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ileri ve medeni İran. Dost mem· 
leketin her sahadaki inkitaflan
na dair ıimdiye kadar neşrolun
mamış resimler (7 inci sayfa
mızda.) 
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Cümhurreisimiz = 

İngiliz ve Sovyet büyük 
elçilerini kabul ettiler 

Ankara, 14 a.a. - Riyaseti Cümhur Umumi Katipliğinden: 
Reisicümhur ismet İnönü, yakında Ankara' dan ayrılacak o -

lan İngiltere Büyük Elçisi Sir Percy Lorraine'i, bugün saat 16.45 
te hususi surette kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

* * * • 
Ankara, 14 a.a. - Riyaseti Cümhur Umumi Katipliğinden: 
Reisicümhur ismet İnönü, Moskova'dan avdet eden Sovyet 

Büyük Elçisi B. Terentiev'i bugün saat 19.15 te hususi surette 
kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde Hariciye Vekili Şükrü Saraç

. . . . . . . . . . . . . . 
lngiliz ve lran•ız bCl§vekil ve hariciye nazırları bir arada 

oğlu da hazır bulunmuştur. . 
................................................................................... ,: C. H. P. sinin hazırladığı 1 

konferanslar serisi Mebus . . 
seçımı Yerinde bir 

tavzih Esas defterler 20 Şubatta Halkevinde başlıyor 
N. A. KoçoKA \ ıs Subat tarihinde 

Gazeteler, Dahiliye Vekilinin umu. 
mi müfettişlerle. vilayetlere gönder-

Profesörler ve Doçentler tarafından verilecek 

bu faydalı konferanslar herkese açıktır diği çok mühi.m .bir tami~i n~§retti- kaldırılacak 
ler. Memleketımızde Ataturk'un ebe-
diyete intikaliyle başhyan yeni te
beddüllerle ve son zamanlarda zuhur 
eden ve memleket umumi efkarını ta
biatiyle pek yakından alakadar eden 
sahtekarlık ve suiistimal hadiseleri 
karşısında kötü niyet besliyen bazı 
kimselerin şurada burada çıkardıkları 
§ayialarx esasından tekzip ile beraber 
inkılfibın açtığı mesud ve feyizli yol
larda aynı samimiyet ve imanla yürü
yeceğini bir kere daha hükümet ağ
ziyle izah etmiş oldular. Milli Şef'in 
memleket idaresini efe aldığı günden 
bu ane kadar geçen müddet zarfında 
Parti hükilınetlerinin takip ettiği yol, 
---- L-- S.!-:s -· - s:.-t.:- S"'!IJ'; ... 1n .... ~.g·J... 

ça yalanlıyan maddi ve müsbet bir de
lildir. Biz inkılabın başlangıcından· 
beri memleketin her türlü manasiyle 
yükselişini hazmedcmiycn gafillerin, 
kaynakları hangi tertibin mahsulü o
lursa olsun çıkardıkları bin bir türlü 
yalanlara sadece gülerek yolumuzda 
devam ettik. Ve bundan sonra yapıla
cak iş de budur. 

Yurtta mebus seçimi faaliyetinin i -
kinci safhası hararetle devam etmek -
tedir. Esas defterlerin vatandaşları -
mızın tetkiklerine arzedildiği beş 

gündenberi, intihap hakkını haiz olan
lar, defterlerin asılı bulunduğu yerle
re giderek isimlerini aramaktadırlar. 
Dün Ankara'da, Hamamönü'nde polis 
merkezi önünde, belediyede ve Çan -

Cümhuriyet Halk Partisi, geçen sene olduğu gibi bu yıl da An
kara Halkevinde bir konferans serisi tertip etmiştir. Münevver 
kütleyi ve halkı yakından alakadar eden ve cidden istifadeli olan 
bu konferanslar mevzular üzerinde selahiyetli profesörler ve do
çentler tarafından verilmektedir. Geçen sene gösterilen alakanın, 
bu yıl da temadi edeceğine emin bulunuyoruz. 

Partinin bu kültür ziyafetinden me-r 
murların da istifadesini temin için kon 

kaya kaymakamlığında esas defterleri . feranslar aşağıdaki listede gösterılen 
tetkik eden ankaralıların çokluğu, yurt günlerde saat 18 de verilecektir. Yal
taşlarımızın seçme ve seçilme hakları- .nız nisanın 29 una ve ma~ısın 6 sına 
nı kullanmak hususundaki büyük ala- rastbyan iki konferans saat 15 tedir. 
kalarım gösteriyordu. Memnuniyetle C H p . . A k h 1 .. v d•v• · .. d h • . • nın tertip ve n ara a -
oeren ı ımıze gore1 yur umuzun er • . . . . 
köşesin e bt.itün vatandaı.hr meôenf kevı dıl. tanh v edebıy~t .şuh,..,inır 
haklarını kullanma yolunda aynı has- organize ettiği konferanslar listesini 
sasiyeti göstermektedirler. aynen veriyoruz: 

Yaptığımız tetkikler, bugüne kadar 20/2 de İbrahim Necmi Dilmen: Di-
Ankara'da isimler üzerinde hiç bir i- lin ve dillerin orijini üzerine ileri sü
tiraz yapılmadığını göstermektedir. rülmüş lengüistik teorilerinin tatbik, 
Bu da, Ankara vilayet ve belediyesi - münakaşası, 21/2 de W. Eberhard Pro
nin, aynı zamanda mebus intihap tef - fesör: Eski Çin menbalarında eski 
tiş heyetinin vazifelerini tam bir dik- türk kavimleri hakkında malumat, 
katle başardığını göstermek bakımın - 22/2 de Doç. Muhlis Etem: Türkiye
dan tebrik ve takdire değer bir hadi - de devlet iktısadı, 2312 de Doç. Ziya
sedir. ettin Fahri Fındıklıoğlu: Türkiyede 

Esas defterler, asılı bulundukları içtimai siyaset ve tatbikatı, 24/2 de 
yerlerde daha on gün kalacak ve şu - Doç. Dr. Sadi Irmak Tıp Fakültesi: 
batın 25 inci günü akşamı tatil saatin- Nitzsche ve fevkalbeşer, 25/2 Profe -
den sonra kaldırılacaktır. sör H. Avni Göktürk: Evlenmede iş

FRANKO'NUN TANINMASI İÇİN 
• 

lngiltere ve Fransa 
karar veremediler 
Fakat B. Çemberf eyn diyor ki: 

" Hükümetçe lüzum görülecek bir tedbiri 

geciktireceğime dair teminat veremem ,, 

Paris, 14 a.a. - Bu sabahki nazırlar meclisi, saat 10 da ba.tla.
mış ve 13.30 da bitmiştir. Toplantı, münhasıran B. Bone'nin ha
r~ci vaziyet hakkındaki izahatını dinlemekle geçmiştir. Nazırlar 
meclisi, B. Berard'ın evelce tavzif edildiği vazifesine devam et
mek üzere nasyonalist lspanya'ya dönmesine karar vermittir. 

Bu toplantıda, nasyonalist İspanya-, 
nın hukukan tanınmasına dair hiç bir 
karar alınmamıştır. Tahmin edildiği
ne göre, Paris hükümeti, bu hususta 
Londra'nın kararını beklemektedir. 

1.-on<lra' nın kararı 
gccillmiyecek 

Londra, 14 a.a. - Avam Kamarasın
da muhalif işçi partisi lideri Attlee 
hilkümetin ispanyol nasyonalist ma -
kamatmı filen veya hukuken şartlı ve
ya şartsız olarak tanımadan evel par
lamento ile istişare edip etmiyeceğini 
Çemberleyn'den sormuştur. 

Başvekil şu cevabı vermiştir : 
"- Hükümet alacağı her türlü ka -

(Sonu 8 incic sayfada) 

Japonlar Ha inan 
adasının i~galini 

tamamladılar 
Tokyo, 14 a.a. - Domei Ajansının 

resmen bildirdiğine görıe, japon kıta -
lan bu sabah saat 7 de, Hainan adası
nın cenubunda bulunan Samah'ta ka· 
raya çıkarak derhal şarka doğru iter -
lemiye başlamışlar ve Hainan'ın en 
mühim noktası olan Yulini işgal eyle
mişlerdir. Çin kuvetleri ihraç hareket-
lerine mani olamamışlardır. 

Halen bütün Hainan, biri şarka bi
ri garba doğru ilerliyen iki japon ko-

• lu tarafından tamamiyle işgal ediJmit 
bulunmaktadır . 

Çank<ıy ek'in beyanatı 
Çunking, 14 a.a. - Çang-Kay-Şck. 

matbuata beyanatta bulunarak Hai -
nan'ın işgali, bilhassa umumi büyük 
Okyanos meselesine taalluku dolayı -
siyle mühim ve manidar olduğunu 
söylemiştir. 

Mumaileyh, Hainan'ın sevkülceyf 
ehemiyeti üzerinde israr ederek ja -
ponların 30 scnedenberi Hainan'ı Saka 
lin adasının tamamını ve Guan adası -
m işgal etmek istediklerini ilave et -
miştir. 

Herkes bir daha bilmelidir ki türk 
inkılfibının içtimai bünyemizde tat
bik ettiği düsturlar hariçten gelip. 
milli varhğımıza zorla tatbik edilmiş 
§eyler değildir. Bunlar milli bünye
mizde hazırlanmış ve olgunlaşmış bir 
takım esas ve prensiplerdir ki Ata
türk'ün yüksek dehasının sezdiği bu 
hakikatleri o zaman en yübek mesu
liyet makamında bulunan Milli Şef 
büyük bir enerji ve imanla tatbike 
muvaffak olmuştu. İşte türk inkılabı
nın en kuvetli ve en karekteristik nok
tası buradadır. Bu noktayı bir türlü 
anlamak istemiyen gafiller, Ebedi 
Şef'in ölümiyle her şeyin tuzla buz 
olacağım tahmin etmişlerdi. Fakat 
milletin büyük acı karşısında parça
lanmaz bir kaya halinde bir nokta et
rafında birleşmesi, bütün bu tahmin
leri tekzip eden en beliğ bir vakıa ol
muştu. Bunlar ne derlerse desinler 
hakikatler yürüyor. Devletimiz her 
gün yeni bir adımla idealine doğru 
ilerlemekle eski adımlarını takviye 
ediyor. Her gün yeni bir karar ve ye
ni bir hamle ile asri devlet olmak id
diasına daha açık ve daha vazıh bir 
şekil ve ifade veriyor amme hizmet
leri mefhumuna dahil olan müessese
leri devlet müessesesi haline solonak
la iç varlığına daha ziyade bir kud
ret ve kuvet veriyor. 

Memurlar seçim i~lerine 
yardım edecekler 

lerin durumu, 27/2 de Doç. Yavuz A
badan- Hakkın iktısat ve istimali;ıi ta
yin eden prensipler, 28/2 de Harbert 
Louis cografya Prof. Glasiye devrin -
de ASıya'ının ve bilhassa Anadolu'nun 
kurak mmtaka gölleri, 1/3 de Besim 
Atalay Farsça Prof.: lran'da dil inkı
labı, 2/3 de Landsberger Sumeroloji 
Prof: Ras Şamrada yeni keşfedilen 
eski Fenike çivi yazılarının tarih\ ehe
miyeti, 6/3 de Güterboch Hititoloji 

Alman donanmasının yeni denizaltı gemileri 

Japon malı/illerinin cevabı 
Tokyo, 14 a.a. - Hariciye nezareti 

namına söz söylcmiye salahiyettar bir 
zat matbuata beyanatta bulunarak ja -
pon hükümetinin henüz Hainan'ın 
müstakbel statüsiyle ala.kadar olmadı_ 
ğını söylemiş ve Çang-Kay-Şek'in be-

Hükümetimizin bu husustaki azmi
nin ne kadar kati ve kuvetti olduğu
nu anlamak için, en son defa elek
trikli tramvayın satın alınması müna
sebetiyle Çetinkaya'nın nutkunda, 
tebarüz ettirdiği noktaları bir kere 
daha okumak, ve onun manası üze
rinde biraz durmak ve düşünmek ka
~i~ir. Fakat daima kötü düşünmeği 
ıtıyat edinmiş olan bedbahtlar, her 
memlekette ve her zaman olabilecek 
olan bir beynelmilel sahtekarlık me
selesini, ve mahiyeti henüz belli ol
mıyan bir suiistimal meselesini ele 
alarak bununla bir takım korkunç ke
h~nete kadar gitmek isterler. Halbu
kı bu gibi meseleler Sayın Dahiliye 
~ekilin in çok isabetli olarak ifade et
tıkleri gibi nihayet ceza mevzuatnnı
zın bir iki maddesini işgal edebile
cek adi ve basit suçlardır ki buna cü
ret edenler her halde adaletin hük
müne boyun eğeceklerdir. Artık türk 

(Sonu 8 incic sayfada) 

Askeri ve adli memurlardan gayri 
diğer memurların mebus seçimi işleri
ne yardımda bulunmaları Başvekalet -
çe devlet teşkilatına tamim olunmuş -
tur. 

Or'cluda seçim işleri 
Ordu, 14 a.a. - Mejrns intihabı esas 

defterlerinin heyeti teftişiyece tetki -
katı tamamlanarak 11 şubatta askıya 
konmuştur. Tesbit edilen büyük kü -
çük, kadın erkek ınüfus 299.966 adede 
baliğ olduğundan vilayetimizden bir 
fazlasiyle sekiz mebus çıkacaktır. 

Vekiller heyetinde 
İcra Vekilleri Heyeti Aydın, Konya, 

Ordu, Tekirdağ, Tokat ve Van vila -
yetlerinin teadül cetvellerini tasdik et 
miştir. 

Ankara konservatuvar opera bölü -
müne bir mütehassıs ve İzmir vilayeti 
maarif kadrosuna altı baş öğretmen i
lavesine ve Besni hükümet konağı in
şasının ikmaline İcra Vekilleri Heye -
tince karar verilmiştir. (a. a.) 

(Sonu 8 incic sayfada) 

Numan Menemencioğlu 
bugün şehrimizde 

İstanbul, 14 (Telefonla) - B. Nu -
man Menemencioğlu bu akşamki eks
presle Ankara'ya hareket etmiştir. 
Haydarpaşa garında birçok zevat ta -
rafından uğurlanmıştır. 

• 

lzmir' de zelzele 
İzmir, 14 a.a. - Bugün şehrimizde 

saat 12.30 ve 16.03 de iki hafif zelzele 
kaydedilmiştir. 

............................ 
Türkiyenin yeni 
Londra Büyük 
Elçisi Dr. T. A
RAS, kırata iti· 
matnamesini tak 
dim ettikten son 
ra kordiploma
tik mareşalı Sir 
Sidney Clive ile 
konuşurken. İ 
............................ ! 

Bismark zırhhsı 
dün suya indirildi 

B. H itler bir nutuk verdi 
Hamburg, 14 a.a . - Bugün saat 13.10 yeni "Bismark" saffı

harp gemisi "Blohm - und - Voss" tezgahlarından denize indiril
mittir. 

-:--1 Tören esnasında, bütün devlet par
Sir p ercy Lorraine ı ti ve ordu ileri gelenleri. ezcüm1~ ma

ı reşal Göring. amiral Raeder, B. fon 

8 k·ı· . d · ı Ribbentrop, doktor Frick, doktor Gö-
aşve ı ımıze ve a ettı r s 3 .. .. 1 , · onu uncu say ada ) 

Memleketimizden ayrılacak olan es-
ki İngiltere Büyük Elçisi Sir Percy 
1:-<>~raine dün saat on buçukta Başveki 
lımız Doktor Refik Saydam'ı ziyaret 
etmiş ve bir müddet görüşerek veda 
etmiştir. 

Ucuz radyolar 
hakkındaki 

kanun projesi 

ı yanatının hilafına olarak Hainan'ın 
iş.galinin büyük Okyanosta sulh ve ni
zamın idamesiyle alakadar olmadığı -

(Sonu 8 incic sayfada) 

Papa'nın naaşı 

dün gömüldü 
Vatikan, 14 a.a. - Vefat eden Pa -

pa Pi xı in cenaze merasimi bugün 
öğleden sonra yapılmış ve Papa'nın 
naşını havi tabut muvakkat kabre yer
leştirilmiştir. 

Amerika' da 
Vaşington, 14 a.a. - Amerika ayan 

ve mebusan meclisleri ölen Papa Pi xı 
in hatırasını taziz için bugün birer 
celse akdctmişlerdir. 

Nafia Vekaleti Halk radyosu hak
kındaki kanun projesinin hazırlığını 
bitirmiştir. Proje alakalı Vekaletlerin 
mütaleası alındıktan sonra İcra Vekil
leri Heyetince tetkik ve müzakere e -
dilmek üzere Başvekalete verilecek ve 
proje Büyük Millet Meclisinin ilk iç
timalarına yetiştirilecektir. 

Nafia Vekaleti halk radyo tipi ola
rak tesbit edilen şartlara göre müra -
caatta bulunmalarını mchtelif radyo 
şirketlerinden istemiştir. 

lstanbu/ üniversiteli/erinden bir grupun Avrupa'da bir tetkik seyahatı 
yaparak lstanbul'a döndüklerini yazmıştık. Yukardaki resim üniversiteli
lerimiz Pe§te'de, meçhul asker abidesine çelenk koyduktan sonra alrnmrş
trr. Doçent B. Muzaf!er Veldet'in seyahat intib§larrnr 2 inci sayfamızda 
okuyunuz. 
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İnsan ve kültür : İstanbul üniversitelileri 

Yeni Meclis A vrupadan döndüler 
Kafile reisi doçent B. Hıfzı Veldet 

seyahat intibalarını anlatıyor 

Terfie lôyik hakim 
vemüddeiumumiler Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

baılangıçtaki inkılapçı ve memle
ketçi vaıfını bugüne kadar muhafa
za etmekle, genç ve canlı bir cihaz 
oldujunu göstermiıtir. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, bü -
tün kurtuluı mücadelesini idare et • 
miı ve ıultanlığı kaldırmıştı. 

lkinci mecliı, halifelige nihayet 
veı-erek teokratik nizamı tasfiyeye 
tabi tutmuş ve Türkiye'de tek mek
tep, tek kafa ve tek çeşit İnsan .b~
lunmaıını temin eden tedrisat bırlı
iini baıarmııtır. 
Üçüncü ve dördüncü meclisler, bizi 

bir yandan modern huku:. mevzua
tına bir yandan da milli ekonomi 
hamlelerine ulaıtırmııtır. Millet ile 
devlet arasındaki iş birliği ve it bö
lümü, türk devletinin politik, &0syal 
ve ekonomik vasıflan ve salahiyet -
)eri gibi cümhuriyet Türkiyesinin 
genç tarihinde ehemiyetli ve ıerefli 
bir yer tutan noktalar, bu iki teırii 
devrede mütalea ve kabul e·dilmit
tir. 

Beıinci meclis, kendinden önceki
nin eserini devam ettirmiş ve parti
nin altı prensipini ana yasaya sok· 
muıtur. Ve, çok mühim bir ıi~~r ~~ 
karar kudreti göstererek, Ataturk u 
kimin istihlaf edeceği sözünü, ne dı
tarıda ne içeride ayağa düşü1:?1~!,e .: 
rek süratle ve ittifakla lnonu yu , l . 
deYlet reisi HÇmit ve bu suret e, ın -
kılap tarihimizin de-tliğini ve istedi • 
iini yapmııtır. 

•** 
Görülüyor ki, Türkiye Büyük 

Meclisleri, alelade ve günlük kanun
lar müzakere edip çıkarmak işinden 
baıka, yeni türk devletinin biribirin
den tiddetli ve muvaffak hamlelerle 
zaman ve mekan içindeki bahtiyar 
inkitafmı temin eden büyük kararla
n da muntazaman kabul ve ilan e
den yükaek heyetlerdir. 

Eıw er türk demokrasisi ve türk , b. 
meclisleri için, bir tradisyon ve ır 
tel"biye aranmakta iae; bu, mevcut
tur ve işte, budur. 

Biz bu terefli ve emin gidİ§İn, 
meclisler bakımından, yakında altın
cı merhalesini idrak etmİ§ olacağız. 
De·vıet reisleri bakımından ise, Tür
kiye Cümhuriyeti, ikinci Reisicüm
hurunun idareıi altındadır. 

Bu itibarla, altıncı Büyük Millet 
Meclisini aeçmiye hazwlanmanuz, 
bir umumi, bir de hususi ba:krmdan 
ehemiyeti olan bir hadisedir. 

Umumi bakımdan ehemiyeti, mil
letin olan büyük eaer, aynı hızla, ay-

Yeniıehir telefon 
santralı ay sonuna 

doğru a~llacak 
Yenitehir'de mevcud. otomatik te

lefon ıuntralma ilave olarak yapıl -
makta olan 2000 abonelik santralın in
,.atı bitmittir. Otomatik telefon sant
ralı bu ay sonlarına doğru açılacak -
tır. Bu suretle abonelik için vaki mü
racaatların tamamen karşılanması 
temiaı edilmiş olacaktır. 

Dün ıehrimizde 

hava cok güzeldi .. 
Dün şehrimizde hava açı~ gcçmi~, 

rüzgar cenubu garbiden sanıyed~. ~.ır 
metre hızla esmiştir. Günlin en duşuk 
ısısı sıfırın altında 3, en yüksek ısısı 
da 12 derece olarak tesbit edilmiştir. 

Yurtta hava Ege'nin şimal kısmın· 
da yağışlı, Kocaeli ile doğu, orta A • 
nadolu'da, ve cenup doğusunda açık, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde yalnız Zonguldak'ta 
yağı' olmu' ve metre murabbaına . 1 
kiloiram kadar au bırakmıştır. Kar ıle 
örtülü yerlerde karın toprak üzerin -
deki kalınlığı Kayseri'de 4, Sıvas'ta 
12, Nazmıiye'de 44, Uludağ'da 1 met· 
re 70 santimetredir. 

Rüzgarlar doğu Anadolu'da sakin 
geçmiı, Karadeniz'in tark kısmında 
timalden saniyede 3, diğer bölgelerde 
cenuptan en çok 7 metre hızla camit • 
tir. 

En düşük ısılar sıfırın altında Kon
ya'da 8, Sıvas'ta 9, Erzurum'da 10, 
Kayseri'de ı 1, Kars'ta 15 derecedir. 

