da karar iktizasmdan bulunmuş 

ve mezktı.r mağazadaki eşyanın 13-2-
1939 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar satılması kararlaştırılmış oldu
ğundan almak istiyenlerin mezkur 
mağazaya gelmeleri ilan olunur. 416 

Atatürk bulvarı No. 19. A. 419 
Otomobil aranıyor - Temiz kulla

nılmış sağlam spor olabilir. Marka Kiralık - Merkez1 yerde bir oda: 
konfor güzel manzara müsait şartlar. sene yaptığı 
Postane cnddesi Mermerci apartmanı Tl: 3152 

kilometre ve son fiyatı. 

397 
kapıcısına müracaat. 420 

Kiralık - Atatürk Bulvarında Em
niyet abidesi karşısında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. lu 
dairesi acele devren. Telefon: 2316 

421 

Kiralrk - !smetpaşa mahallesi u -
zun yolda 114 No. lu apartmanın 4 o
dalı konforlu üst katı emsaline naza 
ran müsait fiyat. 422 

Satılık hisse aranıyor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
ler 1538 telefona müracaatları. 404 

İlk ve Orta Okul talebeleri 
Riyaziyeden ve zaif oldukları her 

dersten yeni bir metodla kısa bir za
manda yetiştirilir. Ulusta Ders ru -
muzuna müracaat. 422 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ ve 

kıi-ıklığa 

dikkat 
ediniz 

Bu ;ıı, tPhlikP alômetini görür aörmez derhal 

Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk a)gmlığının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün 
de 3 kaşe alınabi lir. ismine d ikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetl e reddedı · 
niz. 7057 

Çimento fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

lktısat Vekaletince fabrika teslimi çimento satış fiatla· 
rında yapılan değişiklik dolayısiyle ~ehrimiz çimento fiat. 
larınm da aşağıda gösterilen şekilde yeniden tesbit edildi
ği sayın halka ilan olunur. ( 420) 
Satış fi atı: 

(50 kiloluk b ir torba olarak) 

Portlant çimentosu 
Süper çimentosu 

• 

T. Ş 

Eski fiat Yeni fiat 

151 Kr. 
166 Kr. 

138.50 Kr. 
153.50 Kr. 
10422 

1 9 3 9 
Küçük cari hesaplar ikramiye plôn· 

32.000 lira mükôfot 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Aoustos 

1 Eylul 1 İkincitesrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

İkramiyeler : ·i:!~:::ı,=~===,,,~·~==============~====== ::ı:s ~·.;;ı;=ee==s=s;:;:e~•.-
1 Adet 2000 Liralık 
5 " 1000 " 
8 " 500 ., 

16 " 250 " 
60 .. 100 ,, 
95 " 50 .. 

250 " 25 " 

435 
,: :;;;;: = 

= 

;;~ 

2.000 Lira 
5 .000 .. 
4.000 ., 
4.000 . .. 
6.000 " 
4.750 .. 
6.250 .. 

32.000 
:== =:~ 

T. iŞ Bankasına para yatı rmakla, yalnız .Para biriktirmi§ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi d e denemış olursunuz. 

Zayı - Sivrihisar'ın Holanta köyü 
ilk mektebinden ald ·ğım şehadetna. 
meyi kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o-
lunur. 

425 Hulusi DUMANOCLU 

1J L U S 

EREGLi 
Kömürleri işletmesinden: 

Makine temelleri ve bilumum inşaat plan ve projeleri tersimine muk
tedir iyi ve tecrübeli bir türk Desinatör aranmaktadır. 

Alelumum manike ve su tesisatı hakkında malumatı olması şarttır. 

Talipler arasında muvafık görü\en hemen hizmet e alınacak ve Z-On -
guldak'ta meccanen ikametgahtan başka (200) li radan aşağı olmamak 
üzere aylık ücret verilecektir. 

Taliplerin muhtasar bir hal tercümesi kağıdı doldurarak ve kağıtta 
icabında ibraz edebileceği vesaika, bonservis ve şahadetnamelerinden 

ve kendisini tanıyan kimselerden (Referanslarından) bahsederek T op-
hane posta kutusu 8 adresine mektupla müracaat eylemeleri. 7048 

Ayakkabı ahngcak 
Yük sek Z iraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

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

2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) liradır. 
3 - İhale 14-2-939 salı günü saat 11 de rektörlük bina:oınd~ müteşekkil 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak ist iyenlerin enstit ü yurt 

ımirliğine müracaatları. (305) 10338 
Cinsı Miktarı Muhammen bedel yekCın tutarı 

Erkek talebe 415 cift 
Kız talebe 34 çift 

8 lira 
7,5 

3320 
255 

3575 

Türk Yüksek Mühendislerine 
11-11-939 cumartesi günü saat 19 da Birlik binasında 

Yüksek Mühendis ve ailele rine mahsus müzikli b ir toplan
tı yapılacağından adresi meçhul kalıp ta dave tiye gönderi
lemiyen meslekdaşlarm da bu toplantıya şeref vermelerini 
dileriz. 