En yiıksek ısılar da Kocaeli, Balı • 
kesir ve İzmir'de 16, Bodrum ve Ada
na'da 17, Edirne ve Buru'da 18 dere
cedir. 

nı istikamette devam ettiği içindir. 
Türkiye toprakları Üzerinde bir yeni 
insan ve bir yeni memleket yaratıl -
maktadır. Manevi inıa ile maddi in
§8, biribirine uygun olarak, nesilden 
nesile, daima daha güzel, daima da- latanbul Oniversiteainin muhtelif fakülteleri talebesinden mü
ha doğru, daima daha iyi olarak rekkep 33 kitilik bir grup sömestr tatilinden biliatifade Üniver -
teslim ediliyor. site medeni hukuk doçenti Dr. Hıfzı Veldet'in bafkanlıiı altında 

Alakalı komisyonlar tarafından 
hazırlanan listeleri neşrediyoruz 

Seçimin hususi bakımdan olan e - Avrupa'nın muhtelif merkezlerinde bir tetkik aeyahatine çrkmış
hemiyetine gelince: ana yaaanın de- tı. Grup 12 şubat pazar günü latanbul'a avdet etmiıtir. Elyevm 
diğini yapıp Atatürk'ten sonra lnö- Ankara' da bulunan Hıfzı Veldet seyahat intibalarını ıöylece an
nü'yü başımıza ıef ve devletimize 
reis seçtiğimize ve bundan böyle de latmıttır: 

Vazifeye başlamak suretiyle 30 haziran 1938 tarihine kadar iki 
senelik terfi müddetini bitirmit olan hakim, muavin müddeiumu
milerle, hakim sınıfından aayılanlar bqk:kında Adliye Vekaletin
de teşkil olunan bir ve iki numaralı adliye ayırma komisyonlan 
tarafından teabit olunan liateler belli olmuıtur. 

hep ana yasanın dediğini yapacağı- "- Bu seyahatte uğradığımız ge - r-----------------
mıza göre, gidiıimizin ne gayesi ne hirler sırasiyle Bükreg, Varıova, Ber
de mahiyeti ve ahlakı değiıecektir. lin, Münib, Viyana, Budapeşte, Bel
Ancak, yeni ıef ve yeni devlet reisi grad, Selanik ve Atina'dır. Bu suret
demek, elbette ki yeni sevk ve idare le altı devletin merkezi hükümetin
demektir. den başka, ayrıca üç mühim şehri zi-

Yeni şef ve yeni devlet reisi, mil- yaret etzni§ olduk. Her yerden edin
letin haddi zatında çetin olan dava- diğimiz ilk mühim intiba, memleketi· 
)arını halletmek için, her §Cyİn ba - mizin ve milletimizin çok sevildiği ve 
§mda, yeni meclis ve bunun içinden hatta bazı yerlerde gıpta uyandırdı· 
çıkacak olan yeni hükümet ile iı bir- ğıdır. Memleketimiz hakkındaki 

Mesleki 
tedrisatta 
tayinler 

liği yapacaktır. bu sempati yalnız münevver tabaka • Adana borsa&r umumi katibi Süley-
Bizde, kurtuluı mücadelemizin da değil, en basit halk tabakasın- man Sergici, Adana orta ticaret okulu 

ilk günündenberi, şef'e ve devlet re- da da mevcuttur. Bütün ~hirler- daktilografi muallimliğine, Ankara 
isi'ne karşı, sevgi ve güven besle- de şerefimize yap:lan tezahür- sulh hakimi Süreyya Betil Elazığ kız 
mek, bir anane halinde devam e-de • lerde resmi kabul ve ziyafetlerde söy- enstitüsü türkçe stajiyerliğine, Bursa 
gelmiştir. Kendisine, parti ve seçim lenen nutuklar, memleketimizin ya - belediyesi doğum ve kadın hastahkla
İ§İnde bırakılmı§ olan geniı salahi- hancı illerde uyandırdığı sevgi ve rr mütehassısı Hüdai Rana Bursa Ne
yet, bu sevgi ve güvenin politik hayranlığa birer mikes olmuştur. catibey kız enstitüsü çocuk bakımı ve 
muhaualaaıdır. Bilaistisna her uğradığımız yerde hıfzıssıhha muallimliğine, açıktan 

Bu listelere geçmemiş olanlar mu
ayyen müddetler için Vekalete mü -
racaat ederek itirazda bulunacaklar 
ve itirazları tetkik edildikten sonra 
tercihan terfie Hiyık olanlara ait bu-
1 unan bu defterlere göre terfiler ya
pılacaktır. Bir ve iki numaralı ko -
misyonlarca hazırlanan Adliye terfi 
listesini aynen yazıyoruz: 

Re§inci derecede bulunan 
lıiikimler 

Balıkesir asliye reisi Hakkı Tüze
mcn, İstanbul hukuk reisi Ali Rıza 
Tamtekin, Tunceli hukuk hakimi Ga
lip Karayalçm, Tokat mahkeme reisi 
Hakkı Karagül, Bursa ağır ceza reisi 
Sabri Köksu, Ankara ticaret reisi 
Münir Akyürek, Edirne hakimi Rıza 
Köknar, birinci sın ı f adliye müfetti· 
şi Hatemi Şahamoğlu, Samsun mah -
keme reisi Hidayet Ergenekon, İstan
bul hukuk reisi Kazım Akşit, Muğla 
Ceza hakimi Abdüssamet Oztep. 

Yeni seçimde, bu salahiyetini, dostça karşılandık, kolaylıklar ve ik- Gülseren Esmen Beyoğlu akşam kız 
lnönü kullanacağına göre, kendini ramlar gördük. Romanya'da propagan sanat okulu moda stajiyerliğine, açık
sevdiğimiz için ve kendine güvendi - da nazırı ve diğer memleketlerde Ü· tan Mehmet Akgliner, İzmir cümhuri
ğimiz için parti başkanı ve devlet niversite rektörleri tarafından kabul yet kız enstitüsü katip ve hesap me -
reisi seçtiğimiz büyCk adamın, bize edildik. Münih'te bizzat şehremininin murluğuna tayin edilmişlerdir. 
parti'nin ve devlet'in en mütebariz misafiri olduk. Belgrad'da, SeJanik Altıncı tlerf•cede bulunan 
ve değerli unsurlarını namzet göste- ve Atina'da üniversite gençliğinin Jıiikinıler 
receğine şüphe yoktur. Bunun bir hakkımızda yaptığı samimi ve canlı Köy nıektt·plcrinde köy 
garantisi, bu devlete ettiği büyük ve tezahürler, cidden fevkalade idi. Bi- kanunu için izahat verilecek Tekirdağ Reisi Celal Üstel, Mersin 
ödenmez hizmetlerdir. ikinci garan- letlerimiz üçüncü mevki talebe bileti Uç sınıflı köy mekteplerinin üçün- hakimi Ahmet Şevki Kuyulu, Kırşe· 
t·ısı' ı· .... kendinin reiıicümhurluk dev- olduğu halde yunanlı dostlarımız bi- hı"r hukuk h"kı"mı· Şemsettı"n K.ıcıman , 

...... A 'k' s l• 'k' cü sınıflarında okutulan !Y'\lrtbligisi cs 
re•ini fili muvaffakiyetlerle açacak ze huduttan Selcı.nı e ve e .. nı ten 

" k d b" · · k 0 b. h """- "f datlar nın ko"y k"""Unu hü Elazıgw hakimi Nasuhi EtkU, Mugyla kudrette bir meclisi, her türk vatan- Atina'ya a ar ırıncı mev ı ır u- U'l::U mu re ı -· · 
da§ından çok bizzat kendiainin isti - susi vagon vermek lutüf ve nezake • kümleriyle gayet sıkı münasebetini hukuk hakimi Ethem Kaymak, Diyar
yeceğidir. tinde bulundular. Selanik'te Atatürk- gözönüne alan Maarif Veldlcti, bu bakır Mahkeme reisi Razım Alpay -

Edebiyatta, "üslubu beyan aynile ümüzün evini bir mabet gibi ziyaret densin müfredatını teşkil eden bahis- drn, Bolu mahkeme reisi Nusret Ta

İnsandır" deriz. Genç Türkiye Cüm- ettik. lerin okutulduğu sırada köy kanunu • lavir, Kocaeli hukuk hakimi Sabri 
huriyetinin tarihinde de, U.llet Her gittiğimiz şehirde büyük elçi nun alakalı bahisleri hakkıında talebe- Tüzer, Odemig mahkeme reisi Şevki 
Meclislerinin bünyeleri ile ~tfll\A ve elçilerimiz dahi samimi kucakları- ye izahat verilmesini teıkilatına teb· Beydeş, Mersin hukuk hakimi Maz • 
tarzları, devlet reislerinin d4ıırlet i- nı açarak bizleri sefarethanelerimi:z- lı·g~ etmiştir. h Ok wl K h' M hk 

b. ar çuog u, ırşe ır a eme re-
dare etme mizaçları hakkllllilla ır de kabul ettiler ve bize memleketimi-
fikir verecek mahiyettedir. isi Haydar Ozer, Vezirköprü mahke-

zin havuını yapttılar. Teşekk·u· r me reisi Fevzi Can, İkinci sınıf adli· Bunu söylerken, eminiz ki, .&evlet 
reisi lnönü, hükümet reisi lnönü ile Bizim için istifadeli olacak bütün ye müfettişi Cemil Ayata, Temyiz 

~-"-"' .. U ı · ü · 't 1 • aı· ve Mahkemesi raportörü Ali Yiyit, Tem Malatay Mebuau a.niiaum1n mewt m e.aese erı. nıftraı e erı, ser. ,---... ~i.,b;rı-.....ı..~._..k_;.., ___ ı. .. __ .,..__ -· .--
ve kudretli bir muhasaalası olarak, mUzelerl, bazı yeni teKfi tesısau, yat arkad~hğı yapan iki sevgili bü~ dırn, İstanbul asliye mahkemesi reisi 
tarihimize, kendi faılını ilave ede- talebe evlerini gezerek istifadeler et- yüğümüzü, anamızı ve babamızı kı- Nadir Korukcuoğlu, Temyiz mahke-

celdir. tik. Bilhuu. bizde de modem talebe sa bir fasıla ile kaybettik. Temeli meai raportörü Servet Tan, Temyiz 
Burhan BELGE 1 O ı evleri tesisinin ne kadar elzem bir ih- sarsılan ailemiz tesellisi müşkül bir mahkemesi raportörü Fazı zora , 

Bir benzinci dükklnında 

~ıkan yangın söndürüldü 
Evelki gün Yenitehir'de Kazım 

Özalp caddesindeki benzinci dük.kl -
nında dört yüz kiloluk bir benzin va· 
rilinin tutuf1?1a&ı neticesinde yangın 
çıkmı§tır. Fakat itfaiye derhal yetite -
rek varili dışarı sıkarmış ve ateşi eön
dürmüştür. 

İtfaiyenin gayret~yle atlatılan bu 
tehlikeli yangından sonra zabıta tah -
kikata başlamıttır. Yangının sebebi tah 
kik ve tetkik edilmiştir. 

B. Hikmet Onat İstanbul' a 
dünü yor 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan İstanbul müddeiumumisi B. Hik 
met Onat Adliye Vekaletiyle temas • 
)arını bitinnittir. Bugün İstanbula ha
reket edecektir. 

Uzak şarktaki Mançuko hadisesi, 
hem fazla bir mukavemet görmedi
gi, hem de uzun sürmediği için be
şeriyetin sinirlerini şöyle bir tırma· 
lamakla geçmişti. 

Son yıllar içinde be!jeriyetin si
nirlerini bozan ille trajedi Habeşis
tan'da geçmişti. O perde kapandık
tan sonra ikinci perde lspanya'da 
üçimcüsü Çin'de açıldı. G6rOnaş: 
bakılırsa lspanya'daki perdenin ar
kasında da rejisör sopasını vurmıya 
başlamıştrr. Sahne geniı ve aktör 
bol olduğu için üçüncü perde ne za
mana kadar sürer? kestiremeyiz. 

Fakat kısa bir zaman içine sığan 
b" ük facialar karşısındaki talihsiz uy . . . / . 
temaşager beşeriyetın sınır erı ne 
hale geldi? 

Bu sahneler karşısında önce ge
rilen, sonra gevşiyen sinirlerimiz 
günün birinde dumandan yılmaz, 
bombaya aldirmaz, kandan tiksin
mez ve ölümden irkilmez bir hale 
gelirse ne yapacağız? 

Bugünkü facialara sinirli beşe
riyetin sebep olduğuna şüphe etmi
yoruz. Fakat bu aiairlileria ortBJ'B 

tiyaç tqkil ettiğini bir def• daha an- istirap ve elem içinde kaldı. Bu acı Samsun hukuk reisi Ali Sakıp, Ada-
l 11 · d pazarı hukuk hakimi Kemalettin Gur-ladık. Ayrıca her yerde nezih b r ıe- günlerimizin yegane. tese isı, ost ~ 

nalıoğlu, Muğla mahkeme reisi Dani§ 
kilde eğlendik.,, larımızın gösterdikleri yakınlık ol • Değer, 

Kaf'ileye dahil talebe, türk gençli- du. Uzakta bulunanların mektup, 

tini yabancı memleketlerde ıerefle telgraf ve telefonla, yakindakilerin 
temail etmit ve hepei de zinde, canlı bizzat cenazelere gelmek suretiyle 
ve neıeli olarak tahail sıralarına d&ı- göstenni§ oldukları kadirşinaslığa 
milttilr. ve dostluğa burada alenen teşekkür 

Halkevi gençlerinin 
çalışmalar. 

Halkevi, halk dersaneleri ve köy • 
ctilUk kolları halk ve köylU kahvele -
ıinde, halkla konufZDa ve sinema gös • 
terme işlerine devam etmektedir. 

Bir grup genç dün de, Kurtulu' 
kahvesine giderek kalabalık bir yurt
taş kütlesine Ebedi Şef'in cenaze tö -
renlerine ait filmi göstermişler, ve 
bunu müteakip faydalı konu,malar 
yapmışlardır. Dinleyiciler halkevinin 
bu yakın alikasından çok memnun 
kalmışlardır. 

çıkaracağı sinirsiz beşeriyet de, bil
mem, neye benziyecektir? - T. /. 

Bir hayırsever! 

Nüma~lerin bir çoiunu sev
mem; fakat bu arada en zıddıma 
gideni bayır ve fazilet aösteriıi
dir. 

lataabul'da müatak.il olarak 
mebualuia namzetliğini koymuı 
olan bir vatandaı: 

- Mebus seçilecek olursam 
tahaisatmıı almayıp hayır cemi
yetlerine terkedeceiim! 

demiı. Bir vatandaı müstakil 
olarak nemzetliiini koyabilir; 
belki de meziyetleri aayeıinde ..._ 
çimde muvaffak da olabilir. Fa
kat istikbalde yapacağı İnaani bir 
7ardımm fimclide.n gölgesine u-

etmeyi bir vazife sayarız. Bu arada 
aziz ölülerin hayatlarını kurtarmak 
için büyük gayret göstermiş olan 
Doktor Necmettin Rifat Yarar' a da 
aile namına teşekkürü borç biliriz. 

Aile Namına 
Dr. Op. Hayrettin Diker 
ve Mümtaz Faik Fenik 

Binlerce masum ve bikes yav
ruların sığınağı Çocuk Esirge~ 
mc Kurumudur. Yılda bir lira 

verip siz de üye olunuz 1 

ğınmakta ne mina var? 
Bu kadar hayır seven bu nam

zet, mebu• seçildikten sonra, aes
aiz aadaaız aylığını bir hayır ce
miyetine &Ötüriip 'V'el'aeydi, olmaz 
mıydı? 

Hayırsız ada ! 

Doktorlarda bir ada almak be
veaidir, batladr. Methur doktor 
Aleksi Karel'İıll, Frama'dan bir 

ada aldıimı duJIDUIMIDuzdur. 

Son poata ile relen latanbul saz• 
leleri doktıor F ahrettin Kerim 
dostwnuzun da keyif Yerici aehir 
müptelalarını oturtmak üzere hü
kümetten Hayırsız adayı iatiyece
iini yauyorlar. 

Eğer bu ada o ite tahsis edile
cek plaraa adam da Ha7.ll'lı Mla-

Yedinci derecede bulunanlar 
İstanbul sulh hakimi lsmail Ergü-. 

ren, Temyiz raportörü Saffet Ağa· 

beyoğlu, Temyiz raportörü Nail İnci, 
İstanbul sulh hakimi Yaıar Köklen, 
3 üncü sınıf adliye müfettiti Mazhar 
Tüzel, Uşak hukuk hakimi İsmail 
Oztürk, 3 üncü sınıf adliye müfettişi 
Kemal Gögü§, Bandırma hukuk haki
mi Hamdi Uatüner, Ankara İcra reisi 
muavini Nuri Ortaç, Ankara ağır ce
za mahkemesi azası Hayrullah Koka, 
İstanbul sulh hakimi Emin Ultay, Is
tanbul sulh hakimi Şakir Güneri, Sı
vas mahkeme reisi Fazıl Kök, Konya 
sulh hakimi Rıza Çeliker, Cebelibere
ket mahkeme reisi Galip Oztürk, A
dapazarı mahkeme azası Tevfik Gü • 
ven, Kastamonu mahkeme azası Ziya 
Vural, Yalvaç hukuk hakimi Mansur 
İçel, Bolu hukuk hakimi Suphi Erel, 

Feci bir tashih hawı. 

Amasya müverrih• Hüsameddin 
Aaar'm vefatmı lstanbul gazete
lerinde teeaaürle okuduk. Rahmet
li tarih ve dil bahislerinde uzun 
müddet çalıtmıttı. 

Türk dili üzerinde bu kadar ça

lıpnıf bu yatlı ü.tadm talihai.zli

iine bakmız. Kendisi mevud eceli 

ile öldüiü halde Bir latanbul aa
zeteai ''irtihal etmiıtir'' diyeceii

ne bir taahih hataaı yaparak "in
tihar etmittir'' demif. 

Gene dil daTunrza aelelim: 

- Olmüıtür 1 deseydi, bu feci 
~ imkia blmqacaktı. 

Bursa sulh hfi.kirni Abdülhadi Ozer, 
Gümüşhane mahkeme reisi Necmet
tin başaran, Karaköse mahkeme reisi 
Agah Laçin, Aydın sulh hakimi Şev
ki Tatçıoğlu, Çorum ceza hakimi Şev
ket Ural, Bolu ceza hakimi Sedat Ba
ıer, Muş mahkeme reisi Hakkı Ilker, 
Bafra Ceza hakimi Muhittin UlkU. 

Sekizinci derecede bulunanlar 
Tekirdağ hukuk hakimi Nezihi 

Kumral, Erganimadeni hakimi MUm

taz Akşemor, Adana Sulh hakimi Ha
di Okan, Kastamonu sulh hakimi Ah
met Gümüş, Ankara sulh hakimi İh
san Köknet, İstanbul icra muavini 
Mehmet Zeki, Kayseri azası Hasan 
Yalçın, İstanbul mahkeme bası Sa
yid Kafalı, Malatya azası Nazmi Ak
san, Zonguldak hukuk hakimi Kazım 
Suda, Tavas hukuk hakimi Hakkı O
ğuzman, İslahiye hakimi Avni Tüt. 
tel, İspir hakimi Fevzi Yazıcı, E6ki
§ehir ıulh hakimi Sabri Atay, Şile ba
kimi Muhlis Şen, Mıhalıççık bakimi 
Abdullah Oztilrk, Tirebolu hukuk 
hlkimi Haydar Onat, Edirne hukuk 
hakimi Ahmet Ugurlu, Samsun bası 
Omer Yücel, Bilecik ceza hakimi Iz.. 
zet, İnegöl Ceza hakimi Tevfik Çe -
liker, İstanbul sulh hftkimi Niyazi 
Karakazan, İmroz Hakimi Hüsnü De
mirtaş, Adapazarı azaaı Avni Benli, 
Elazığ azası SadLk Yüce, Elbistan Ce
za hakimi Veysi Bayar, Sıvaa bası 

Sıtkı Karlıkaya, Gönen hukuk hakimi 
Vasıf Ozarslan, latanbul azası Şakir 
Akıner, Hadım hi.kimi Rıza Diniz, 
Çorum Azası Suphi Andıç, Adana 
sulh hakimi Fevzi Onay, Aydın a~
sı Emin Tüzel, Cizre hakimi Ahmet 
Titrek, Ulubo!lu hakimi Bahattin 
Tüzel, N evgehir bası Aziz Yolalan, 
Kürreimuhas hakimi Hilmi Enercan, 
_u.,..;.._ •"'rnı• J..PW-.&__1U".:--.-• 
Erbaa ceza nakımi Kazım Gögenç, 
Lapeeki hakimi Hikmet Kök, Kepn 
hukuk hakimi Ali Pekdemir, Kara
man ceza hakimi Şem1ettin Akman. 

Dokuzuncu derecede bulurum 
hakimler 

Daday ceza hakimi Rıza Fıkırkoca, 

Yozgat azası Abdulbari Ugur, Ode -
miş ıulh hakimi Sinan Gür, Ankara 
sulh hakimi Nezahat İris, Ankara a
zası Cemal Poyrazoğlu, Zile Ceza ha
kimi Yümnü Oktar, Ladik ıulh hüi

mi Abdülhalim Süner, Hınıs hakimi 

Mehmet Kurtul, Ankara sulh hakimi 
Akil Onder, Ankara sulh hikimi Ta

llt Karay, latanbul bası Salim Başol, 

İstanbul azuı Şem'i Gerçek, Ereğli 

Ceza hakimi Emin Bilgiç, Trabzon 
azası Tahsin Mutlu, Diyarbakır azaar 

Tevfik Demircioğlu, Ayvalık hukuk 

hakimi Vefik Bartu, Zafranbolu hu
kuk hakimi Muhittin Kartav, Boğaz
lıyan ceza hakimi İhsan, Sorgun, Ve
zir köprü azası Hadi Dömer, Kırıehir 
sulh hakimi Saim Biaalman, Mudur
nu hukuk hakimi H. Hüsnü, İzmir l
zası İzzet Aker, Dursunbey hakimi 
Mehmet Bayrakçılar, İnebolu hukuk 
hakimi Şevki Uguz, Bucak sulh hl
kimi Bahri Okdem, Suşehri hakimi 
Şevket Algantürk, Aksaray ceza hi -
kimi Kemalettin Yalın, Çivril hukuk 
hakimi Yüksel, Ankara asliye baaı 

Şerif Dikbaf, Elmalı hukuk hakimi 
HU.eyin Güngör, Bulanık hakimi 
Cevdet Nurhat, Amasya azası Cemal 
Ozcan, Tortum hakimi Abdullah Tü
mer, Giresun azasr Mehmet Kaya, 
Erzurum azası Kamil Ergin, Biga hu
kuk hakimi LOtfi Tekmen, Elazığ a
zası Cahit Gürkaı, Yusufeli hakimi 
Fahri Ozer, latanbul azası Ceıatettin 
Türkgcldi, İstanbul ıoulh hakimi Nas
rettin Bilgin, latanbul izaaı Nuri 01-
genalp, Konya bası Ahmet Ragıp, 

Akşehir azuı Hüseyin Karacaoğlu, 

laparta azası Veli Alp, Ankara sulh 
hakimi Fehmi Tüzman, Ankara sulh 
hakimi Bahattin Ülkücü, Ünye hukuk 
hakimi Necati Yavuz, ı.)gubayazıt 

hikimi Burhanettin Bilge, Bartın ce
za hakimi Tahsin Ünal, Avanoz ceza 
hakimi Halil Soysal, Karaköse azası 
Ziya Oral, Kula aza muavini Fahret
tin Oztepe, Bor hukuk hakimi Sabri 
Sezer, Soma hakimi Ziyaettin Akba§, 
Çankırı azası Sadık Şimşek, PlUmür 
hakimi Hamdi Aracı, Rize azası Av
ni Tümerden, Derik hikimi Veli Ça
lık, latanbul izaaı Cevat Şetvan. 

.(Sonu yarma). 
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İspanya mücadelesinde 

yeni bir safha 

u ı: us 

Londra konferansında 

Kont Ciano 
Varşova'ya 

gidecek 
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'TÜRKİYE BASINll 

Asılsız endişelere 

lüzum yok! 
. lapanya harbine artrk nihayetlen

~! nazariyle bakılabilir. Franko 

J •~ayı kazanmı§tır. Fakat mücade - Filistin arapları 
istiklôl istediler. 

Suriye kendisini 
müstakil sayıyor 

Şam, 14 a.a. - Suriye Başvekili 

Mardam Bey, milli parti divanının 

Vaqova, 14 a.a. - Yan Tesmi bir 
menbadan teyit olunduğuna göre, 
Kont Ciano 25 şubatta Varşova'yı res
men ziyaret edecek ve burada üç gün 
kalacağı gibi Bialovizea ormanında bir 
av toplantısına da iştirak eyliyecek -
tir. Kont Ciano, Varşova'dan dönerken 
Berlin'dcn geçecek ve alınan hükümet 
merkezinde de bir gün kalacaktır. 

SON POSTA'da General H. Emir 
Erkilet, bu unvanlı makalesind 
10-12 &ene evci Avrupıı'ya ve bu 
meyanda halya'ya yapmıı olduğu 
seyahatte İtalyan crknnrh rbiye rei
siyle ve sair zevat ile görüştükten 
ve bir takım askeri müesseseleri zi
yaret edip de memlekete avdet ettıi
ği zaman, İtalya ile harp olmıyaca
ğını bildirdiğini, o zaman bu hük
mün ehcmiycti olduğunu, çünkü B. 
Musolini'nin uyu§mU§ ltalya'yı heye
cana getirmek için söylemiş olduğu 
ölçüsüz nutukların bazı fırkalan
mızın seferber edilmesine bile teves
sül olunmak gibi §iddetli mukabil 
tedbirler bile alınmış bulunduğunu 
yAzdıktıın sonra, italyanlarm mütn -
reke zamanlarında Anadolu'nun fi
len İJga)ine tcsaddi olunduğu 51ra
larda bile bunun kolay bir iş olm -
dığını, ltalyanların anlamış oldukla
rını, asker ve polislerinin halkonı:ı:a. 
güzel muamelede bulunduklarını, 
nihayet 1928 de ild memleket ara
sında bir dostluk muahedesi akte
dilmiş bulunduğunu beyandan sonra 
iki noktanın tetkike şayan olduğunu 
yazıyor: 

enın b. fh ır ı.a aaı kapanır kapanmaz 
Yeni bi ·· d ' h 

1 
r muca ele aafhaaı açılmıt 

k ~ unuyor: acaba yeni İspanya hü-
"';:etinin harici politika.&t ne ola

Cll tır? İngiltere ve Fransa'ya mı te
~ .. l •1 Yll edecek? İtalya ve Almanya 
~~ ~raber mi yürüyecek? Yoksa 
h ıt-çok Avrupa. memleketleri gibi, 

er İki tarafın da nüfuzuna tiıhi ol
llıaktan kaçınarak müstakil bir &iya
&el ın· • 1 takip edecek? 

~~IÜJndur ki lapa.nya ve Alman
~~li~ı buçuk &enedenberi Franko'ya 
F u 1~tli yardımda bulunmutlardır. 

ranko ümh" • ·ı k f . • c urıyetçı ere artı za-
e~ hUyijk ölçüde bu yardımlar &a -

Y~~?de elde etmittir. Binaenaleyh 
~1 ı İspanya hükümetinin İtalya ile 
d~ra.ber yürümesi tabü addedilmeli
b ır •. Fakat vaziyet görün·düğü kadar 
ilsıt değildir. 
.. Diğer taraftan &On bir hafta on 

1;u' İçinde Jngiltere'nin Franko'yu 
: ~e etmek için her çareye baıvur
d "ır\lna, batta generale Minorka a-
••ırır tealim ettiğine bakılacak olur

sa, milli lapanya hükümetinin lngil-
ter • "h • e Ye temayül etmit olmasına ı tı· 
~al Yerilir. Fakat bu vaziyet de gö -
t\indüiü kadar baait değildir. 

Bir defa lapanya'daki hükümetin 
~ış Politikası hakkmda bir mütalea
da bulunabilmek için bu hareketin 
llıahiyetini bilmek lazımdır. lspan
{•' da Franko galip gelmi~tir. fakat 
I ""dan aonra vaziyet ne olacak? 
~Panya'da bütün manasiyle, fatist 

hır devlet mi kurulacak? Hüküm
darlık iade mi edilecek? Franko va
ıiyetini muhafaza edebilecek mi 7 

hpanya'daki sol cenah bareketi
be kartı Franko'nun etrafında topla
ll•n iki ehemiyetli zümre vardır: 

1 - Reket denilen, hüküıll'dıırlık 
t.raftarları koyu ka.tolik ve eski mu
hafazakarlar. 

2 - F alanjiat denilen fafistler. 
Gerçi bir sene evel, Franko'nun 

taxyikiyle her iki zümre de birleşe -
re1', F. E. T. yani Falange Espanyo
la Tradir.iyonalista partisini teşkil 
etmi§lerdir. Fakat denilebilir ki bu, 
a&keri bir ittifaktı. Sol cenaha kartı 
zafer kazanıldıktan ı;onra zihniyet 
thbarıyle birıbınndell çoK ayrı uızuı 
hu iki zümre arasındaki birlik de
vanı edebilecek mi 7 Reketler, muha
!•zakar, ananepereat, hükümdarcı, 
lt\'cılap aleyhtarı, müteassıp katolik 
"e çiftliklerin parçalanmasma mua
tız bir zümredir. Diğer taraftan fa-
1-.ıji.atler, ltalya'daki fa§i&t ve Al
llıanya'daki milli sosyalist ideoloji
lerine bağlıdırlar. Reketler'in naza.
t'otda, bunlarm inkılapçılığı, sol ce
"•hın inkılapçılığı kadar tehlikeli
dir. Bu iki zümre arasında Franko
tl\ln vaziyeti nedir? Franko ıüphe
gjz faşist değildir. Kanaatleri itiba -
tiyle tradisiyonaliatlere daha müte
llı•yil olmakla beraber, sol zümrele
te kartı girittiği mücadelenin mu
"dfak.iyeti namma kendine yaT"
dırncı olan zümreler arasındaki bu 
ideoloji davalarmı arka plana atmı
Y_a _çalı mı§tır. Filhakika harp, hep-
11 ıçin de bir hayat memat mücade
leaj idi. Fakat zafer kazanıldıktan 
~nra ihtilaf belirmesi ihtimali ga-
1Ptir. Reketler, hükümdarhğm ku
t'\llrnasını istemekle kalmıyacaklar, 
hiikÜmdarlıkla beraber, feodaliz
~in de geri gelmesini iatiyeceklert•r. Falanjistler ise, Almanya'da ~ 
talya'daki gibi bir inkılap yapılma

•rnda ısrar edeceklerdir. 
Bu mücadelenin arkasında da ec

behi devletlerin nüfu.:ıJarı belirmek
t~dir. ltalya ve Almanya fa.lanjistle
t~n nıuvaffakiyetini istiyor. Bunlar i
~ll Franko'nun zaferi kafi değildir. 
." sebepledir ki sol cenah zümrele

tın tnağlubiyetini temin ettikten son
~· ltatya, her ihtimale kar§ı, asker -
;rin.i lapanya'da bırakmak istiyor. 
k rıuıko'ya. yardım bahaneşiyle, fa -
.•t hakikatte falanjistlere yardnn i

~llı. İtalya, ancak bu zümre zafer 
~zandıktan sonradır ki lspanya'dan 

Ylizde yüz emin olabilir. 
f Diğer taraftan on üçüncü Al
ona'un üçüncü oğlu Don Huan'm ls

'Panyll tahtma iadeainden bahsedil -
(ekterir. Bu hareketin arkasında da 
ngiltere olsa gerektir. Çünkü lngil-

tere'nin İspanya politikası, entemas
ro~a_I hayatta pasif bir İspanya -dev
etının kurulmasıdır. Aktif bir siya -;et. takip edecek olan komünist veya 
a§ıst ispanya devleti? lngiltere için 
RYnı derecede tehlikelidir. lngiltere 

uaya'nm Lenin'ine benziyen bir Ka
~allero liderliği altında iapanyo) 
• evleti kurulmasına razı olmadı. Bir 
1~!>~n)'ol MugoJini'ainin veya Hitle· 
r ının ikt:..ı · · d • F ı·gara geçmesını e ıstemez. 
/•nko bu mahiyette bir lider değil-
ır. Daha ziyade rus ihtilali srrala

l"ındaki Dcnikin veya Kolçak gibi 
'-keri liderlere benzer, Aradaki e-

1 toplantısında verdiği izahatta, Suriye
nin parlamento tarafından 31 kanu -
nuevel 1938 de ittihaz olunan karara 
tevfikan kendini müstakil addettiği -
ni söylemiş ve hükümetin yakında 
fransız fevkaliide komiserine bir muh-
tıra tevdi ederek Suriye hükümetinin 
fransız • Suriye muahedesinden do -
ğan bütün haklardan istifade ettiğin -
den ve fevkalade komiserliğe tabi bü
tün işlerin idaresini ele alacağından 
haberdar edeceğini ilave eylemiştir. 

lV ii.mayişler 
Paris, 14 a.a. - Suriye'de son gün -

lerde karışıklrklar çıkmış olduğuna 

dair çıkan rivayetleri Hariciye Neza -
reti tekzip etmektedir. Ancak bazı 

nümay~ler olmuş ve halkın büyük bir 
ekseriyeti bu nümayişlere yabancı kal 
mıştır. Bu nümayişler müfrit unsur -
ların eseridir. 

Polonya'da tevkif 

R. Bel.- lıasttı 
Varşova, 14 a.a. - Hafif bir rahat

sızlıktan mustarip olan hariciye ınazı
rı B~k, bugünlerde evinden dışarı çı -
kamıyacaktır. 

Yann diet meclisinde hariciye ne -
zareti bütçesinin müzakereı;i esnasın -
da muınaileyhin yerine nazır muavini 
söz alacaktır. Bununla beraber, mat -
buatın yazdığına göre Bek, evelce tes
bit edildiği veçhile 18 şubatta bari -
ciye encümeninde izahat verecektir. 

Büyük bir Amerikan 

bankası kapandı 

Arap konleransı toplantı halinde edilen komünistler 

Nevjersey, 14 a.a. "Amerika'' -
Nevjersey'in en büyük bankalarından 
biri olan ve 4 şubesi ve 39 bin mevdu
atçısı olan Guarantee Trust Co. parala 
rını gayri menkul kıymetlere yatırdı
ğından bugün fazla talep karşısında 
tediyatta bulunamamış ve gişelerini 
kapamıştır. Mevduat miktarı 23 mil
yon dolardan fazladır. 

Birinci nokta, ltıılya'nın askeri si
yasetinin türk topraklarında bir ga
yesi olabilir mi? 

Londra, 14 a.a. - İngiliz ve Filistin arapları murahhasları ara
sında bu sabah yapılan toplantıya Suudi ve Yemen murahhasları 
da iştirak etmişlerdir. 

Varşova, 14 a.a. - Polis birkaç gün 
denberi eski komünist partisi azası a -
rasında araştırmalarda bulunmaktadır. 
Yüz Troçki taraftarı tevkif edilmiş

tir. Bunların kırkı hapsolunmuş ve 
diğerleri nezaret altına alınmıştır. 

Makale muharriri, bu sualin ce
vabını §Öyle veriyor: Araplar, Sir Henry Mak Mahon ile j tı gözden geçirdikten sonra demiştir 

Şerifi Hüseyin arasında teati edilen ki : 
Nevjerscy valisi Moorebu bankanın 

idare meclisi azasındandır. ltalya.'nın bundan on sene evel 
Türkiyc'de herhangi bir istilô. ve is
timlak hedefi takip etmesi müstebat 
idi ise böyle bir ihtimal bugün bahse 
mevzu bile olamaz, çünkü ltaJya, 
evvela ispanya, batı Akdeniz ve Af
rika'da şiddetle meşguldür ve bu 
yÜzden Fransa'yı ve dolayısiyle in -
giltere ile Amerika'yı aleyhine çe
virmittir. 

mektuplara istinaden Filistin için is- "-Yahudiler Filistin'in taksimi tek 
tiklal istemişlerdir. lifini, kendilerine Balfur beyanname-

Hariciye müsteşarı Butler ingiliz si ve manda hükümleri mucibince ya -

Bismark zırhhsı 
dün suya indirildi 

görüşünü izah etmiştir. pılmış olan vadin tatbiki şeklinde te -
Başvekil Çemberlayn içtimadan Jakki etmemişlerdir. Bununla bera -

sonra arap murahhaslarını kabul ede- her, muhaceretin kontrolunu kendile -
rek yarım saat görüşmüştUr. ri yapmak şartiyle ingiliz hükümetiy-

Çemberlayn, avam kamarasında be- le işbirliği imkanlarını aramayı kabul 
yanatta bulunarak Hüseyin Şerif ile eylemişlerdir . ., 
Mak Mahon arasında teati edilen 
mektupların bir beyaz kitap halinde 
neşredileceğini bildirmiştir. 

Amerika'nın görii ·ii 
Lonara, 14 a.a. - Royter ajansının 

öğrendiğine göre, dünkü İngiliz - ya
hudi toplantısında, Amerika başhaha· 
mı Stephen Wise, Sioniı;t meselesi 
ve Balfur dek15rasyonu hakkındaki 
amerikan görüş~lerint izah etmiş -
tir. 

Stephen, beyanatında, 1929 ingiliz 
- amerikan muahedesini bahis mevzuu 
eylemiştir. Bu muahede mucibince 
Amerika Birleşik devletleri Balfur 
deklarasyonu ile tesbit edildiği gibi, 
Filistin'de yahudi milli istiklali poli
tikasını teşvik eylemişti. 

ln1(iltere'nin ver'diği teminat 
İngiliz hükümeti de, Amerika Bir

leşik devetleri ile evelce istişare et
meden manda şartlarında herhangi 
bir değişiklik yapmıyacağı hakkında 
teminat vermişti. 

B. Stephen Wise, Amerikanın Sio
nist meııelesine umumi alakasını gös
teren son tezahürlerden de bahı;etmi§ 
tir. B. Wise, bilhassa Almanya'da teş
rinisanide alınan yahudi aleyhtarı 

kararlardan sonra amerikan devlet a
damlarının Filistin'deki yahudilere 
karşı müzaharetinin artmış olduğunu 
da ilave etmiştir. 

lıtuhacirler komite.tci toplandı 
Londra, 14 a.a. - Enternasyonal 

muhacirler komitesi bugün Lord Vin
terton'un riyaseti altında tekrar top
lanarak mesaisine devam etmiştir. 

B. J'ayzenuın'ın beyanatı 
resmen ne§redildi 

Londra, 14 a.a. - } ılistın konferan
sının 9 şubattaki toplantısında B. 
Vayzamann tarafından yapılan beya -
natın metni resmen neşredilmiştir. 

B. Vayzemann yahudi meselesinin 
esasını i.c:ah etikten sonra yahudilerin 
her tarafta ekalliyet halinde ve bazı 
memleketlerde de yardımsız ve diğer
lerinin hüküm ve nüfuzuna tabi kal -
mış olduklarını kaydetmiş ve demiştir 
ki : 
"- Filistinde her yaştan yahudi ça

lışmış ve bilhassa son altı yıl zarfında 
bu memleketin imarı için faal bir su -
rette emek sarfedilmiştir.,, · 

J1alıudilerin ~rtları 
Vayzemann, tetkik komisyonunun 

tayininden beri elde edilen terakkiya -

hemiyetli fark, onların Lenin'e mağ
lup olmalarma karşı Franko Koval
ICTO'yu hezimete uğratmııtır. Fakat 
dava bu zaferle bitmİ§ olmuyor. Şiın
di ''çarlığı,, iade mi edecek? De
mokrasi mi kuracak? Muaolini mi o
lacak? Başka Musolini'ler mi çıka -
cak? 

ispanya meselesi etrafındaki mü
cadelenin yeni ve dikkate layık bir 
safhau baıla.mıı oluyor ki, ispanya
nın Avrupa muvazenesinde oynıya -
cağı rol, bu mücadelenin neticesine 
bağlıdır. 

'A. Ş. ESMER 

B. Ruzvelt deniz (Başı 1 inci sayfada) 

manevralarına 

iştirôk edecek 

beis, B. Rust, doktor Frank. doktoc. 
Ley, B. Himmler, doktor Dietrich ve 

müdafaa etmek imkanını vermekle mü 
kclleftir. Keskin bir harp aleti olarak 
Almanya'nın müsellah kuvetlcri sulhu 
da. koruyacaklardır. 

ikinci nokta: İtalya, Türkiye'nin 
herhangi bir parçasını askeri kuvet
Je koparıp alabilir mi? 

Makale muharriri §U cevabı veri-• 

Vi1.fington, 14 a.a. - Ri,yaseti Ciim· 
hur dairesi, B. Ruzvelt'in perşembe 

akşamı hususi trenle payıtahttan ay -
rılacağuu, cumartesi öğleden sonra 
l'lorıaa'da kain Heywcıit'te Honston 
kruvazörüne bineceğini bildirmekte -
dir. 

B. Rosenberg hazır bulunmuştur. B. 
Hitler, bir nutuk söylemiş ve geminin 

kaburgasında şampanya şişesini Bis

mark'm torunu bayan Dorothea fon 
Lövenfeld kırmıştır. 

ilk 35.000 tonluk =ırhfı 
yor: 

Askeri faikiyctine rağm n İtalya. 
n'ın bunu yapamıyacağını, çünkü iç. 

Kara ve hava ordularımızla bera -
. . . lerinde senelerce sürebilecek bir 

her memleketın ıhtıyaçlarmı karşılı- h · · lt 1 , ı· k 1 100 f k 
k b. d d .• d . . arp ıçın a yn nın aa n ır a 

yaca ır e onanma vucu a getırdık. k k....:.- • ,.. ld" - • • . . • as er sev ..,~ ... esı azım ge ıgını ve 

B. Hider'in nutku Otuz be§ bın tonluk yenı saffıharp fı- b k 1 · "h et d · d"'--!! . . . . u uvct erın nı ay enız OKu • 

Reisicümhur, Amerika filosunun 
Antil denizindeki manevralarında ha. 
zır bulunacaktır. 

Hitlcr bugün 35 bin tonluk Bis
mark zırhlısının denize indirilmesi 

lolarırnızm bırıncısı olan bu muazzam 1 - • • •· ·· •· t" · • · b"" ··k Alman , la ,.., . ecegını goz onunc ge ınnesı .ıcap e-
gemı uyu yanın par dıgı bır d d" ·1· d" .. . er ıyor ve ı ave e ıyor: 
zamana tesaduf edıyor. Utandıracak 

Seyahati, 15 gün devam edecektir. 
Riyaseti Cüınhur memurları, Reisi -
cüınhur ile temaslarr.nı muhafaza için 
bürolarını Mimai'de kuracaklardır. 

münasebetiyle t>Öylediği nutukta de -
miştir ki: 

'' Müsellah alman kuvetlerinin yeni
den teşkili bundan altı sene evet ikti
darı elimize aldığımız zamc.n başla-

bir zillet devresinden sonra nasY"Ona- Bu 100 fırka ise ltalya'nın umumi 
list sosyalistin milleti yükseltiyor ve yetle seferber edilebileceği birinci 
onu dahili veharici siyaset sahalarında hat kua kuvetlerinin azami haddi 
kıyas götilnnez muv.affakiyetlcre doğ- demektir. Bizçe pek müıt at ve 
ru götürüyor. 

hatta muhal bir ihtimal olmakla be-

B. Ruzvclt, Vaşington'a 4 martta 
dönecektir. 

mıştır. Silah kuvetlerimiz Almanya'
nın emniyetini korumak ve hükümctc, 
haklı menfaatlerini muvaffakiyt!tle 

Bi.smark'a saygı 

D Ü o N o L E 

İşte bu şanlr devrede, bugünkü 
büyük AJmanya'nın temelini kuran 
eski adamları büyük bir minnetle an
mak mct.buriyetinceyiz. Yeni impara-

R 
torluğun bu kurucuları arasında tarih
te hepsinin üstünde yiıksclcn bir a
dam görüyoruz: Bismark. Bu kahra
manın hayatı tarihin ba§lı başına bir 

Kütüpanelerin beslenmesi 
Dünkü yazımda memleketin kütüpanelere olan iht~cını gö:6den 

geçirmi§tim. Fakat hemen ilcive etmeliyim ki kütüpaneyi te.si.a •tmekle 
İf bitmiı olma11 ı>e daha doğrusu aııl ondan aonra ba§lar: bu kütü
paneyi beslemek lcfar.mdır. Şu veya bu fekilde derlenmiı her cin.sten, 
her dilden, her mevzudan birkaç yüz kitabı raflara yerleştirince artık 
o kütüpanenin hiç bir şeye ihttyacı kalmamıf değildir. V<nifeaini hak
kiyle ifa etmesi, yani okuyuculara tahsis ettiği sandalyelerin bof kal
maması için yeni ne§rİyatla daima bealenerek aktüel bir kıymeti muha
faza etmesi ıarttır. Fakat bu ıartın tahakkuku yalnız; iyi niyetle halle
dileme11, para işidir. Yeni neşriyatı devamlı surette satın alabilmek için 
her kütüpanenin dolgunca bir bütçeye malik olması icap eder. Halbuki 
bugünkü şeklinde umumi kütüpamılerimain kitap alma tahsisatları 

yoktur. Ancak Vekaletten BÖndcrilcn mahdut eser ve mecmualarla be.s
lenirler. 