414 Yüksek Mühendis Birliği Reisliği 

T. c. Zi AAT BA 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 T ürk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

10 - 2 - 1939 

KASI. 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankas•nda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe kilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 
40 

100 

120 
160 

.. 
" 
" 

500 
250 
100 

50 
48 
20 

.. 
" 
" ,, 

" 
" 

2.000 
1.000 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

,, 
.. .. 
" .. .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b ir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

.:! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... , 11111111111111 !::. ,111111 Ace 1 e bir daktilo aranı yor 1111111\ 

- - -- - - -: E · f • 1 : : Hususi bir müessesede çalışacak olan bayanın gayet çabuk yaz- : 

= t 1 yat o r 1 = = ması ve dikte alabilmesi _şart olup ecnebi lisanlardan birine vuku- = 
: : : fu şayanı arzudur. Taliplerin Posta kutuu 67 ye bildiri lmesi. 376 : 

~ Belediye Re isi iği nde n : ~ '9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.i 

- -- ----: Mevsim itibariyle 10-2-1939 tarihinden itibaren Anka-
: ra' ela perakende olarak azami et fiyatları aşağıdaki şekil
: de tesbit olunmuştur. Sayın halka ilan olunur. 

------ -: Kuruş -- -- -- ---- 50 ---- 35 -----
• 

Koyun Eti 
Keçi Eti 
Sığır Eti 
Sığır Et i 
Dana Eti 

(kemiksiz) 
(kemikli) 

42 
37 

----------
45 
10434 

------
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Radyonuzdan en iyi neticeyi 
alabilmek için:· 

Basit, Kudretli ve Modern 

HELİOGEN 

Kütahya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a -

partmanmda H U SEYtN ORAK 
T i : 2078 sanayi caddesinde N o: 80 
de Tuğlacı H ASAN B ALDUDAK 
Ti: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı -
nız. H er h ususta menfaatiniz vard ı r. 

Senelerdenberi tecrübe edilmiştir. 

Kil 
AFiFE Karaoğlan' daki 

şapka atelyesini Y eni~ehir 
Atatürk bulvarı Balcılar a
partman 2 numaraya naklet 
tiğini sayın müşterilerine bil. 
dirir. 355 

Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık' iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi
n iz. Siz de pıyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz. 

TUVALET SABUNU 
Antenlerini kullanınız. 

ANKARADA : 
. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

iter radyo ve elektrik mağazasın
da satılmaktadır. 

Askerlik işleri 

-----
-----Ankara Yabancı A &k erlik Şube- = 

sinden : -Yabancı olarak Ankara'da bulunan = 
316 ila 331 doğumlu hiç askerlik yap· _ 
mamış piyadelerle 332 doğuml u mu - =: 
zika eratı bu defa silfıh altına alma - = -

Yeni SİN AMALAR -
--

Sus • ---
BU GÜN GÜNDÜZ 

MATİNELERDEN İTİBAREN 

H erk esin sabınuzlikla beklediği 
$aheser 

PAR İS ÇİÇEGi 
Baş Rolde 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Markopolo'nun 
Müthiş maceralara 

Türkçe sözlü 

BU GÜN BU GECE 
Türkçe sözlü 

Markopolo'nun 
Müthiş maceraları 

Bav Rolde : Garry Cooper 

--------------------Her sahnesı başlı başrna bir heyecan = 
ULUS - 20. ınci yıl. - No- 6293 

imtiyaz sahibi 

caktır. _ 

~jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'\\ Sevke tabi bu doğumlu erat ellerinde· =: 

l
r Dr. M. Şerı·f Korkut ki nüfus hüviyet cüzdanı ve ikametgah = 

tezkereleriyle birlikte şubeye müra- = 
B eyaz perdenin en gıizel en sevimli 

ve en m uvallak yı/dızr 

DANİELLE DARRİEUX 

Zevk ... Neşe ... Eğlence .... Lüks ve 
ihtişam filmi 

Baş Rolde : Garry Coopcr 
Baştan nihayete kadar korku, dehşet 

ve heyecan veren emsalsız bir macera 
fi/mı 

SEANSL A R 

kaynağı olan misli gorıilmemiş bir = 
sergüzeştin canlı hikayesı --

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi neşriyatı ıdare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mı..mtaz Faik FENiK 

Ul.US Basımevi A NKARA 
Matbaa Muıhirü : Ali Rın BASKAN 

MENFAATİNİ BİLEN 

Nümune H astanesi Cerrahi Şefi caat edeceklerdir. -
Vaziyetleri normal o lanlardan na -

Her gün saat üçten sonra evinde kit bedel vermek istiyenlerin bedelleri = 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 15 şubat 939 akşamına kadar kabule . = 

SEANSLAR 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

12.15 de Ucuz Halk Matinesi 
LEYLAKLAR AÇARKEN 

SEANSLAR 
Sabah 12 de Ucuz Halk Matinesi 

NORMAL SEANSI.AR 
14 - 16 - 18 - Gece : 20.30 da 

Telefon : 3589 

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

--------------
Adres: Kooperatif arkası Ali dil ecektir. 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 415 İçtima günü 16 şubat perşembe gü . 

YENİ SİNEMA'da her gece filmden evel ANKARA PALAS'rn AVRUPA'dan suretı mahsusada celbettiğı artıstler = = tarafrndan ikinci provam varyete numarallırr ve ayrrca hokkabazlık hünerl eri DİKKAT : Fiyatlarda zam yoktur. _ 

Radyo tekn iğinin 
Şaheseri olan · 

nüdür. (408) 10419 -=ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

OPTA Radyolarını görüp 
dinliyer.ek karar verir 

SATI~ YERİ: M. A. HANEF KARDE)LER HARA(ÇI KARDEŞLER 
Posta caddeai Hal karıısı Tl: 3150 An,a{arbılar caddesi Ti: 1426 