Kütüpanelere, okuyucular için cazip L'e çekici bir keyfiyet &>erecek 
olan bu beslenme-yi kuvetlendirmek için nasıl bir şekil ihtiyar etmeli
dir? Bu hususta Örnek olarak biribfrindcn ayrı muhtelif si.stemler öne 
sürülebilir. Sovyet Rur,ya'da her umumi kütüpane çıkan her yeni eseri 
satın alıp raflarında bulunclurmıya mecburdur. Neıriyatın devlet inhi
sarında olduğu ve bu itibarla yalnız halkın V€ rejimin hayrına olarak 
yapıldığı bir memlekette mümkün olan bu sistemi bizde tatbik edeme -
yiz. Çünkü her yeni çıkan es;erin bir kıymet ifade ettiğini ncuıl iddia e

clebiliri%? Böyle bir si.atemin kurulması, temin edeceği otomatik yar
dunla derhal bui bir kötü kalit•li eserler sağanağına tutabilir. Kütü
paneleri §ehrin malı olan ve bel•diy• tahsisatiyle B•çinen b<uı memle
ketlerde bu mahzuru önlemek için bunlara faydalı neıriyatın re.men 
tavsiye edilmeşi usulü kabul edilmiıtir. Her kütüpane $alahiyat sahibi 
bir komisyon tarafından tespit edilen bu listeler içinden istediği eşerle
ri alıp okuyucularının istifadesine arudebilir 

Fakat bize en uygun usul, §imdi Maarif Vekaletinin tatbik ettiği sis
temdir. Hanü:ı bdediyeferimiz birer kütüpane be.sliyecek kadar zengin 
değildirler. Bunlara kitap ma8Talları yüklemek bir külfet olur. Faydalı 
görülen kitap ve mecmuaların doğrudan doğruya Maarif Vekaleti ta· 
rafından •atın alınarak kütüpanel•r• Jaeıtılmtuı - ki yapılan bu
dur - zaruridir. Ancak Maarif Vekaletinin nefriyahn himayesine ayn
lan bugünkü mahdut bütçesiyle bu va,;ifeaini hakkiyle görmeai bir hay
li müıküldür. Ne§rİyatın himayesi ve kütüpanelerin ihtiyacı müıterek 

ve dııha geniı bir f•rf!&I• içinde mütalca edilmek lbmıdır. 
Ycqar NABi 

devresini teşkil eder. 

Yeni Almanya için, bu adam dahi-
li ve harici mümkün olabilen her türlü 
mukavemetlere karşı mücadele etmiş· 
tir. Bismark'r, aynı husumetlere karşı 
mücadele etmek mecburiyetinde kal -
mı§ olan bir fert sıfatiyle benden daha 
iyi kimse anlıyamaz. Almanya bu biri
cik adamının kiyaset ve azmini tak
dirlerle anar. 

imparatorluğun ·yaratıcısı 
Bir Prusya devleti adamlığından 

imparatorluğun yaratıcılığına yükse -
len Bismark'm geçirdiği istihaleler 
yalnız bugünkü Almanya'nın vücut 

bulmasına imkan vermekle kalmamış 
şimdiki milli devletin husulü için de 
icap eden şartları hazırlamıştır. 

Yeni saffıharp filosunun ilk zırh. 
tısına vermek için o büyük alman is_ 
minden daha parlak bir isim bulama
dan.,, 

Hitler'in nutkundan sonra amiral 
Reader, alman donanmasını kuvctlen _ 
dirdiği ve yeni gemiye ikinci Rcich'in 

en büyUk yapıcısının ismini verdiği i
çin alman devlet reisine teşekkür et
tikten sonra demiştir ki: 

Gemi denize iniyor 
"Alman donanmasının son nefesine 

k~dar va~ifesini müdrik olacağına ye
mın ederız.,, 

Saat 13.18 de Bismark, halkın alkış
ları arasında Elbc nehrinin sularına 

indirilmi tir, Hitler, bundan sonra or· 
du ve partinin selam resmini ifa eden 
müfrezelerini teftiş etmiştr. 

Hitler bu akşam saat 16,30 da husu
si trenle buradan ayrılmıştır. 

Biraz sonra da mareşal Göring ge
ne hususi trenle Berlin'den hareket 
etmiştir. 

rııber ltalya'nm hemen bütün seferi 

birinci hat kuvetleriyle Türkiye'de 

sonu gelmiyen bir harbe girittiiini 
bir lahza kabul edelim, bu takdirde 

binnefis ltalya'nm kara hudutlarını 
Frasaa'ya karşı kim koruyacak? Ti
rol'ü kurtarmak için bundan daha 
iyi bir fıraat eline geçmiyccek olan 
Almanya mı? Kezalik Adriyatik'te 
hayati İtalyan menfaatlerini kim 
muhafaza edecek? lstiklô.lini istir
dada teınc Arnavutluk veya Fiyo
ma ve dol yılarını geri almıy hazır 

Yugoslavya mı? Evet bu t kdirde l
tnlya'nın Libya'sı, Eritre, Soınali ~ 
Habe§istan'ı ne olacak? 

Bunlarm her birinin ise Türki
ye için müstevliye karşı ayrı bir em
niyet sigortası olduğunu söylcmiyo 
zaten hacet yoktur.,, 

DEMiR ClBIYDIK, ÇEUK 
GlBlYlZ 

Aynı gazetede Ercüment Ekrem 
Talu, bu fıkrasında memleketimiz a
leyhine çalışan bir propaganda me -
muru ile bir ecnebi muhabir tipini 
tasvir ettikten sonra §Öyle diyor: 

Yalnız §U kadarını ilave edelim 
ki, fikirler, üzerinde durup, gönül-

ler rahat etain: bugün başımızda bu
lunan milli tef, Lozan'da zat n pay

la§ılmı§ vatanın pnrç hırını kapan
ların ellerinden bir bir toplayıp da 

türk bütünlüft"ünü yeni ba~an sağla
mı§, kurmuı olan lamel lnönü'dür. 

Bunu yap n, o ayardaki bir va -
tanperverin, o vatanı tckr r parça
latmıya müsamnha edeceğini hangi 
kıl alır? 

Buna imkan ve ihtimal yoktur. O, 
mukadder tımıza hakim oldukça 
gönüllerimiz tamamiyle rahat ede -
bilir. Dün demir gibi idik. Bugün çe
lik gibiyiz. işte bu kadar.,, 

ı~;;:;:ı:;:·ı~·~~;:::~:·~~~·~·i ; sek ve asilane düşünceleriniz ! 
ı Çocuk Esirgeme Kurumuna f 
f yılda vereceğiniz bir lira ile i 
L ... ~!~~~<;.~!!!~ .. ! ........... J 
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Almanya denizaltı gemisi 
inşaatına ehemmiyet veriyor 

A lmanya, en modern t ip
lerde inşaatta bulundu

iu halde, İngiltere kısmen es
ki olan uniteleri halli kullan -
makta olduğu için, Almanya, 
deniz silahının paritesinde üs
tıin bir mevkide bulunmakta . 
dır. İngiltere'nin yeni ınşaat 
programı dolayısiyle, Alman -
ya'nın denizaltı kuveti, 1935 de 
derpiş edildiğinden çok daha 
büyuktür. O tarihteki parite, 
Almanya'ya ceman 52.700 ton
luk denizaltı gemisi yapmak 
hakkını verdigi halde, bugun 
bu ölçü 72.600 tonu bulmuş · 
tur. 
Almanya'nın, bugünkü gün -

de inşaatı ikmal edilmiş veya 
bitmek uzere olan 31.288 ton 
hacmınde deni:ı:altı gemısi var
dır ki, bu miktar, yu:ı:de 45 nis
betine varmı:ı demektir. Şimdi, 
bu mevcuda ayrıca 41.322 ton 
ilave etmektedır. Britanya'nın 
muazzam inşaat programı Al • 
manya'ya da faaliyet sahasını 
genişlettiginden, 100- 35 nisbe
tine varabilmesı için 1942 ye 
kadar çalışması icap edecektır. 

Bundan bir yıl evci, lngil . 
tere'nin tezgahlarda bulunan 
gemileri 1,2 milyon tondu. Bu 
miktar yer yuzunde yapılmak
ta olan gemilerin yiızde 40 ı de
mektir. Buna mukabil, Alman
ya, tekmil tezgahlarını faaliye
te gcçirdigi halde, yem harp 
gemileri inşaatında 383.000 
tonu aşamamış ve parite hakkı 
olarak yuzde 35 nisbetını temın 
edememek :ı:orunda kalmı(iitır. 

B üyuk devletlerın deniz -
altı sıla.hındaki vazıyet· 

leri şoyledir: 
Deniz altı 

Birleşik Amerika 
Sovyetler 
Japonya 
Fransa 
ltalya 
İngiltere 
Almanya 

TonaJ 

84.700 (107.200) 
81.000 
79.400 (95.400) 
74.100 (94.500) 
72,300 (100.200) 
58.000 { 72 600) 
16.445 (31.288) 

90 (105) 
160 

61 (69) 
76 (98) 
96 {ll8) 

56 {69) 
43 (71) 

Bu cetvele gore, Sovyetler, 
Almanya ve İtalya, denizaltı 
remilerinin ki.ıçuk fakat sayısı 
çok olmasını tercih ediyor; 
buna mukabil, Fransa 2.880 to· 
na kadar büyüyen denizaltı 
kruvazorlerini in!ja ctmi§tir. 

A lmanya'da ikmal edilmiş 
veya proje halinde bu

lunan 32 denizaltı gemisi 250 
tipinde (murettebatı 23 kişi), 
24 ü 500 ila 517 tonluk, 15 i 712 
ila 740 tonluk (murettebatr 35 
ila 40 ki§i)dir. Almanların de
nizaltı gemileri torpidobot 
tertibinde inp edilmiş olup, 
bilhassa ticaret harbına çok el
veriıılidir. Büyük bir maharet
le yapılan iç taksimatı dolayı • 
siyle bu gemiler yanlarına bol 
bol yakacak madde alabildik -
lerinden hareket üslerinden 
çok uzak mesafelere ayrılaoil
mek kudretindedirler. 

İngiltere ile olıtn pariteyi el
de edinceye kadar, Almanya' -
nın 150 denizaltı gemisi ola • 
caktır ki, Baltık denizinde 
Sovyetler Birligi'ne çok üstün 
bir vaziyete girmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, denizaltı 
silahı bakımından İtaly:ı 

tarafından geçilmek üı:ere oldu 
iu için, vaziyet Fransa için e
pey endişeli bir manzara arzet
mektedir. Kaldı ki, Almanya'-

Yazan : Yolan Folde:s 

nın yeni inşaat programı da, 
bir harp takdirinde Fransa'yı 
tehdit eder bir mahiyettedir. 
Böyle silahlı bir anlaşmazlık 
ortaya çıkacak olursa, mihver 
devletlerinin, Fr.ınsa'nın Ak -
deniz'de ve Atlas denizindeki 
muvasala ve irtibatlarını kes • 
mek tehlikesi biıyıimüş olacak
tır. Böyle olunca da, Fransa' -
mn Ovrupa'ya sevketmeğe a . 
made bulundurmakta oldu&u 
bir buçuk milyon somürge as
kerinin nakli, çok güç bir şek
le girmiş olur. 

Noye Zührer Saytung'dan 

lspanya'mn istiklali 

ve frans11 basım 
Bütün 1''ransa'nın temennisi, 

arzusu İspanya'nın istikHilidir. 
Bu arzuya kim karşı koyabilir? 

Georges Bonnet, Roma hu • 
kümetinın bgiltere ile yaptıgı 
anla::imada metropol İspanya' -
sında, somiırgelerinde ve ada -
larında hiç bir ilhak hedefi gö
zetmediğini teyit ettiğini ha
tırlatmıstı. Verilmiıı sö:ı:un tu
tulacağını umuyoruz. 

Esasen, B. Leon Bcrard bu 
bakımdan ehemiyetli neticeler 
temin etmiş degil midir? İta! -
yan kıtalan Gerone mıntakası
nı geçmiyecektir. Minorka a
dasını münhasıran İspanyol kı
taları işgal edecektir. Geriye İ
talyan kıtaı~~ının Mayorka'yı 
tahliye etmeleri kalır. 

İşte fransız siyaseti budur. 
B Georges Bonnet bunu mü · 
k~mmel bir surette tarif etmiş
tir. Bu bir mantık siyasetidir. 
fakat azim, kuvet ve sebat 
mantaığın emrinde olmadıkça 
mantığın ne faydası vardır! 

L'Ere Nouvelle 
İspanya'daki frıınsrz müesse

selerinin sermayesi S milyar 
frangı aştığı takdir ediliyor. 

Fakat dahası var: 
İstensin istenmesin, cenup -

garbi hududumuzda bundan 
böyle - bu hududun boylu bo
yunca - fili bir hükümet kar
şısındayız. Onu tanımıyabili -
riz. Onu filen tanıyıp hukukan 
tanımryabiliriz. Fakat onu bil • 
memezlikten gelemeyiz. 

Bahusus ki İspanya"da sulh 
mümkünse buna yardım etmek 
isteyenler her iki tarafa kulak 
vermek mecburiyetindedirler. 

L' Oeuvre 
Minorka hususundaki İngiliz 

taıvassutunun İspanya'nın di -
ğer taraflannda da tatbik e<li • 
lebilecek bir masebak teşkil e
debileceğini söylemek ileri git
mek olur. Filhakika Minorka•
ı:ım hususi bir vaziyeti vardır. 
Ada bombardıman edilmiye 
mahkum görünüyordu. Bom • 
bardımanı haber veren beyan
nameler şehirlere ve kbylere 
atılmışu. Bununla beraber, dış 
yardım olmadan iki tarafın 
şefleri arasında bir temas te • 
mini imkansızdr. Onun içindir 
ki Paris'e danıştrktt·n sonra, 
İngiliz hükümeti bu r,ekildc ha
reket etmiştir. 
hpanya'nın geri kalım kısmı 

hususunda İnıı;iltere'nin duru -
mu değişmemiş kalmaktadır. O 
bir mütareke yapılması için ne 
nasyonalistler. ne de cümhuri
yetciler üzerinde bir tazvik ic
ra edemez. Fakat kendisine jı,: 
taraftan biri tarafından bu ar-
u · · -- c.: ... rse konuşmaları 

zu izhar edilirse konuıımaları 
kolaylaştırmaya amade olacak
tır. 

SimdiYe kadar general Fran
ko kayıtsız şartsız teslim tale-

BAL 1 K 
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_ fyi ama, buna neden karar verdiğinizi bana 

.öylemiyecek misiniz, Piya? 

(_R_A_o __ Y o_J 

binde bulunmuştur. Cümhuri -
yetçi şefler, bilakis, son fişeğe 
kadar mücadeleye devama ha -
zrr olduklarını söylemelerine 
rağmen yabancı kıtaların is -
pawol toprağım terketmeleri, 
tedip yapılmaması ve halkın 
reyine müstenit bir hükümetin 
kurulması şartiyle sulhu kabul 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

Times 
B. Bonnet B. Berard'ın ver

diği raporun başlıca noktala -
nnı derhal Londra'ya bildir -
miştir ve fransız hükümetinin 
general Franko'nun, harp biter 
bitmez İspanya'da yabancı bir 
nüfuzun devamına müsaade et
miyeceği hususundaki sinleri -
ni 5amimi telakki edebilecegi 
hissolunmakta,\ r. 

Londra'da, doktor Negrin'in 
ve hükümeti azalarından bir 
çoğunun Madrid Valansiya 
mıntaksına dönmüş olmaları -
nın cumhuriyetçi orduların 
mukavemetini pek ziyade ida • 
me etmek tesirini göstereceği 
sanılmıyor. Umulabilecek ye • 
gane tesirin daha iyi sulh şart
ları elde edilmesi olduğu gcize 
çarpmaktadır. Fakat general 
Franko pazarlık etmeyi kabul 
etmiyor. Bu vakıa İspanyol 
milletinin menfaatine olarak, 
derhal teslimin müreccch ola
cagını düşündürüyor. 

Alman hükümetinin karış • 
mazlık komitesine yarın ver • 
mesi !azı mgelen taksiti ver -
memek niyetinde olduğu söy • 
lendiğini hatırlatalım. Malum
dur ki bu yardımlar, İspanya'. 
da harbeden gönüllülerin çekil
me masraflarını temine yara -
maktaydı. 

Daily Telegraph 
and Morning Post 

İngiltere harbe 

girince ... 

Britanya başbakanı, ha -
yati menfaatleri şayet teh

dit edilecek olursa, Büyük 

Britanya'dan yardım göre

ceğini fransız milletine 

tekrar vadetti. Fakat Bri -
tanya başbakanı bunlarr 
söylerken, Britanya•da, iyi 

bir tetkikten geçirilince, bu 
yardımın ölçüsünü epey 
tahdit eden bir ses yüksel

di. Büyük ve mühim bir ga
zetede çıkan bu makale, 
deMal akla gelen .ti.kirlerin. 

veya bir infialin ifadesi de· 
ğitdir. Bunların arkasında 
kökleri yüzlerce yıllık or -
du tarihine kadar varan te
melli bir duygu gizlidir. 

Büyük Britanya, Cihan 

harbrnda bir milyon kişilik 

bir ordu çıkardı. Ve niha -

yet günün birinde Avrupa 

topraklarındaki siperlerd'e 
bu memleketin tekmil 

gençliği harbe girdi. O mü
cadele, Britanya milletinin 

şimdiye kadar gördüğü en 
çetin bir askeri mücadele i-
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Almanya Hintlilere kur mu 
yapıyor! 

Hindistan kaynaklarından gelen haberlere göre al
man/ar, hindistanlrlar:ı Viyana'yı ziyarete davet et
mektedirler. Bundan maksat Almanya ile Hindistan a
rasrnda kültürel ve ticari münasebetleri kuvetlendir
mektir. Nazilerin gelmesinden önce Viyana'da bir A
vusturya - Hindistan cemiyeti vardr ki Jıindli talebe
lerin de dalıil bulunduğu bu cemiyet, yukarıda anlat
tığımız maksatlarla çalışıyordu. Şimdi Naziler bu te
şekkülü resmi bir hind - alman cemiyeti haline getir
mişlerdir. Bu teşkilatın sekreteri uzun zanıandanberi 
Viyana'da oturmakta olan bir hind/idir. Haber veril
diğine göre 1937 senesinde üç bin kadar hindli iş ada
mı Viyana'yı ziyaret etmiş ve külliyetli siparişler 
vermişlerdir. 

Viyana'da hindli ziyaretcilcri kabul etmek ve Hin
distan - Almanya ticareti hakkında malumat vermek 
maksadiyle bir "Hindistan evi" inşası tasavvur olun
maktadır. 

Hindistan'da döviz tahditleri olmadığı ve bu mem
leket Rayh'rn ~iddetle muhtaç olduğu ham m~ddelere 
malik bulunduğu için kuvetli bir turizm propagandası 
yapılmaktadır. 

Hindistan'a bir alman ticaret heyetinin gönderil
mesi ve orada alman mallarından mürekkep bir sergi 
açılması da tasavvurlar arasmdadır. 

Bu cemiyet, bütün bu maksatlara nail olabilmek i
çin Viyana'da tahsil görmüş hindli doktorlarla gene 
Viyana'da tedavi edilmiş hint prenslerinden müzaha
ret göreceğini ummaktadır. 

Yal11ız bu propagandalar yapılırken vaktiyle hint 
zenginlerini tedavi etmiş ~lan mütehassıs/ardan çoğu
nun bugün tecrit kamplarrnda bulunduğundan asla 
bahsedilmemektedir. 

Cemiyet bir taraftan planlarım hazırlarken bir ta
raftan da hindistan/1 ziyaretcilere samim1 davetiyeler 
gönderilmekte, bunlarda kendilerine büyük misafir
perverlik/er gösterileceği vadolunmaktadır. 

Davetle Almanya'ya gelen bir hint hokey takımı, 
Nazi alman/arın Ari olmıyanlara karşı pek nadir gös
terdikleri bir hararetle karşılanmışlardır. 

Havaların fenalığı dolayısiyle ancak iki maç yap
mak mümkün olmuşsa da alman/ar, bu sporculara ik
ram hususunda çok cömert davranmışlardır. Bir başka 
hint hokey takımının da davet edilmiş olduğu söyle
niyor. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
di; bundan dolayı, zaferi 

kazandığı anda bile, mem -
nun olmadr. Bu derece ku

vet harcamak, Britanya a -
nanesine haddinden fazla 
aykırr geldi. 

İngiliz milleti, mazide, 

neferleri donanma ve mali 
kudretin bir harbı telakki 

etmişti; Avrupa toprakla

rında, o, büyük müttefiki
ne yardım etmek maksa -
diyle daima ufak bir ordu 

bulundurmaya alışmıştı. 

Bu anane dolayısiyledir ki, 
Cihan harbında bir çok bri

tanyah, ingiliz askerleri -
nin bulundukları uzun ve 
gittikçe uzanan cepheleri 

haritada gördükçe azap du
yuyorlardı. Loyt Corc ve 
Vinston Çurçil gibi, muh -
telif politika cereyanlarına 
mensup olanlar bile, bu a
zabı hissetmişlerdir. Bun

lar, daha küçük fakat buna 

mukabil, Çanakkale ve Se

lanik cepheleri gibi, do -

nanma ile daha sıkı müna -
sebeti olan ordular kurul -
masını istemişlerdi. 

Frankfurter Saytung'dan 

Franko'nun bayrağı -

nın rengi ne ola<·ak? 

Franko'nun çekeceği bay 
rağm rengi ne olacak bil
miyorum. Yalnız şunu bili
yorum ki, Franko'nun bü
tün kuvetleri derhal bize 
karşı çevrilecek, onların 

matbuatlarından anlıyorum 

Gözümün önünde, Franko 

matbuatından alınmış elli 
fıkra var, onlar bana şaha

det ediyor. İşte son tarihli 
başlıklardan birkaç tanesi: 

İtalya söylüyor .. . 

Fransa korkuyor .. . 
Almanya dinliyor .. . 

Onların yanında da İs-
panyol yüreği kabarıyor ... 
Istırabımızı teskin edecek 
ilaç, düşmanımızın tehdit 
edildiğini görmekten baş
ka bir şey değildir. 

L'Ordre 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T. A. Q. 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 15.2.1939 

12.30.Program.. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
13.10 • 14 Müzik (riyaseti ciım

hur bandosu - şef: İhsan 
Kiınçer) l · Mario Kosta • 
Marş. 2 • Delibes - Koppclya 
balesinin polka ve mazurka
dı. 3 • Keler - Bela - Şen İs
panyol uvertürü. 4 - E. Kal
mann - Çardaş prensesi ope • 
rctinden potpuri. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (cazbant. Çigan) 

Lantos orkestrası. 
19.15 Türk mü:ı:igi - İnce saz 

faslı - Celal Tokses, Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Ha • 
san Gür, Hamdi Tokay, Bas
ri Üfler (Mahur faslı). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

2U.15 Türk Miıziği : Çalan -
lar • Vecihe, Fahire Fersan, 
Refik Fersan, C. Çağla. O • 
kuyanlar - Mustafa Çağlar, 
Semahat Özdenses. 1 - Ka • 
nuni Arif bey • Sultani ye -
gah peşrevi. 2 • Dede efendi 
- Sultani yegah agır semaisi 
(Nihan ettim). 3 - Santuri 
Ethem efendi yegah şarkı 
(~üller açmış). 4 - Udi Ah
met efendi - yegah şarkı (ya
radan öyle yartmış ki). 5 • 
Lemi'nin - yegah şarkı (An
dıkça geçen günleri). 6 -

'j 

.- . .:;;.""'Wlı~ -;;_;;, ··~ 
B. Çemberleyn'in teskin siya.eti için 

yaptığı ıeyahatler 
St. Louis Dispatch'dan 

Mustafa'nın - yegah s3 
(Aşkın karanlık yolunda). 
• Kanuni Arif bey - yt 
şarkı (Saz semaisi). 8 - ·M 
mut II Zavil şarkr (Aldı 1 

lımı bir gonce Ieb) 9 - Lt 
hanım - hüzam ~arkı (E>' 
bahı hüsnü an). 10 - Faiı1 

Acem kürdi • şarkı (Bir 
fasız yare düştüm). 11 ·/ 
Saz semaisi.,. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Mizah saat 

Zl.10 Esham, tahvilat, kom 
yo - nukut borsası (fi>'3~ 
21,30 Temsil - sulh nıııl 
cisi komedi (yazan - S. B 
zat). 

22.00 Müzik (küçük orkest
1
r1 

şef- Necip Aşkın): 1 - 0
, 

hann Strauss • Bin bir gec 
(vals endigo). 2 - Golw~ 
cambazlar (foks - trot)·_.ı 
Komzak - Viyana Aşkı (P'i 
puriler) 4 - Lincke • dı> 
melodisi. 5 • Schmalsticlı 
Küpidon ve Psişe (süiti)· 
yaklaşma ... b) Aşk valsi, 
Baş ba ııa (Rumba) d) Get1 

ti e) Kavgacık ve barışrnJ 

23.00. Müzik (cazbant - ). 

23.45 - 24 Son ajans haberlt 
ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE~ 
19.15 Sofya - 20.10 Kop 
hag - 20.30 Sottens -
Milano, Roma, Lil. 

ORKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSEr 
LER: 14 Laypzig - 1s.I 
Praıt - 18 Ştutgart - 18·• 
Münib - 21 Frankfurt 
21.15 Droytviç - 22 PariS 
P. T. T. - 22.20 Kopenlı 
- 24 Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ: 18.15 Ha 
burg - 18.0 Laypzig - ıs. 
Beromünster - 20.15 Mil' 
no - 22.10 Ştutgart - 22· 
Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ : 1 
Berlin - ıs.ıs Viyana 
18.40 Kolonya - 21,15 l{o 
nigsberg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
s.) : 12 Alman istasyonları 
19.25 Prag - 21 Viyana. 

ORG KONSERLERİ VE K 
ROLAR- 18 Königsberg 
21.30 Stokholm. 

HAFlF MÜZİK: 6.30 Bres 
lav, Kolonya - 8.30 Bres 
lav - 10.30 Hamburg -
Hamburg, Münih, Ştutıa 
- 14 $tutgart - 14.10 Bres 
lav, Kolonya - 14.15 Fr 
furt - 15 Berlin - ıs. 
Hamburg - 15,30 Bcrlin 
!.6-~J.,!Pan.J!\i!J onları -; 
lan - 19.15 Kolonya -
Berlin - 22.20 Miinih 
22.30 Viyana - 23.25 Ştut 
ıtart. 

HALK MUSİKİSİ : 11. 
Ştutgart - 2.30 Hamburg. 

DANS MÜZİCİ: 19 Ştutga 
- 21.15 Kolonya - 22 Bu 
dapeşte, Sofya, Sottens, Va 
şova - 22.5 Lemberg 
22.15 Stokholm - 22.30 Şt 
gart, Vilna - 22.35 König 
berg, Poznan - 23 Floran 
sa, Milano, Roma - 23. 
Brüksel - 23.15 Droytviç 
23.25 London - Recyonal 
23.45 Tuluz (tangolar) 
23.55 Droytviç - 24 Lük 
semburg. 

- Siz Macaristan'a gittiğiniz zaman ona ken
dimi arzettim. Avdetinizde bundan size bahset
memi~ mi idim? 

- Bana bunu anJatmadınızdı. 

idi. Siz ve ben birbirimize hakiki &urette bir türlü 
yakmlık gösteremediğimiz halde onunla aranız
dalı:i karşılıklı muhabbet cidden acayiptir. Babam
la me~gul olursunuz, değil mi? 

yor: Liiein hayatı da o güzel vaziyetine rağmen 
faydasızdır, biçare Barditinof'unki de öyle. Hasta 
olduğu vakit bir idare meclisi toplantısına reislik 
ediyordu. Beyhude hayatlar. 

- Belki. Fakat vakıa budur. 
- Olup bitenin ehemiyeti yoktur. Anlattığmızm 

da öyle. Ben Gunter üzerind~ hiç bir hak sahiıbi 
değilim. Yalnız... Şaftım. Onu namuslu sanırdım. 

- Erkeklere göre böyle §eylerin naınusla bir a
lakası yoktur. 

- Ben maceranın kendinden bahsetmiyorum. 
Pek aladır bu. Siz diyorsunuz ki kendinizi ona ar
zettiniz, ve esasen... Y aJnız anlıyaınadığnn ıudur 
ki Amerika'ya hareketinden eve) sizinle niçin ev
lenmedi? Sizi neden oraya götürmedi? İtte bunun 
sebebini düşünüyorum. 

- Bana sadece ... Muhterisce veda etti. Son defa 
olarak ..• Ve zalimliğiniz•den çektiklerini bana bir 
sır gibi tevdi etti. 

- Onu böyle bırakıp gitmeği zalimce bir hare
ket telakki etmiyor musunuz? 

- Onu me&ud ediyor muyum? V-e belki de o bir
birimizden kati surette ayrılmakta olduğumuz·dan 
iftibah etmiyor. 

- Kati surette ... 
- Belki öyle, Anna. Borcumuzu verelim ve ar-

tık gidelim. 
Metropoliten'de iki kız, birbirine hiç bir ıey 

söylemeksizin madeni maniaya yan yana sarılıyor
lar. Gene ağızlarını açmadan la Hüşet sokağmı çı
kıyorlar. Otelin önüne gelince Piya elini uzatıyor. 
Anna bu eli iyice sıkıyor. 

- Piya, eğer düşün&eydim ki sevgim, dostlu
ğum ... Hayatınızı daha ko)ayla~tıracaktrr .... 

_ Bura•da yatamağa devam edemiyeceğim. Sa
natım .... Daha ne kadar zaman ona devam edebili
rim? Birkaç zamandanberi bana yalnız yaa elbise
lerini tethir ettiriyorlar. Güzelliğim henüz siyahlar 
içinde tebarüz ediyor. Cenup Amerikası buradan 

az müşkülpesenttir. 

- Siz erkekleri tuhaf bulmuyor musunuz Piya? 
lstvan'ı hatırlarsınız, değil mi? İşte o hala sizi dü
§ÜnÜyor. Ona geçen sene Macariatan'da tesadüf 
ettim, ve karşımda sizin için göz yaıları döktü ... 
Bilmem bunu size neden daha eve) anlatmadım. 

Piya gülümsedi. 
- Ben bilirim. Fakat timdi bunu münaka§a ede

cek değiliz. Her ne olursa olsun bunu bugün an
latmağa sizi sevkeden hialer.::fen dolayı gene te
fekkür ederim. 

- Şüphesiz fazla değil. Tekrar görüşelim, An
na. Ancak bir haftaya kadar yo)a çıkacağım. 

Anna, Balık - Tutan - Kedi sokağına sapmıyor; 
ağır ağır yağmakta olan ılık yağmur altında ge
zinmeğe devam ediyor. Bilhassa Piya'yı düşünmü
yor. Kendilerini hep birden düşünüyor. Onlar bu
rada, yan yana, byhude hayatlarım yaşayıp git
mektedirler ... Bazan aralarmdan biri başka bir ta
rafa göçüp gitmeğe razi oluyor. Yani de ba~ka bir 
kıtaya uçup gitmi~tir. Klari ... Muhtemeldir ki Kla
ri bakımından işler başka türlü cereyan edecektir; 
genç ağaçlar bir yaşa kadar bir taraftan diğer ta
rafa nakledilebilirler; vakit geçerse gök tutmaz
lar. Belki Klari'nin talihi vardı; belki tam müna
sip zamanını bulmuştu. Klari o zaman yedi yaşında 
idi; Yani ise dokuz. Olabilir ki iki sene hadiselerin 
ba~ka türlü tezahürü için kafidir, hatta belki de 
iki hafta. Kimbilir? 

Anna, kendi kendine gülümsiyerek, iyi ki bu ha
yatlar imtidat etmiyor, diyor. Muhacirler dünyaya 
çocuk getirmezler. Zihninden daha uzak tanıdık
ları birer birer geçiyor ... Hayrr, yurdsuzlarm ço
çukları olmuyor. Piya çocuk sahibi olabilirdi. An
na da öyle. Piya cenup Amerika'sına gidiyor, ve 
Anna ise belki evlenmeden ihtiyarlıyacaktır. Ya
hud ... Belki ken·dine bir arkadaş bulacaktır. Fa
kat, Gunter onun hiç bir vakit arkadaşı olamazdı. 
Zira Gunter hakikatte hiç bir zaman köksüzleşti
ğini kabul etmemiştir. Anna bunu şimdi anlıyor. İş
te Gunter bundan dolayı ona kardeş olamazdı, 
Halbuki Fedor olabilir; yahud, şimdi pek yalnız 
kalacak olan Menegetti, veya Halley. Menegetti ile 
Halley çok daha yaşlı iseler de Fe•dor'dan fazla 
kadına muhtaçtırlar. Ve yaşın ne ehemiyeti vardn
ki? Anna bunlardan birinin arkadaşı olacak ve o
nun hayata tahammülünü temin edecektir .. 

Klari? O Reymon'Ja nişanını birkaç defa boz
muş ve gene tazelemiştir. Her seferinde iki nişanlı 
daha fazla bir makullük ve daha fazla bir tevek
kül ile yeni hayatlarına tekrar başlamı~JardJT. Kla
ri kurnazdır ve, kendini tanıyan nazarında bu hu
susta şaşılacak derecede, İnanılmaz derecede mi
zacgirdir. Klari ise hayatım bir yabancrnm haya
tına bağlamanın ne kadar güç olduğunu hissetmek
tedir. 

_ Ve siz de orada yaşamanın buradakinden 

zevkli olduğunu mu sanıyorsunuz? 
- Daha kötü olamaz. Burada kalmak istemiyo

rwn, Anna. Sinirliyim, yahut bu hale hangi ismi 

verirseniz veriniz .... 
- Gunter'i mi düşünüyorsunuz, yoksa? 

- Belki de. Bun•dan batka burada pek çok §ey-
ler, yahut lüzumundan az §eyler vuku buldu. Ha
yatlarımız hemen hemen aynı cereyanı takip etti, 
Anna. Bunun içindir ki başka bir istikamet aldığı
mı size bildirmek istiyorum. Bunun hotunuza gide
ceğini umuyorum. Başka bir kıtaya gitmek, başka 
bir hava teneffüs etmek istiyorum. Kabil olsaydı 
başka bir seyyareye giderdim. 

- Gunter•i teseJli edeceğinizi sanJTdım. 
- Teşekkür ederim. Onu teaelJi ettim. 
Anna yerinden fırlıyor: 
- Ne demek istiyorsunuz? 

- Hareketinizi hiç tasvip etmiyor ve cenup A
merika'smdan bilhassa nefret ediyorum. 

- Bana Öyle sert sert bakmayınız, Anna. BiJiyo
rum ki sizin faziletli kalbiniz timdi benim bir kö
tü kadın olacağımdan tiipheleniyor. Anna, bunun 
böyle olacağı muhakkak değildir. Birçok kimsele
rin dediklerine bakılırsa yeni aanatunda bundan 
içtinap daha çok kabilmit. Pek muhtemeldir ki o
ra·da da yalnız batıma yafıyacağım. Buna alıtığrm. 
Şayet bunun aksi zuhur ederse gene pek 0 kadar 
ehemiyeti yoktur. 

_ FaziJetJi ruhum, diyorsunuz... Yok canım! 

Ben de sizinle buna dair münakaıa edecek deği
lim. Fakat babanızın hali ne olacak? 

- Size bahsetmek iatediğim ikinci meaele de bu 

Bunlar karı~rk meselelerdir. l stvan memleketine 
dönmüı, vatanında takip edeceği yolu bulmuftur. 
Burada ikameti uzun sürmemi§tir; hepsi hepsi dört 
beı sene. Bir kere geçtikten sonra her ~yin artık 
menınu olduğu zaman mesafesinin uzunluğunu 

kim tayin edebilir? 

Anna, bütün bu faydasız hayatlar, diye diifünü-

Klari'nin belki çocukları bile olacaktır. O ya
bancı memlekete müpasip zamanda gelmittir. Ya 
ötekiler? Kongo ormanlarındaki Yani, cenup A
merika' sının eğlence yerlerindeki Piya Monika, ve 
hepsi, ötekiler, Balrk - Tutan - Kedi sokağrndaki
Jer, Paris'in ve bütün dünyanın küçük otellerinde
kiler? Hiç fÜphe yok ki normal nisbet budur. Mül
teciler, menfiler, muhacirler arasında müşahade 

olunan nisbet. Bunlardan biri veya ikisi çadırlarını 
yabancı topraklara kurarlar. Ötekiler? Yavaş ya. 
vat ortadan kaybolur ve hiç bir iz bırakmazlar. 

SON 
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Kemiklerin farkı 
Kadınla erkeği - ıeki.Jce - ayrrt 

~en feylerden biri de kemiklerin 
farklı olmasıdır. Erkek kemikleri 
daha kalın ve daha uzun olur. Yal
hız, kala kemiği kadınlarda erkek
trden daha küçük olur, derlerse 

una. pek de inanmamak lazım ge
liyor. Vakıa, kadınların cen1iyet İ.§
lerinde erkeklerin arasına karıpna
larını istemi.yen ilim ada:ıDlanndan 
bazıları kadmlarm kafa kemikleri 
küçük olduğu için akıllan da az ol
duğunu iddia ebni.şlerııe de, herke
sin kendi evinde yapabileceği ıu kü
çük tecrübe o iddianm doğru olma
dıiını isbat eder: 

Evdeki paravanayı kuklaı• perde
'Bi gibi kurarak arkasına bir erkek, 
bir kadm, bir de henüz büluğa er
lb.İf bir erkek çocuk bırakırsınız. 
Buntarm üçü de - gene kuklalar 
ribi - paravananın üzerinden yal
nız baılarmı gösterdikleri vakit dik
kat e deraeniz erkekle kadın başı a
raamda farkın kadmla gencin başı 
•rasmdaki farkdan daha az olduğu
:ııu görürsünüz. Tabii erkek pek de 
lcıoca b at olmazıı.a .. 

Halbuki o kadınla erkeği ve ço
'Clliu paravananın arkasından çıka
rıp ilkin birer sandalyeye oturtur, 
'IOnra da ayaia kaMırtarak dikkat 
~deneniz kemik farkının arttığı 
Pek belli olur: En uzun erkek, aon
:t'a. kadıtı, daha sonra genç. Demek 
oluyor ki kadınla erkek arasında 
kemiklerin farkı en ziyade kafadan 
•taiıdaki kemiklerde olur. Tetrih 
'hocalarından bazıları her hangi bir 
insan kemiii, hatta kemiğin bir par
çasını görünce bunun kadın veya 
erkek kemiği olduğunu hemen ayırt 
edebilirler. · 

Fakat erkekle ka•dın araspıdaki 
kemik farkmın ehemiyeti vücudun 
her tarafında aynı derecede değil 

d ir. Mesela erkek kolunun ve bacak 
larınm kemikleri daha kuvetli ve 
daha uzun olmasının - şimdilik -
b üyük bir neticesi yoktur. En bü
'Yiik ehemiyet omuz kemikleriyle 
kalça kemiklerindeki farkdadır. 
Kadınların kalça kemikleri daha 

'ıfenit olur. Kadın titmanca ve yağlı 
elduğu vakit kalçası daha genit gö
rünür, fakat zayıflarında da bu ke
miğin geni liği bellidir. Kadm kar
ıımda erkek karnındakınden nana 
fazla uzuv - kadınlık aletleri -
bulunduğu, aonra da kadın anne ol-

yıl arı bulmuş: 
Omuz genişliği: ErkekleT"de 39,1, 

kadınlarda 35,2, hadım kalml§lar
da 36. 

Kalça genişliği: Kadınlarda 31,4, 
erkeklerde 30,5, hadun kalmışlarda 
31. 
Göğüs çevresi: Erkeklerde 82, 

kadınlarda 76, hadımlarda 80 . 
Kalça çevresi: Kadınlarda 84, 

erkeklerde 81, hadımlarda 81,5. 
Bu vasati aayılarda haıdım erkek

lerin kemikleri kadınların kemikle
rine yaklaııyor. Acaba, tabiat onla
rı da karınlarında çocuk taıımağa 
mı hazırlamıf? Tabiatin her işinde 
aklını beğenmekle beraber, ona bu 
niyeti isnat etmek kabil değildir. 

Demek ki erkeıklik hormonları 0 • 

muz kemikleri üzerine tesir ederek 
onları geniıletiyor. Kadınlık hor
monları da ketlça kemikleri Üzerine .. 

Bu ölçülerden çıkan neticeyi el
bette tahmin edersiniz: Omuzları 
genif, kalçaları dar olan erkeklerde 
erkeklik hormonu - demek ki kud
reti - daha fazla olur. Omuzda ve 
kalçalarda ni&bet aksine olursa hor
mon cihetinden de aksine. 

Onun için kudretsizlikten tiki.ye
ti olanların bir kere omuzlarının ve 
kalçalarının genişliğini ölçmeleri iyi 
olur. Erkekde kalçaların omuzlar
dan daha geniş olması erkeklik hor
monunun azlığına delalet eder . O 
zaman kudretsizliğin tedavisi de o
na göre olur. 

G . A . 

Bir lngiliz nazırına 

karşı hasmane tezahür 
Londra, 14 a.a. - Mesai naıı:ırı Et

n est Bl'awn bir toplantı esnasında 

"milli hizmet,. planı lehinde bir nu · 
tuk söyliyerek demiştir ki: 
"- Hükümctin hazırlıkları bir har

bm sakınılması imkansız olduğu his · 
siyatından mülhem değildir. Zira harp 
tan içtinap mümkündür. Bu hazırlık • 
la, almakta olduğumuz müdafaa ted • 
birlerini esaslı bir şekle koymak im -
klinından mülhemdir." 

Nazır, toplantı eımaaında hasmane 
tezahüratla karşdaşmış ve nutku mlif
.. ;+ • t cenah tezahüratçıları tarafın -
dan mütemadi surette kesilmiştir. 

Yenişehir 11111111 .. --duğu vakit çocuğu kanımda tafıya- ..11111111 
cafı için. - Erkeğin de omuz kemik E 

ULUS~ 
leri kadmmlcinden daha genit ohıt·. E 
Ona da erkekler dalıa ziyade beden : -k uveti sarfedecekleri için, derler : -Ye aparblıan kapıcısmm eıi odun : 
küfesini yüklenip ta en üst kuta çı- E 
kardığı vakit onun da bir erkek ka- E 
dar k u-ve t sarfetmeğe mecbur oldu- : 

S ineması nda 

BEKA RET 
LIL DAGOV AER 

---------
ğUnu unuturlar. E --Bununla beraber taıbiat, kadınla- : Ayni proğramda ---n çocuk ta§mıağa, erkekleri de yÜk : 
taınnağa hazırlarken kadmlarm : 
kalça kemiklerini, erkeklerin de o
muz kemiklerini geni§ yarattığından : 
dolayı, aklmı ve dirayetini takdir -
e tmemek için bir sebep yoktur. _ 

Lan tos 
Orkestrası 

--------------- -Ancak, her hangi bir sebepten - -
Seanslar 14 - 16 - 18 ve 21 d e : 

hadrın kalmıt erkeklerin omuzla- E 
riyle kalçaları ölçülünce insan mü- 12,15 ucuz matinesinde 

-----taleaaını deiicttirmeğe mecbur olu- : 
yor. Bir hekim merak etmit birçok -
erkeklerle kadınları ve hadım kal
mıı erkekleri ölçmüş ıu vasati sa-

ALTIN HA RBi ------
.,1111111111111111111111 T i : 3923 ıi= 

tiayahn içyüzü 
~==================- 44 - :==-' 

- İnsanlar, bir hamisi bulunmıyan 
bir kadının dolaşmasına akıl erdire
miyorlar. Gayet sade gıymıyorum. 

Kimsenin yüzüne bakmıyorum. Faka t 
her yerde aynı şey oluyor. Hele Nor
viç'te büsbütün berbaddı. 

Kahvede iki kişi gözlerini bana dik
tiler ve dışarıya çıkarken arkamdan 
geldiler. Bir başka küstah h.crif, be
raber sinemaya gitmek teklifinde bi
le bulundu. 

Blis başını sallıyor, kadının ne de
mek istediğini tamamiyle anlıyamx

yor ve söyliyecek bir şey; bulamıyor
du. Kız dedi ki: 

- Boş vakitlerinizi elin izden al
mak istemem ama, bu akşam her ne
rede kalırsak kalalım., ak§am yemeği
ni benimle beraber ~r mis iniz ? 

B1is sarsıldı : 

- Fakat madam., dedi, benim smo
kinim yok. 

- üstündeki eitbisc ile de olur. 
Blis kendi üsıtüne başına bir göz 

gezdirdi. 
- Peki, dedi, siz bir mahzur gör

ınedikten sonrıa madam. •• 
Kadm: 

Y azan: Filipı Openhaym 

Mahzur gördüğüm şey, emirle
rime itaat edılmemesidir, diye sözü 
kesti. 

XXII 
Kromer'e saat on iki sularında var

dılar. Blis, arabayı denize yakın otel
lerden birisinin önünde durdurdu ve 
her ikisi de otelin kahvesinde yemek
lerini yediler. Sonra, kızın daveti üze
rine Blis, müşterisini sahildeki kaya
lıklarda dolaştırdı. Mahfuz bir yer 
bulup orada oturdular. 

- Llitfen oturur musunuz, dedi kız, 
sizinle konuşmak istiyorum. 

Blis, içinde rahatını kaçıran, huzu
runu gideren bir his olmasına rağmen 
bu sözü dinliyerek oturdu. Arkadaşı
nın bütün hallerinde, tabii olmıyan ta-
vırlarında, kendisine karşı muamele
lerinde anlayıp kavrıyamadığı bir şey 
vardı. 

Kız söze başladı: 
- Size kendimden bahsedeceğim. 

Bana sempatik görünüyorsunuz. Bel
ki değilsiniz. Beni dinlemek istiyor 
musunuz? 

- Bu benim için büyük bir şereftir 
madam. 

idam mahkomlarının da bir 
1 damlıkların hücresi demirden bir kafestir. Ö· 

nünde uzun bir koridor uzanır: Ölüm sandal
yesine kadar. 

Bu kafese giren idamlıkların. dünyada yalnız on 
altı saat yaşamak hakları vardır. Kafesin üst tara
fında, elektrikli bir saat "tak 1 Tak!" on altıyı dol
durmağa çalışır: Saat değil, dile gelmiş bir cehennem 
zebanisi... 

kulübü var! 
İdamlıklar, bu kafese girince, istediklerini yer 

içerler. Adeta tıkma tıkına yedirilirler: Kurbanlık 

kaz gibi .. Gardiyanlar, bu hücrenin gardiyanları, dün
yanın en tatlı dilli, en açık elli ve en iyi insanlarıdır. 

Cepleri tıklım trklım sigaralar, çerezler dolu, dille
rinden ballar yağlar dökülerek "vakitleri yaklaşan
ların" aralarmda döner dolaşırlar: 

Kulüp azası 16 saat 
yaşar ve idam edilir 

- Karın nas; l? Yaramaz allah bağıslasın büyüyor 
değil mi? Yemeklerden memnun musun? 

*** 
K afesin "ölüm sandalyesi" ne açılan kapısı kanlı 

bir diş gibi gxcırdıya gıcırdıya açıldığı za

Sing-Sing hapisanesindeki bu 
kulübe şimdiye kadar 1168 

idam mahkumu yazılmıştır 
man, bütün mahkümlerin benizleri 
kül olur. Gözler, o menhus saatin, 
ölümü parmakla gösteren akrebin 
kuyruğuna takılır. Kafesi büyük bir 
aükOt kaplar, saatin darbeleri git
tikçe fazlalaşır, katillerin kara vic
danlarını yumruklamağa başlar. Bu 
dakikalar, vicdan azab ndan daha 
ağır mı basıyor ki, içlerinden bazı
ları birdenbire çıldırır. Bazıları bir
denbire kendilerine gelirler. Bazıla
rı da çocuklar gipi ağlamağa baş
lar. Daha bazıları, kurulmuı bir o
tomatik oyuncak haline gelir. Hep 
birden başları yerde ilerlemeğe baş
larlar. Karşılarına onları bekliycn 
"şey" birdenbire çıkar. Katiller bu 
manzaranın dehşetiyle birer külçe 
gibi çökerler. Arkalarını dönerler. 
İpler kollara sarmaş dolaş olur: 
Şimdi canlı canlı bağlı, gözlerinin 
önünde siyah bir uçurum gibi açı
lan sefil ebediyetlerine gözlerini 
dehşet içinde dikerek bekleşmeğe 
başlarlar. 

B azan "af" gelir. Evet effedil
mek ümidini Amerikan i

damlıklarının içinden ancak elek
trik cereyanr çıkarabilir. 

Çtinkü burada af, katil ııon ne
fesini vermeden imdada çok yetiş
miştir. Celladın kolu kalkıp, par
makları elektrik düğmesine dokun
madan "af" ın yetiştiği çok görül
müştür. Bu vaziyetteki sahneler, 
hakikaten çok müheyyiç olur. Katil 
sandalyaden düşer: Sevinçten yıl
dırımla vurulmuş gibi. 

Bazılarr, toprağa kapanarak hün
gür hüngür ağlar, o anda orası, bir 
rnabed halini alır: Dualar göklere 
yükselir. Celliidların ellerine ayak
larına kapananlarr sormayın ... 

K afeste geçen on altı saate: Ce
hennem geçidi denir. Burada, yal
nız ölüm cezasına mahkfun olanlar 
oturabilir. Bunlar, ebedi kürek 
mahkfunleri arasından alınarak bu 

kafese getirilir. 

A merika'da bin türlü kulüp 
vardır. Ölüm cezasına çar

prlanlardan Aıbe Gaf adında birisi 
bir gün: 

"Her şeyin kulübü olur da, idam
lıkların niçin kulübü olmaz?" Der 
ve sırf idam olacak mahkCtmlere 
mahsus bir kulüp kurar. 

Böyle bir kulüp tasavvuru yeni 
değildir. Bundan yarım asır evel 

- Ben Niyumarket'deki evde doğ
dum. Babamın büyük bir serveti var
dı. Herkes babamın ticaretini kardeşı
me, parasını da bana bırakacağını bili
yordu. Açık söyleyin, beın güzel mi • 
yim? 

Blis, sözünü ölçüp biçtikten ve tart
tıktan sonra cevap verdi: 

- Evet, hakikaten ve cidden güzel
siniz. 

- Gerçekten oraya gelen herkes de 
böyle düşünüyordu. Ben, 18 yaşın

da iken gece yatısı mektebinden eve 
döndüm. Evimizin etrafında seyisler, 
cokeyler, at besliyenler, hülasa bir çok 
adaınlgr vardı. Bütün bu adamlar ban~ 
aynı çehrede, aynı tipte imişler gibı 
görünürdü.Hepsinden nefret ederdim 
Hepsi bana kaba saba gelirlerdi. Bun
ların arasında beni bütün erkek cin -
sinden nefret etmeğe sevkeden de 
karde'l'imin gördüğünüz ortağı Sam 
Bravnley olmuştu. Bu adam, kardeşi
mi ifsat etti, harap etti. Artık orada 
yaşıyamazdım. Buna imkan yoktu. 

Blis tasdik yollu hafif bir sesle: 
- Ne fena! Dedi. 

- Nerede yaşıyacağımı bilemiyo -
rum. Altmış bin liram var. Bunu nere

ye harcıyacağımı da bilmiyorum. Sa -

lisburi'de ihtiyar bir halam var, onun

la beraber oturmayı denedim. Zanne
derim ki seyahatimizi orada bitirece· 
ğiz. Fakat orası da öyle berbat bir yet 
ki sormayın.Ne yapılacak bir iş, ne ko 
nuşulacak bir kimse var. Hiç bir kız 

hikayeci O'Henry de böyle bir fi. 
kirde bulunmuştu. Abe Gaf, müzik
hollerde çalışan ve kendisini tanı

tan bir adammış ... 
Başına bir felaket gelip bu zin

dana düşünce, Sing-Sing müdürü
ne müracaat etmiş, bir kulüp açmak 
istediğini bildirmiş. M üsaadc et
mişler: "İdamlıklar kulübü" diy e 
bir kulüp açmış. Listelerde şimdiye 
kadar bu kulübe dahil olmuş 1.168 
idamlığın ismi vardır ve numarası 
vardır. Fakat burada, isimden çok 
numara kuJlanılır. Kulübe dahil o
lanlar tahta sıralarda otururlar. 
Konferanslar verilir, şarkılar söy
lenir. Birisi gayet güzel bir sahil 
şarkısı söyler, birisinin şivesi ya
bancı, ötekinin s:si baritondur. 

B ariton seslisi operada mugan
ni imiş. Kıskanmış, karısını 

vah§icesine öldürmüş. 

Birisi hep argo konuşuyor ... İç

lerinde vahşi bir ihtirasla erkek ço.. 
cuklarmı öldüren azılılar, şerikle

rini ortadan kaldıran centilmenler, 
metreslerinden intikam alan müte
fekkirler var. Bunlardan başka, mü
teassıplar, akıldan yana hafif olan
lar, zengin olanlar ve fakirler de 
çok ... 

Reisleri ve katipleri tamam. Bu
rada serbest münakaşalar yapılır. 
Münakaşalrda her şeyden bahsedi
lir. Yalnız, Sing-Sing, buradaki ye
mekler, vicdan azabı ve şahsi şika

yetler müstesna ... 

Bu "kanunsuzlara" bazı gazete
ler müsaade edilmiştir. Burada A
merika'nın siyaseti, Ruzvelt'in ye
rine kimlerin geçmesi icabetti ği 
hakkında hararetli siyaset münaka
şalarr olur. 

H erkes fikrini, emelini, çekin
meden sıkılmadan, belagat 

göstererek, mantrk yürüterek her 
hareketi ile ötekileri üzerinde te
sir ve kanaat yaratmak için canla 
başla konferanslar verir. 

arkadaşım yok. Paramla kendime re -
fakat edecek bir kadın tutmak da bana 
sersemlik gibi geliyor. Bütün bunları 
size söylüyorum, beni delinin biri san. 
mayınız diye. Ne dersiniz, küçük, bek
lenmedik bir teklifte bulunursam ... 

Kız, birden bire durdu. Suratında 
sertlik gitmişti. Şimdi sesi yalvaran 
bir hal almıştı. Blis, gittikçe daha 
müşkül bir vaziyete düşüyordu. 

Kız, biraz daıha acele sözüne devam 
etti: 

- İstediğim şey şu: ne isterseniz, 
size satın almak istiyorum. Yemekle
ri benimle beraber yiyecek, sonra be
nimle birlikte dışarı çıkacaksınız . Bir 
bekçi köpeğine ihtiyacım var. Eğer bu 
fikirden hoşlanmazsanız üzülürüm. 
Bu tuhaf bir şey ama, hayattaki hadi
seler de tuhaf. Otomobille dolaşmak 
da dünyada en çok sevdi ğim şeydir. 
Siz, uzun zamandanheri ilk defa ken
disine güvendiğim, beni yanlış anla -
mıyacak bir kimsesiniz. 

Blis kızın yüzüne baktı: 
- Teessüf ederim, dedi, fakat sizin 

bana elbise satın almanıza müsaade e
demem. Arada sırada ufak yerlerde 
durmakta maıhzur görmezseniz sizinle 
beraber yemek yer, sonra birlikte çı
karız. 
Kız omuzlarını silkti: 
- Pek ala, d edi, tecrübe ederiz ba-

kalım. .. 
· Ondan sonra bir kaç hafta, hayat sü. 
rek1i tatil günleri halinde geçiyordu. 
Blis, &on günlerde geçirdiği tnejek -

Birisi tutturur, pazar günleri ve
rilen koroların, yahut radyolarm 
gelirlerini, fakirlere dağıtmak la
zım geldiğini anlatıp durur. 

Birisi, tiyatrolarda ve sahnel erde 
gördüğü meşhur bir artistten ha
raretle bahsederek, onu dünyanın 
en büy ük sanatkar ı payesine çıka
rır. 

D iğer birisi, insanların yaşama
sını tenkit etrne ğe, hür ve 

serbest yaşamasını bilmediklerin
den birbirlerine bakarak. birbirle
rine örnek olarak benzemeğe ve 
kendilerine benzetmeğe çalıştıkla

rın r bin türli.i deliller ve misallerle 
isbat etmeğe çalışır. Bir başkası 

insanlar aras nda meseıa reisleri 
değerinde hiç bir insan bulunmadı

ğını iddia eder. 
Kulübe dahil katillerden birisi, 

kulüp nizamnamelerine uygun ol

mıyan bir harekette bulunursa, ona, 

derecesine göre birçok cezalar ter

tip edilir. Meseliii münakaşadan me
netmek, onunla konuşmamak de
mektir ... 

K Kulüp azalarından bu idam
lık katillerin en çok kork

tukları şey, yalnız kulüp arkadaş-

larından, konuşmaktan, okumak

tan söylemekten malınım kalmak, 
pek yakında ebediyen yok olacağı

nı düşünerek, ademle baş başa kal
maktır. Bu hal, bir katili bir anda 

bir "canlı cenaze" haline getirme

ğe kafidir. 
İdamlıklar kulübünü nadiren zi

yaret eden gazeteciler, bu kulübün, 
Amerika'nm en kapalı ve en hara

retli kulübü olduğunu söylerler, 

burada hakim olan şey, neşedir. İn

san bu kulübdeki şetaret bir tür -
lü inanmaz. 

Kulüp münakaşalarında, gayri ah

laki ve ci.naı bahislere pek ender te
sadüf edilir. 

Bu bahisler, katillerin en çok 
dehşet ve nefret duyduğu bahisler

dir. Anlatılan cinayet hadiselerin

de, her biri tüyleri ürpererek din
ler. Zira "cehennem geçidi" nden 
g eçmeden geri dönmek daima müm

kündür de ondan ... 

katleri hatırlıyarak bugünlerden hoş

lanıyordu. Etrafı beraber dolaşıyor -
1ar; küçük yerlerde oturup yemek yi
yorlardı. Kızın üzerindeki sinirlilik 
ve keder de artık azalmış bulunuyor -
du. Aralarında bir samimiyet de uyan
mıştı. Fakat zaman geçtikce Blis"in 
gönlündeki huzurı.u:ıluk da artıyor . 
du. 

Bir gece, Tiyukesburi'de bir köprü. 
den geçerlerken kız Blis'in koluna 
girdi. Ertesi sabah da Blis, kendi ad
resine kendisi tarafından çekilmiş bir 
telgrafla .. ızm yanına geldi. 

_ Ne yazrk ki, dedi, bu akşam siz . 
den ayrılmak mecburiyetindeyim. 

Kız, arabaya girmek üzere ayağını 
atmıştı. Bu vaziyette bir kaç saniye 
hareketsiz durdu. Yüzü kıp kırmızı 
oldu. Otomobilin kapısını tutan eli -
nin titrediği belli oluyordu. 

- Beni bırakmak mı? Dedi, ya o
tomobil ne olacak ? Ben sensiz ne ya
pabilirim? 

Blis cevap verdi : 

- Ben Güneş otomobil kumpanya
sına telefon ederim. Bu gece kaldığı
mız yere bir şoför gönderirler. Ondan 
sonra ben de trenle giderim. 

- Bir güncük daha kalamaz mısın ? 
O zaman beni Salisburi'ye bırakır ve 
otomobille geriye dönersin. 

Blis tereddüt etti. İhtimal ki kızın 
sesindeki bariz kayıtsızhk kendisini 
aldatmıştı. 

- Böylesi daha muvahksa kalayım 
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1 Gün İrin --------·-
Ciddiden bıkanlar 

Elini uzatarak kapıdan gülümsi
ye gülümsiye giren bir dostum: "Se
ni sen•den şikayete geldim," dedi. 
Gülüştük. Anlattı: 

- Nedir bu gazetelerdeki ciddi
yet! Başmakale; tabiidir ki ciddi 
bir mevzuu olacaktrr. Siyasi, iktısa· 
di, mali sütunlarda yazı yazanlar
dan ve mesleklerine ait terimlerle a· 
ğır başlı maka leler kaleme alanlar
dan da ancak ciddiyet beklemek la -
zrm gelecektir. Haberler ba,tan ba
şa ci·ddidir. Bomba gi.bi patlıyan nu
tuklar ve hakiki bombaların patlayı~ 
ıı arasmda teakup eden hadiselerde 
ciddiyetten fazla bir şey vardır: in
sanın yüreğini ağzma getiren ve gü
nünü asabiyet içinde aktaın ettiren 
bir şey. Bunu bilmeniz iktıza ettiği 
halde neden hafif, zarif, şakalı, nük. 
teli, eğlenceli ,eyler yazmazsınız?,, 

Masamın üzerinde duran bir mi
zah gazeteıı.ine gözlerimi dikmi, dos
tumun sözlerini dinliyorıdum. 

- Şunu beraber tetkik edelim, de
dim. 

Mizah gazetesindeki resiınlerden 
onda dördü demin dostumun şikaye
tini mucip olan siyasi hadiselerden 
mülhemdi; bir o kadarı ka·dın ve er
kek münasebetlerine, nrşanlılarm. 
dan ayrılan genç kızlara, kısa ve u • 
zun eteklere, eski mazmunların yeni 
tatbikleri.ne ait, ve hayli alelade 
feylerdi. Geri kalanlar İ&e Avrupa 
dergilerinden yapılma iktibaslardan 
ibaretti. Yazılardan birkaçmı oku
duk. Onlar da ötekilerden farklı de
ğildi. 

Dostumla ha, başa verdik ve dü
şündük: gülememek, eğlenemeınek, 
nükteden ve şakadan zevk alama
mak acaba mizacımız muktezası ını· 
dır? Yoksa, zaman mı hepimizi bu 
kad"'r ciddileştirmektedir? 

Sonra, rahmetli Hasan'm tiyatro-
su nasıl ağzına kadar dolardı, kaba 

cinaslar kalabalığı nasıl kahkaha· 
1ar1a güldürürdü, bunları hatırladık, 
ve bazı giizideler mahfillerinde ince 
nüktelerin hiç bir vakit rağbetten 

dütmemit olduğunu akla getirerek, 

ve nihayet, hükmettik ki çehreleri -
mizdeki &amurtkanhk cihan harbin

denberi bir türlü dinmek bilmiyen 

gürültülü, kaygılı, güç hayat şutla

rının ruhlarımıza zerre zerre akıttı
ğı zehirlerin tesirile•dir. 

- Bu zehrin pa112ehri yok mu

dur? 
- Fazla dü,ünmem.ek, her hadi -

seden kendimiz için bir ı&tırap his
sesi çıkarmaktan vazgeçmek, dün.. 
yanın gam ve kasaveti kadar da de
ğeri olmadığına karar vererek ya

şamıya çalışmak ..• 

Bu konuşmadan sonra do&tum ga
zetelerde görmek istediği yazıların 

şekl i ve esası hakkında bir kelime 
bile söylemedi. Mevzu değiımişti. 

Günün vakalarma dair konuşmıya 
başladık, ve konuıtukça. suratlan

mız asıldı, suratlarımız asıldıkça 

dünyayı daha karanlık gör dük. Ve 
dostum yanımdan hemen hemen 
gözleri ya§lı ayrıldı. 

Zorlaı neşeli olmak, ah, kabil ol -
saydı! .. 

Nasuhi Baydar 

bari, dedi. 
Kız, otomobile bindi. Bütün bir sa

bah ağzından hemen hemen bir kelime 
bile çıkmadı. O akşam, her zamankin
den daha sakin görünmekle beraber, 
biraz kendis ine gelmiş gibi idi. Ak • 
şam yemeğinden Blis, çaıbucak dışarı
ya fırladı. Kız, beraber gezmek üzere 
dışarıya çrktığı zaman onun işçi tulu
munu giymiş ve otomobilin kapağını 
açmış olduğunu gördü. Yanına gelip 
durdu. Üzerindeki o ürkek halinden 
eser kalmamıştı. Sinirli idi de. Deli
kanlının yüzüne bakmıyarak: 

- Bu işi sabahleyin yapamaz mıy • 
dın ? Diye sordu, tam biraz dolaşaca -
ğ ımız zaman mı idi bunun sırası? 

Blis başını salladı . Gözleri gene mo
törde idi. 

- Yarım gün sürecek bir iş. dedi, 
şimdi başlayıp saatlerce çalışırsam, 

ancak, yoluna girer. 
Kız, bir kaç saniye sessiz sessiz, 

Blis'in yanında d olaştı. 

Blis yağdanlığı aldı ve karburatör 
ile uğraşmağa başladı. 
Kız : 

- Sabahleyin biraz daha geç hare -
ket edebilirdik. 

Blis gene başını salladı : 

- Bir işe başlayınca hemen bitirme
liyim, dedi, sonra bu türlü arızaların 

tamirinde ne kadar gecikilirse bozuk, 

o kadar fenalaşır. 
(Sonu var) 



-6-
.............................................................. _ 

l 
........ . ...................................................... ! 

Mahkeme Röporta jları 
....................................................................................................... , 
Bir malt z yüzü den kopan gürültü 

- Şu pirzolayı kıza rt ! 
- Maltız ev sahibinde ... 

Küfür, hakaret, hülasa kızılca kıyamet 
- Bizimki o gün eve biraz serhoş-

ca geldiydi. 
- Kim sizinki? 
- Kocam, yani Şevki efendi.. 
- Kocan mı kavga etti ev sahibiy-

le? 
- Hayır .• 
- Sen mi dövdün? 
- Hayır, tövbe olsun elimi bile kal-

dırmadım. 

- Peki ama bütün mahalle ayağa 
kalkmış durup dururken ne diye ev 
sahibin seni mahkemeye versin? 

Raziye kafası yarım sağa eğik, sağ 
gözünü seğirte, seğirte ve kesik ke
sik konuşuyor, kavgayı külliyen inkar 
ettikten ba ka "bizimki,. sini de me
laike kadar masQm göstermek için ol
madık hikayeler anlatıyordu. 

Raziye'nin topuklarının biraz üstü
ne kadar uzanan cevizi pardesüsü bir 
iki yerinden ayrımbacak olmuştu. 
Kimbilir, belki de o üstüne alınmadı
ğı kavga akşamında olmuştur. 

- Peki hiç mi bir hadise geçmedi 
o akşam? 

tekrar yere vurdu, maltız tuzla buz 
olmuştu. Olan bu ... 

- Yalnız bu kadar mı? 
- Vallahi bir takım söyleşmeler de 

oldu ondan sonra ama aklımda kal
madı ki ... Cahillik ne de olsa .. 

Mahkeme tuhaf yer .. O hava, o de
kor insanların hafızaları üzerine ga
yet garip tesirler yapıyor. Bir hika
yenin.en ince teferruatına kadar ha
t ı rlayıp, bülbüller gibi anlatan bir 
suçlu veya davacı neyse, bir yere ge
lince: 

- Aklım başımda değil ki, cahillik, 
gençlik, ihtiyarlık diye mazeretler 
sayıp dökmiye başlıyor ve duruyor 
Raziye de bunlardan biriydi. Kocası
nın Nazende'ye savurduğu kantar 
kantar küfürleri anlatmıya gelince: 

- Cahillik, dedi aklınca sıyrıldı 

işin içinden ..• 
- Bayan Mükerrem gelsin denildi. ,. 
Mükerrem. hadise olduğu zaman • 

Raziyelerin evinde misafir olan, Ra
ziye'nin annesidir. Kurşuni mantosu
nun yenlerini bir araya getirdikten 
sonra acele acele: 

ULUS 15 - 2 - 1939 

Raziye, bu defa a ğzında bazı laflar 
geveledi, dilinin altında bir şeyler ol
duğu besbelliydi; fakat kafasının 
içinde münasip bir anlatmak şekli a
rad ığı da anlaşılıyordu. lkide birde 
çatır çutur parmaklartnr çıtırdattığın 
dan da belli idi ki asabi bir hali var: 

- A evtad ım, dedi, ayaklarım kı
rılaydı da adımımı atmıyaydım. Kırk 
yılın başında bir kere kızıma misa
firliğe gideyim, ağız tadiyle dama
dımı göreyim, dedim, başımıza bu 
haller geldi. 

Sard harabelerinden bir görünüş 
- Oldu, dedi, oldu ev sahibimizle 

aramızda bir söyleşme ... VeUikin ka
bahat bizde değildi ki... Ve: 

- Durun size işin aslını faslını an
latayım, der gibi bir silkinme hareke
ti yaptıktan sonra devam etti : 

- Ev sahibimiz, dedi, o gün akşam 
üzeri benden maltız'ı istedi. lki kö
mür tutuşturayım da vereyim kızım, 
dedi. Bir evin içindeyiz, olmaz diye
bilir miyim? Hem ne olur iki kömür 
tutuşturup vereceğim dedikten son-
ra ... 

Maltızı verdim, merdivenin başın
da tutuşturdu. yellemiyc başladı, be
nim de anam misafir gelmişti; alt 
kattaki odamızda beraberce oturuyor
duk. Derken kapı çalındı; açtım, bi
zimki ... Dediğim gibi biraz serhoşca 
idi. Koltuğuna da bir şişe şarap sı
kıştırmış, köşeden yarım kilo pirzola 
yaptırmıştı. 

- Raziye, dedi, şu pirzolayı çevi
river, şarabımı evde içeceğim. 

- Biraz otur hele, şimdi ateş yok, 
dedim. 

- Be kadm ateş yok olur mu diye 
gürledi, koy maltıza iki kömür tutuş
tur, oldu ateş ... 

Ben de boş bulundum. Bir kere ağ-
zımdan kaçtı: 

- Malt ızı yukarı kattan istediler, 
şimdi "'erecekler, dedim. 

Bunun üzerine bizimkinin gözleri 
döndü, dişlerini gıcırdattı. Başını 
yukarı çevirdi ama ağır bir laf söy
lemedi: 

- Bu nasıl evmiş böyle, dedi. daha 
bir maltızları yok... Dağ başlarında. 
çadırlarda oturan çingenelerin bile 
maltızları, mangalları olur. 

Bu laftan ne çıkar? sonra ben ko
luna girdim kocamı içeri soktum. A
ma bu sefer de yukarıda bir kızılca 
kıyamettir koptu. Ev sahibi Nazende 
hanım meğer bizimkinin sözlerini 
merdiven başında dinlemiyor mu 
imiş? 

Oradan bana: 
- Raziye hanım. Raziye hanım 

baksana bana biraz... Diye bağırdı . 
Baş mı uzattım: 

- Ne var Nazende hanım, bir şey 
mi söyliyecektin, dedim. 

- Elbette benim de diyeceklerim 
var. diye beni azarlar gibi suratıma 
haykırdı. Ben daha ne olduğunun, 
ne diyece ğ inin farkında degildim: 

- Ne var canım, ne oldu, diye sor· 

dum. 
- Git o kocan olacak. şöylesi böy· 

lesi herife soyle, dedi, havlayıp dur
masın. Yoksa ben yapacağımı pek 
güzel bilirim. 

Ev sahibinin bunu demesiyle tahta 
merdivenlerden aşagı paldır güldür 
bir şey yuvarlaması bir oldu. Az da
ha üstüme gelecek, kafamı gözümü 
paral.yacaktı. Baktım : Bizim maltız .. 

Kocam da giiriıltiı üzerine odadan 
dışarı çıktı. 

- Ne var. ne oluyor Raziye? Diye 
sordu. 

- Nasıl oldu, ne gördün, onları 

anlat 1 
Maltız hikayesini bu da tafsilatiy-

le anlattıktan sonra : 
- Bu ev sahipleri olan hanım mal

tızı aşağıya yuvarladı, arkasından da 
kendisi indi. Aman ne küfürler aman 
ne küfürler, ömrümde duymadığım 

ayıp taflan orada dinledim ben .. Ne
reden de öğrenmiş bu kadar beddua

yı? 

- Damadın ona bir şey söylemedi 
mi? 

- Söyledi. Hatta birbirlerini itti

ler bile ... 
Bayan Mükerrem, pek samimi bir 

şahiddi. İşi olanca açıklığı ve doğru
luğu ile ortaya koymaktan hususi bir 

zevk duyuyor, doğru konuştukça yü

züne renk geliyordu. Nihayet dura-

madı : 

- Hakim bey, dedi, o ona sövdü, 

öteki de berikine ... 
Bu doğruluğun içinde belki ezeli 

damat - kaynana bürudctinin de payı 
vardır. Fakat ne olursa olsun, söyle

di ya ... 
Maznun, yani "bizimki", yani B. 

Şevki şahadetlerin bir iki teferruatı
na itiraz etti: 

- Ote yanı doğru, dedi. 
Davacı ev sahibi bayan da kendisi

nin bir şeyler söylediğini inkar ede· 
medi. Bunun üzerine barıştırma te
şebbüsü de derhal meyvasını verdi. 
Birbirlerini affettiler. Kapıdan bir
likte çıktılar. Ev sahibinin şu son 
sözlerini duydum: 

- Bu dördüncüdür affedişim, fa
kat beşincide artık barışmam, ona gö
re ayağınızı denk alın .. - KEZEGE 

Ankara Borsası 
14 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Mıl no 
Pnriıı 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlın 
Brükııel 
Atina 
Sofyn 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapcşte 

Bukreş 

Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.9275 5.9275 
126.48 126.48 

6.6550 6.6550 
3.35 3.35 

28.67 28.67 
67.7725 67.7725 
50.7375 50.7375 
21.3175 21.3175 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4 3325 4.3325 
5.9275 5.9275 

23.8925 23.8925 
24.9575 24.9575 

0.9050 0.9050 
2.8350 2.8350 

34.6050 34.6050 
30.5425 30.S425 
23.8625 23.8625 

ESllA~l \'E TAJI VfLA'f 

Ben, olup biteni söylemiyeyim de 
gfiya işi idare edeyim diye düşündüm 
de bir şey söylemedim. Ama bizimki 
hemen anladı. Mangalı yerden aldı. 
başının hi7.asına kadar havaya kaldır
dı, kut diye taşlığa attı; tekrar aldı, 

1933 Tiırk Borcu il. 19.25 19.25 
( Peşin ) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 19.75 19.75 
Sıvaıı - Erzurum 
Hattı ls. Ill. 19.10 19.10 

~~======================::::::::-!/ 

(ankın Vilay~tinin mühim karart : 

Çankırı köylüsü sapandan 
kurtulacak pulluğa kavuşacak 

ôletleri kövlüye Yeni Ziraat 
ve kolay taksitlerle 

uzun 
verilecektir 

......... 

Çankırı'da iki kara•apan 

Çankırı, (Hususi) - Çankırı 'nın köy kalkınma işlerinin b it i
rilmesi için köy lüye taksitle ziraat aletleri verilecektir. Bu iş için 
(5.000) lira sermaye konmuştur. Vilayet bu para ile vili~tte iş
liyeb ilecek küçük mik yasta pulluk alıp zürraa t evzi edecektir. 
T aksitler çok geniş olacak ve köylü bunun ödenmesinde müşkü -
lat çekmiyecektir. 
Yukarıdaki satırlar vilayetin son ı tam bir randıman verecektir. Bu sa

ald ığı karardan alınmıştır. Bu kara- yede bugünkü istihsalatın birkaç mis
rm tatbikine bu yıl geçilecektir. Çan-1 li artacağına şüphe yoktur. 
kırı gibi zirai bir mıntakanın sapan- Çankırı köylüsü münhasıran huğ
dan pulluğa kavuşturulması, vilaye- day ziraati yapmaktadır. Tarlasından 
timiz için çok şumüllü bir davanın kaldırdığı mahsulünü Çankırı pazar
halledilmiş olması demek olacaktır. larında satmaktadır. 

Bir köylü şöyle diyordu: Sungurlu ve İskilip mıntakasında 
- Çankırı'nın toprağı verimlidir. develerle getirilen buğday da Çankı

Fakat ne yapalım ki pulluğumuz yok. rr pazarında müşteri bulmaktadır. 
Sapanla sürdüğümüz çift toprağı iki Zahirecilik Çankm'nın iktısadi ha
karış bile kazmıyor. İki üç defa herk yatında çok mühim bir rol alır. Son 
etmeğe vaktimiz müsait değil... yıllar içerisinde trenle ve şoselerle 

O halde Çankırı k(>ylüsünün hasret birçok vilayetlere bağlanmış olan 
çektiği pulluk ona kolaylıkla temin Çankırı, buğdaylarını etrafa sevket
cdildiği takdirde artık toP.rak ona mektedir. 937 yılında bu satış üzerine 

1 

................................... ................................. .................................... 1 
Gediz ovasını sulama lesisall 

Kediz ovasının sulama tesisatının binleı·ce köylünün iştirakiyle 
iha le edildiğini yazmıştık, yukarıda Ege'nin en feyizli b ir bölge. 
sini sağlığa ve refaha kavuşturacak olan sulama tesisatını yapa
cak büyük kazma makinelerinden b irini görüyorsunuz. Yeni tesi
satla 1 .400.000 dön üm arazi sulanacak ve bu tesisat bir milyon 
seksen b in liraya çıkacaktır. 

. 
İzmir' de yenı iki eser 

Garaj santral ve çocuk 
hastanesi inşaatı ilerledi 
İzmir, (Hususi) - İzmir yakında 

iki eser daha kazanacaktır. Bunlar
dan biri garaj santral, diğeri çocuk 
hastanesidir. 
lnşaat bir hayli ilerlemiştir. Garaj 

santrale şimdiye kadar yetmiş bin li
ra sarfedilmiştir. Garaj. üç kat esas 
üzerine hazırlanmıştır. Alt kısmı 100 
otobüs alacak, kamyonlar bahçede bu· 
lunacaktır. 

Garajda 12000 lira sarfiyle bir at öl
ye tesis edilecek ve arabaların bütün 
tamir işleri burada yapılacaktır. Ga
raj atölyesi biitün aksam ve teferrua
tı ile seksen bin liraya çıkacaktır. A
rabaların ikinci kata çıkmaları için 

yapılan istatistik şudur: 
BUGDAY 
aÇnkırı ve kazasında sarfiyat: 

9.000.000 kilo buğday. Ziraat bankası· 
nın aldığı: 967.779 kilo buğday. Un 
fabrikasının aldığı: 4.000.000 kilo 
buğday. Kastamonu'ya giden : 
10.000.000 kilo buğday, Zonguldak de
miryolu üzerindeki yerlere: 4.000.000 
kilo buğday, Yekun: 27.967.779 

ARPA 
Çankırı ve kazalarında: 6.000.000 

kilo arpa, Diğer vilayetlere: 4.000.000 
kilo arpa, Yekun 10.000.000 

Bu rakamların hulasası şudur ki 
Çankırı zahire ihracatında yılda (20) 
bin ton buğday ve 4 bin ton arpa sev· 
ketmektcdir. - Kadri KORM AN 

hafif meyilli bir sundurma inşa edi
lecektir. Garaj (300) bin liraya mal 
olacak, otel, lokanta, gazino ve kah
vehanesi bulunacaktır. Bütün otobüs 
ve otomobiller burada kalacaktır. 
Mülhakat yolcuları da buradan binip 
inecektir. 
Şehrin bu müesseseden senede (25) 

bin lira varidat elde edeceği anlaşıl
maktadır. 

Çocuk hastanesi 
150 yatak ve üç kat üzerine inşa 

edilmekte olan çocuk hastanesi. Kül
türpark icinde büyük bir yenilik ha
lindedir. İnşaat iyice ilerlemiştir ve 
bir buçuk senede tamam olacaktır. 

Çocuk bahçesinde bir doğumevi de 
olacaktır. Hastane laboratuvarları, 
muhtelif servisleri, ziya tertibatı ve 
her dairenin muhtelif balkonları ile 
Türkiye'de en glizel, en büyük çocuk 
hastanesi olacaktır. 

Üzüm Kurumu 

İzmir, (Hususi) - Burada Uzüm 
kurumu ve satış kooperatifleri birli
ği idarelerinin muamelfitı fili bir şe
kilde ayrılmıştır. Uzüm kurumu mi.i
dürü Bay İsmail Hakkı Ncrol vazife
sinde bırakılmıştır. Birlik müdür ve
kaletine şimdi Londra'da bulunan B. 
Muhip Ozyiğit tayin edilmiştir. O 
gelinciye kadar da ş;mdiki muavin B. 
Satahattin vekalet edecektir. 



Genç lran ordusundan bir asker 

lran kız izcileri 

Büyük Şair Firdevsl'nin mezarı 
v 

Yukarıda · 

Trasfranyen hattı üzerinde muazzam bir köprfJ 

• 
Aşağıda • 

!randa nakliyat modern vasıtalarla yapılmaktadır. Resmimiz pamuk 

balyalarını taşıyan kamyonları gösteriyor. 

Modern Darajlar vasıtasiyle tarlalara 
su dağıtılıyor 

Yukarıda: lran'da maarif modernle~· 
tirilmiştir. Bir muallim talebelerle 

konuşurken 

• 
Sağda: Transiranyen hattı üzerı'nde 

ba§ka bir köprü. • 
Aşağıda: l sfahan'da eski bir 

medresenin kubbesi 

' , 
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FRANKO'NUN TANINMASI ICIN 
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lnailtere ve Fransa 
karar veremediler 
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Bibliyografya : 

Büyük ekonol'."listler 
Yerinde bir 
tavzih 

15 - 2 - 1939 

l!l0(01 Dl$ HA 
X Brlbel, - Katolik nuırlardan 

Pierlot. yeni bıblneyl tefkile memur 
edilmittir. 

(Bqı l iacl aqlm) X Rom•, - Dnriilem 1ey.aı.tine 
milıleti katil kaynaklarm tertip " p- çıkmak ilaere ıeçen aontqdnde Na· 
kil verdlli bu nni Mf•talar Jcarıı- poli'den hareket eden yedinci italyan 
aında mantılunı ve takdirini kullan- fil09u. ıeyahatten •rfımsar ederek 
mumı çok iyi bilecek haldedir. Bil- !talya'ya dönmek emrini aJauttır. 

B1ronom1 llmiııde, tecrlbl ilimlerin h ... bin bir fellket ıarmOt •• çetin X Roma - N etredilen bir karara 

Fakat B. Çemberleyn diyor ki: ~]E~ :$ [::::~::::~: .. :~:::~::::~:::::] §!j:'git J~~ :tS:s=a:.= u: 
il HOkUmetçe IUzum görülecek bir tedbiri ni muhafaza ederler. NOBETÇl ECZANELER tıaldedh. llllletlmisin yilalerce uır- x Loadr•, - Hollanda hariciye 

l k f •• 1o-.-.ı-i ••"'•mda tem nuırı B. Patjin, buraya plmİftlr. • kt" ğ • d • Ekıonomlk doktrinleri bilmek için Puar ı tere YI r-•uınm .,..- • 
gecı arece ıme Gir teminat veremem il onları isaJa eden lffrltri okunu. Hal· P-----· ı .. 1~ .. ::::::' •il eden llllll Şerlmbin mukadd• Mumaileyh. Hollanda hukukfinula-

--·- : W&• .L... 1 al da L bl 1 L teL rmdan Groti•'un batırMmı tebcil i-bukl ba tan bbl lAbı yapanlarm ıö- Sah Ankara Bc•eneel -u.yra ı tm tea r ao U• ve a 
(Bqı I lııcl •y/•d•) sun olarak kalmaktadır: memleket ta- rUt s&Ylyeai içinde bırakır. Şllpbniz Çaqamba Y-1 .. Cebeci Bcaaneleri bir nefea halinde topluyus. Mllleti- çin yapılacak men1lmde hMm' bulu· 

ıuı bktabi imktn buı1 olur olmu par mi"*' itpl edilmeden Ye Amerika ..... •I'~ -ı. doktrin ubipterinin ~~ : Halk •• lalw'7a Baaaüeri mıb çisdiil iııkıllp ve terlkkl yolla- nacaktır. 
,...__ di k · ..... - ı- - : Bı•" Çanlran Bcaaeleri -ntoya bil rece tır. Fakat hü - menfaatleri hakkmda hakkaniyetli mu kendileriyle tema etmek yani tet· c.......- : lebat. Y•l...,.r Bcaaelerl t'mda onun bqkanlılı altında safere X B•yrut - General Veırcmd•m 
ktmttte lllsum prülecek bir tedbiri amele ya~ılacalı temimtiyle barq ldklerlml.d metinler Userinde yap- DA. T kopn bir ordu halinde .kendi idealine ikameti halk tarafından hanaetli Mm 
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İç lşler Sokonhğı 
tesisatına ait projelerin tanzimi iti 
bir grup halinde kapalı zarf uauliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Siirt içme suyu tesisatı 
İJİnin kapah zarf 

usulile eksiltmesi 

Tosya ıehrinin projesi keıi.f bede
li: 3000 ve muvakkat teminatı 225.00 
liradır. 

lskilip §ehrinin projesi kefif be
deli 1500 ve muvakkat teminatı 112.S 
liradır. 

Ekailtme 9 mart 1939 perıembe gü
nü ıaat 11 de Dahiliye Vekileti bi
naıında belediyeler imar heyetıinde 
yapılacaktır. 

'?.•.bili,. Vekiletindea : 
f Sıırtte takriben 4 kilometre meu
treden terfi ile ıu isalesi pompaj, fil
'te e t~iaatı ıu deposu tehir tebekeai 
~ laır ınüteferri itlerin yapılması 
._Palı zarfla eksiltmeye konulmu§-•11r, 

ı:.1 - lıin muhammen bedeli 120000 
61Cidll'. 

2 
.- latekliler bu ite ait prtname, 

~Je \'e sair evrakı 600 kuruı muka
l tnde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 

l~l lieyeti Fen ıefliğinden al&bi -
lt er, 

be
3 

- Eksiltme 3 nisan 1939 tarihi
b" l'lathyan pazarteei &ünü aaat on 
~rde Dahiliye Vekaleti binasında 
~lanacak Belediyeler lmar Heye-

e Yapılacaktır. 
ltt4 

- Ebiltmeye ıirebilmek için 
.._:~i~erin apğıda yazılı teminat ve 
· ~ı aynı gün saat ona kadar ko -
~ reiılifine teslim etmiı olma
._. lbandır: 
ti 4 .. 2490 sayılı kanunun 16 •e 17 ln
lbı~ddelerine uygun 7250 liralık 
-..YQkat teminat. 
8 .. kanunun tayin ettifi vnikalar, 

..:.: ~nunun dördüncü maddesi 
. ~nce elniltmeye girmiye bir 
~i bulunmadıfma dair iımah bir 
lbektup, 

l> • Belediyeler tmar Heyeti Fen 
leflifinden münakasaya girmek için 
lll~Jcları vesika, 

S - Teklif mektupları ihale günü 
~t ona kadar makbuz mukabilinde 
il tlediyeler Banka11 ikinci katmda 

tlediyeler imar heyeti tefliğine ve
l'ilecektir. 
Poıta ile gönderilecek teklif mek

tuplarının i•deli teahbütlü olmaaı ve 
llibayet bu saate kadar komiıyona 
telıııit bulunması lazımdır. 

&u it hakkmda fada izahat almak 
~tiyenlerin Belediyeler lmar Heye
ti Fen Şefliline müracaat etmeleri. 

(429) 10488 

Milde '' DeYeli phirlerl ipe 

Dahiliye Veklı.tmden ı 
"'ide n Denli febirleri içme su 

t~•iaatına ait projelerin tanzimi iti 
bır trup halinde kapalı zarf uauliyle 
ebiltmeye konulmuttur. 
Niğde ıehrinin projeal keıif bede

li 2350 ve muvakkat teminatı 176.25 
liradır. 

Develi telırlrıin projeıi keıif bede
li: 2800 ve muvakkat teminatı 210.00 
liradır. 

Ekailtme 9 mart 1939 perıembe gü-
1111 laat 11 de Dahiliye Veklleti bi
llaaında belediyeler imar heyetinde 
>'lpılacaktır. Şartnameler biW>edel 
belediyeler imar heyeti fen tefliğin
den alınabilir. Müteahhitler teklif 
zarflarmı eksiltme günü saat ona JKa
~ belediyeler bankuı üıtündeki 
1111.ar be~ti fen ıefliğine teelim etme
le llaecburdurlar. 
Poıta ile ıönderilecek tekliflerin 

1-deU taahhütlü olması ve nihayet 
!tıiinabaa samanından bir saat evet 
lc0ftııiı10na gelmiı bulunması lizım
drr. (462) 10494 

lafrı " Zile phirlıri ipne Si 

lesi11tı projelerinin twimi• 
alt eksiltme 

Düüu,.. v eklletüulea ı 
• Bafra ve Zile ıehirleri içme ıu te

'illtına ait projelerin tanzimi iti bir 
trup h.Iinde kapalı zarf usuliylc ek
•iltıneye konulmuıtur: 
~afra 1ehrinin projesi keıif bedeli: 
d ve muvakkat teminatı 270 lira-

tr, 

~le 1ehrinin projesi ketif bedeli: 
d •e. muvakkat teminatı 150 lira-
ır. 

ltkautm; 9 mart ı 939 perıembe ıü
nli ... t 11 de Dahiliye Vekileti bi
ıı..ında belediyeler imar heyetinde 
npılacaktır. 
• iartnameler bilibedel belediyeler 
~r heyeti fen teflilinden alınabilir. 

Uteahbitler teklif zarflarını eksilt
~e ct1ftG saat ona kadar belediyeler 
uuıkaaı üıtUndeki imar heyeti fen 
f'flit~ teslim etmeğe mecburdur-

§artnameler bilabedel belediyeler 
imar heyeti fen §Cfliğinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif zarflarını eksilt
me günü saat ona kadar belediyeler 
bankasında imar heyeti fen ıefliğine 
teslim etmeğe mecburdurlar. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin iadeli ta
ahhütlü olmaıı ve nihayet münakasa 
zamanından bir saat evel komisyona 
ıelmif bulunması Jbnndır. 

(464) 10496 

K11phir •ısabası i~e su 
tesisatı projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 
Kırıehir kasabası içme su teıisatı

na ait etüd ve projelerin tanzimi işi 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu ite alt keşif bedeli 
2700 liradır. Muvakkat teminat 202.5 
liradır. 

Eksiltme 9. 3. 939 perşembe günü 
saat ı l de Dahiliye vekaleti binasın
da belediyeler imar heyeti tarafından 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilibedel belediyeler 
imar heyeti fen ıefliğinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif zarflarını ek
ıiltme günü saat ona kadar belediye
ler bankası üstündeki belediyeler i
mar heyeti fen ıefliğine teslim etme
ğe mecburdurlar. Posta ile gönderile
cek tekliflerin iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet münakasa zamanm
dan bir saat evel komisyona gelmiş 
bulunması lizımdır. (465) 10497 

Adıyaman kasabası ione su 
tesisatı projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahili,. V eklletindea r 
Adıyaman lrasabuı içme su t•i•

tma ait etild ve projelerin tamimi 
iti kapalı sarf muliy~e ebi.ltmeyıe ~ 
n.ulmuıtur. Bu ite aıt ke11f bedelı 
2700 lira ve muvakkat teminat 202.5 
liradır. Eksiltme 9. S. 939 perşembe 
günü saat ıı de Dahiliye velı:ileti bi
numda belediyeler imar heyeti tara
fından yapılacaktır. 
Şartnameler bil&bedel belediyeler 

imar heyeti fen teflitinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif sarflarmı eksilt
me cünü saat ona kadar belediyeler 
banlı:a11 üstündeki belediyeler imar 
heyeti fen ıefliğine teılim etmeğe 
mecburdurlar. Potıta ile gönderilecek 
tekliflerin iacXli taahhiltlU olması ve 
nihayet münakasa zamanından bir 
saat evel komisyona gelmit bulunma
ıı lazımdır. (466) 10498 

Bayburt kasabası ipne su 
tesisatı projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Bayburt kasabası içme ıu tesisatı
na ait etüd ve projelerin tanzimi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. Bu ite ait ketif bedeli 
2500 lira ve muvakkat teminat 187.5 
liradır. Ebiltme 9. 3. 939 peqembe 
&ünü saat ıı de Dahiliye Veklleti bi
nasmda belediyeler imar heyeti tara
fından yapılauktır. 
Şartnameler billbedel belediyeler 

imar heyeti fen 'ftflifinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif zarflarmı ek
ailtme gliftü saat ona kadar belediye
ler bankası Uıtündeki belediyeler i
mar heyeti fen ıefliğine teslim et
mıefe mecburdurlar. 
Poıta ile &önderilecek tekliflerin 

iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
milnakasa zamanından bir saat evet 
komisyona gelmiJ bulunması Jlzmı-

dır. (467) 10499 

Mırdln kısabası lone sa 
tesisah projesinin tanzimi• 

ait ekslla. 
Dahili,e Vekiletinden : 

Mardin kasabaıı içme su te9İsatma ~r. Poıta ile gönderilecek teklifle
rın iadeU taahhütlü olması ve niha
Yet ınünaJrua umanmdan bir saat e
\'el komisyona gelmlt bulunmaıı li-

ait etUd ve projelerin de tanzimi iti 
kapalı zarf uıuliyle ebiltmeye ko
nulmuıtur: 

ZıJbdır. (463) 10495 

Tosya " İ*llip l8hir1eri .. 
Si leslsltı projelerinin 
.... 111 ebillme 

Bu ite ait ketif bedeli 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 liradır. Eksilt
me 9. 3. 939 parıembe günü saat 11 de 
Dahiliye Veklleti binMmda beledi
~ler imar heyeti tarafından yapıla
caktır. 
Şartnameler bllibedel belediyeler 

imar heyeti fen ıefliğinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif qrflarmı ek
ailtme iiiD.11 IUt 9D& kadar belediye· 

Comhuriyet Merkez Bankasının 11 - 2 - 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasar 
ALTIN: Safi lı:ilocram 17.159,993 
BANKNOT •••••••••••••••• 
UFAKLIK , , • , • • • • • •, 111 ,, 

Dahildeki IWuhabirler : 
Türk Lirası ••••••••••• • • • • • 

Hariçteki MııMbirler ı 
ALTIN: Safi kUoıram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serhat dovizler 
Dieer dövizler ve borçlu kliris 
bakiyeleri ............... . 

Hazine Tahvilleri : 
Denıhte edi. evrakı nakdiye lcarııhp 
Kanunun 6-8 inci maddderine tev -
filı:aıi hazine tarafından vaki tedipaL 

Senedat Cüzdanı(: 
TİCARi SENEDAT ••• • • • •,, 

Eabam ve Tahviliıt Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - karşıhiı Eıham ve Tahvilat (İti • 
bari kıymetle) ••••••••••• , , •• 

B - Serbest esham ve tabvilit , ••••• 

Avanslar: 
Altın ve Döviz Uzer.ine •• , •• , • , •• 
Tahvılit merine •• - , , , • ••• , •••• 

Hissedarlar 
Muhtelif 

URA 
24.136.902,95 
12.548.442,
l..21H.112,12 

653.828,-

12. 736.038,33 
38.064,02 

11.391.909,30 

158.748.363,-

115.285.632,-

84.683.493,73 

40,863.908,39 
7.913.081,11 

232.972,09 
7.897.877,75 

YekW. 

LlRA 

37.976.457,07 

653.828,-

24.166.011,65 

142.462.931,-

84.613.493,73 

48.776.989,50 

1.130.849,84 
4.500.000,-

11.174.582,34 

362.525.143,13 

PASiF: 
Serma)'• 
lhti)'at Akçesi 

Adi ve fevk.alide •••• • • • • • • • • • 
Huıuıl ............... • 

Teda'riildeki Banknotlar ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ••• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat.. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kaqıhiı tamamen altın olarak ili · 
veten tedavüle vazedilen •••••••• 
Reeskont mukabili iliveten tcd. vazd • 

Türk Urası Mevduatı ı 
Döviz taahhüdatr: 

Altına tahvili kabil dövizler ••••• 
Diier dövizler ve alacaklı ldirine 
bakiyeleri •••••••• • • ••• , •• 

URA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.'285.632.-

142.462. 93 l ,-

19.000.000,-
35.000.000,-

4.348,80 

23.801.943,04 

Yeklın 

LtRA 

15.000.000,-

8. 712.234,11 

196.462.931 .-

20 1\93.252,14 

23.805.291 ,84 
97 .850.434,04 

362.525.143,lS 

1 temmu::a 1938 tarihinden itibaren:lakonto haddi% 4 altın Üzerine avans% 3 

lcr bankası üstündeki belediyeler 
imar heyeti fen tefliğinc teslim et
meğe mecburdurlar. Posta ile gönde
rilecek tekliflerin iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet münakasa zamanın
dan bir ıaat evel komisyona gelmiş 
bulunması lbrmdır. (468) 10500 

Mahkemeler 
Ankara Aali)'e Mahkemesi Birin

ci Hukuk Dairesinden : 
Ankara'da Anafartalar caddesinde 

Yıldız lokantası sahibi Hamdi karde
ti Reıit oğlu Mehmede: 

Karınız Lfttfiye tarafından aleyhi
nize açılan botanma davasının gıya
bınızda y•pdan durupııaer sonunda: 
Bo§anmanıza ve kabahatli görüldU

ğünüzden bir eene müddetle yeniden 
evlenememenize, küçük Nibalin ve -
liyet hakkının annesi tarafından. kul
lanılmaıına ve icranın tenaip edece
li yerele on bet cünde bir lrOçilkJe 
pbat miinaeebet eı.ie ecleb'lmealse 
ve anneei ımüstaldllen infak edeceği
ni kabul etmi§ olduğu cihette ittlrik 
nafakası takdirine mahal olmadığına 
w biltin muhakeme muraflarmm si
ze yüldıetilmeeine temyiz yolu açl'k 
olmak üzere 20-1-939 tarihinde kara!' 
wrilmit olduğu ve bu kararın bir su
reti.nin mahkeme divanhanesine ti
lik edildiği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. (421) 10487 

hazine vekili tarafından, müdcXa
aleyhler Ereğli şirketi direk müteah
hidi Aleko Burunelli ve Kerim Ça
vuı ve Yusuf ve Ereğli tirketi aley
hine açılan, (4407 lira 78 kuruı) ala
cak divaıınm muhakemesi gününde 
ila~n tebliğata rağmen gelmiyen 
müddeaaleyhlerden Aleko hakkmda 
ilanen gıyap kararı tebliğine ve mu
hakemenin 29-3-939 çarpmba saat 
10 a talikine karar verilmiı olduğun
dan, mumaileyhin mezk6r günde mah
kemeye gelmesi akli halde muha
kemenin gıyabmda devam olunacağı
nı bildirir gıyap kararı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilin 
olunur. 485 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimlijinden : 

Atıfbey mahallesi dı' kapı kartı -
smda 221 numaralı Salibi evinde Jd -
racı Hüenü Yaqan: 

Jılannhey maballealnde büıka1 tb
rabim Özcabr vekili avukat Nedim 
Yelço tarafından aleybi.nize açılan 15 
lira 4 kurut alacak davasının yapıl • 
makta olım durUfmaSında adresinizin 
meçhul olmasına binaen tebliğat yapı
Iamadıfı görülerek usulün 141 inci 
maddesi mucibince ve 20 gün müddet
le illnen tebHğat yapılmasma mahke • 
mece karar verilmi' ve durutmada 
9-M39 pertemt>e saat 9,5 bıralulm1'
tır. Mahkeme cUnllnde bissat h&nr 
bukınmadıfınıa wya bir vekil g8n • 
dermedflinis takdirde mahkemenfse 

Zonsuldak Asli,.e Hukuk Hakim- gıyaben bakılacağı teblif makamına 
lifinden: 939 - 166 kaim olmak Usere ilin olunur. (514) 

Zonguldak Orman idareli namına 10516 

Muhtelif madeni e,ya 
yapbnlacak 

1.tanbul Oniveniteai A. E. P. Komisyonundan : 
Muhammen bedeli Teminatı 

Yapılacak iş ~ra Kr. Lira Kr. lhale tarihi ve , .. ti 

Kadın ve doğum kliniği 
mideni efyası 15299. 55 1147. 47 
Göz kliniği mideni efYUI 6295. 50 472. 20 
Kulak bolu ve burun 
kliniği mideni eıyuı 
Tedevl kliniği mldenl 

5445. 408. 38 

3-3-939 cuma uat l5 
3-3-939 " 15.30 

3-3-939 ,, 16 

eıynı 11244. 843. 30 3-3-939 ,, 16.30 
1 - Yukarda g&~rilen kliniklere yaptırılacak mideni eşya ayrı ayrı 

karıılığında yasılı muhammen bedelle kapalı zarfla eblltmeye konulmuı
tur. 

2 - İstekliler ıartname, liste ve malzeme nümunelerine her gün rek
törlükte ıörülebilir. 

3 - Zarflar ih&le günü saat 14 te makbuz mukabili rektörlüğe verile
cektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yuılı vnikadan betka en u 150 yataklı bir 
butanenin bu gibi mideni eıy•mı iyi bir ıurette yaptığına dair vesikala-
rm da sarf içerieine konuım..ı lbımdrr. (875-485) 10504 

Tü.rk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
BeJinci KeJide : ll/Mart/939 dad1r. 

liyik lb•lye: 50.000 llrad1r ... 
Bundan batb 18,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 'ft 10,000 Liralık iki adet milklfat vardır. 

Ba tertipten bir bilet alarak iftirik etmeyi ihmal etmeyi
nia. Siz de pipnaonun mee'ucl ve bahtiyarlan aruma ıir
mit olUl'IUDUL •• 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mük6fat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 EylOI 1 1 kinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektr. 

•-1 k ra mi ye 1 er : 'S!2$!!!iia!S5!S!!!a!iil5i!5iiliiilEl!i!!ei•B"'!s!!!!i!S!!!!i!Siii! 

1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 ,, 1000 ,, = 5.000 ,, 
8 ,, 500 ,, - 4.000 ,, 

16 
" 250 .. = 4.000 

" 60 .. 100 '" = 6.000 • 95 .. 50 
" - 4.750 

" 250 .. 25 ,, = 6.250 " 
435 32.000 

--
T. iŞ B1111lıanna para yatırmakla, yalnız para biriktİrmİf 
olmaz, aynı zamanda talimnizi tle tlenemİf olursunuz. 

Daktilo kursu 
Ankara Tecim Lisesi Direktörlüğünden: 

Lisemiz binasında en az ilk mektebi bitirmiş 
olanlar için Daktilografi kursu açılmıştır. Kayıt 

ve kabül muamelesi her gün 9 - 12 arasında 
yapllmaktad1r derslere 20-2-939 tarihinde 
baılanacaktır. Dersler için ücret ahnmaz. (513) 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
Umumi Heyet d6veti i -

---------- ------s .Ankara memurlar Kooperatif - ------~ ·Şirketinden : --------------------------------------------------------

İdare Mecliıi, Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi hi .. 
sedarlar umumi heyetini 3 Mart 1939 tarihine müaadif cu
ma pnü aaat on altıda Ankara Ticaret ve sanayi odaıı bi
nuında Ticaret kulübü salonunda senelik adi içtimaa da
nt eder. 

lçtimaa İftirik için ortaklarm biue senetlerini ibraz el· 
meleri lizımdır, 

---------------------------Müzakere ruznamesi: 5 --1 - 1938 aene.i idare mecliıi ve mürakipler raporlannm : 
okunması; 5 --2 - 1938 aeneıi Bilinçomnun taadiki ile idare mecliıi- 5 
nin ibraaı ve ortaklara temettü hi11e1i tevzii ve mübayaat 5 
rietumu icraaı, i --3 - Müddetleri biten idare mecliıi izuı yerine yeniden 5 
intihap yapılmuı, 5 -5 4 - 1939 aenesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin ! 

- ti 0 

• ..IG..ol -: yanı. "90'9 : - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
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Kültür BakanhQı 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre llko -
kulların her beş sınıfı için beş ciltten 
müteşekkil t>ir okuma kitabı yazılma
ıu müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1-3-1939 
dan başlamak ve 30-12-1939 cumartesi 
günü öğleyin bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 30 - 9. 1939 cumartesi günü öğ
leye kadar bir dilekçe ile Maarif 
Vekilliğine müracaat ederek bu mü -
sabakaya girecekler defterine adla -
rını yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
ç:kanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere biner lira mükafat veri -
Jecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
%Üne 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 konulmu§ olarak bulunması kafi 
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin esrr 
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 
son tashihlerinin kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Iazımge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -
lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birliltte göndermeleri lazrmdır. 

10354 

Tarım Bakanh{lı 

Bir bahçivan 
ah nacak 

Etlik Bakteriyoloji ve Seroloji Mü 
eaaeaesi Direktörlüğünden : 

Müesseseye 60 lira ücret]..: bir bah
çivan alınacaktır. 
Ağaç ve çiçek işlerinden anladığına 

dair ehliyet vesikası ibrazı, ve asker
likle alakası olmadığına ve hüsnühal 
eshabından bulunduğuna dair vesika 
ibraz etmek. 

Bu şeraite haiz olanlar istenilen ve 
s.ikalariyle birlikte her gün için mü
essese direktörlügüne müracaat etme-
lerL (451j 10456 

Okullar 
Elbise münakasası 

Müzik Öğretmen Okulu Direk
törlüğünden : 

Okulumuzun kız ve erkek talebesi -
nin elbiselerine ait 6-2-939 da yapılan 
münakasa fiyatları gali görüldüğün -
den 16-2-939 perşembe günü saat 15 
de Ankara okullar sağışmanlığmda 
tekrar münakasa yapılacaktır. 
Kız elbisesi 35 - 45 kat. erkek elbise

si 7 5 - 85 kattır. Muhammen bedel 
3460 liradır. Taliplerin % 7.5 güven 
akçaları ile aynı gün ve saatte müna -
kasada bulunmaları (515) 10517 

Kestane kazığı alınacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdür· 

lüğünden : 
Ankara Orman fidanlığı için 3 met

re boyunda 4 santim kutrunda 10.000 
adet kestane kazığı 8-2-939 tarihin -
den itibaren 15 gün müddetle müna
kasaya konulmuştur. Şeraiti görmek 
istiyenlerin Ankara orman mesul mu
hasipliğine müracaat etmeleri ihale 
22-2-939 çarşamba günü saat 16 da ya· 
pılacağı ilan olunur. (393) 10401 

r Milli M~.iaiaa iıakanlığı 
Gaz idrofil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

elli bin beş yüz lira olan bir milyon 
beş yüz bin metre gaz idrofil 22 şubat 
939 çarşamba günü saat ıs de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Jk teminat 3775 lira olup şart
namesi 253 kuruşa M. M. Vekaleti sa 
tmalma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saylı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerınde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarnı eksiltme 
~aatinden behemahal bir saat evetine 
kadar Ankarada M. M. V. satn alma 
Ko. na vermeleri (5350) 10028 

• 
23 kalem ilaç ve malzeme 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi bin lira olan yirmi üç kalem i
Jaç ve malzeme kapalı zarfla eksilt
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. llk teminat 1500 liradır. 

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

Bakır sahan alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi beş kuruş olan {100) 
bin yüz bin adet aş kabı (bakır sahan) 
kapah zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 939 pazar günü 
saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (1875) bin sekiz 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi parasız o
larak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltrniye gireceklerin 2490 
sayılr kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(349) 10364,. 

64 baş binek hayvam ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
Harp okulu için 64 baş binek hayva 

nı birden veya perakende suretiyle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanların 17 şubat 
939 günü saat 15 de hayvanları ile bir
likte Ankarada M. M. V. satınalma ko. 
na müracaatları. {356) 10371 

Askeri Fabrikalar 

7 kalem bilyalı yatak 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira 
olan 7 kalem Bilyalı yatak Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28. 2. 939 
salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (214) lira (95) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
rı. (436) 10439 

Kirahk dükônlpr 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğünden : 
Kırıkkalede bir fırın ile bir soğuk 

hava tertibatını havi kasap dükanı ve 
bir kesim yeri ile beş mağaza müza
yede ile kiraya verilecekt·i·r. ~~rtna -
meyi görmek üzere her gun og~.e~~n 
evvel askeri fabrikalar umum mudur
lüğü teavün ve sigorta sandığına mü
racaatları ve ihalenin 27 şubat pazar
tesi günü saat 15 te yapılacağı ilan o-
lunur. (481) 10484 

ULUS 

2 Adet römorkör 

alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez 

Satın Alma Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 100.000 li

ra olan iki adet Romurkörün kapalı 
zarfla münakasası 17-2-939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 te Veka
let binasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2) Beş lira bedel ile şartnamesi her 
gün komisyondan alınabilir. 

3) Münakasaya girmek istiyenle -
rin belli günde münakasa saatinden 
bir saat eveline kadar 6250 liralık ilk 
teminatı ve kanuni belgelerini havi 
kapalı teklif zarflarını makbuz mu -
kabilinde komisyona vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (5299) 10016 

Lôcivert kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Müsteşar

lığından : 
Deniz okurlarının tüysüz lacivert 

şayak ve deniz eratınm tüylü lacivert 
şayaiı: elbiselik kumaşları ile paltoluk 
tüylü kalrn Jacivert şayak kumaşları
nın evsaf ve tipi ""niden tetkik ve 
standarize edilec . r. 

Bu nevi kumaş imalatı ile meşgUJ 
fabrika ve ticareti ile meşgül müte -
ahhitlerin bir metreden aşağı olma -
mak üzere Ankara'da vekalet binası 
içindeki deniz levazım şubesi müdür
lüğüne ibraz ve teklif edecekleri ku
maşların ayrı ayrı tetkik olunup bun
lardan bir veya bir kaçının intihap o
lunarak buna göre standart bir ku
maş kabul edileceğini ve bundan böyel 
deniz ordusu kumaş mübayaztmın bu 
kumaş tip ve evsafı üzerinden yapı
lacağını ve taliplerin numuneler ile 
birlikte en son 20 şubat 939 tarihine 
kadar müracaatları lüzumunu bildiri-
rim. (335) 10378 

116 kalem h bbi ecza ve malzeme 
ah nacak 

[ Ank~r~ l~~~~ı~· Ami;iiÖi. 1 

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 liradır. 

3 - !halesi 16-2-939 perşembe günü 
saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve3 
üncü a:addelerinde istenilen belge
leriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satınalma komisyonuna müraca-
atları. (350) 10365 

Zeytin tanesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

ı\lma Komisyonundan : · 
1 - Garnizon birlik ve müessesele-

rinin ihtiyacı için 14.000 kilo zeytin 
tanesi aç:k 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

me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belge -
leriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satınalma komisyonuna müraca-
atları. {352) 10366 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisvonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 200.000 kilo 

sabun kapalı zarfla eksiltmiye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 70.000 lira olup 
muvakkat teminatı 5250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-2-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme 

günU 2490 sayılı kanunun 2,3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
bir.ikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar temina.: ve tek
lif mektuplarınr Izmir levazım amir
liği satınalma komisyonuna vermele-
ri. (376) 10382 

58.000 kilo el ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Kale tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Erzincan'daki Yanıkkalenin tamiri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 100.000 lira ilk teminatı 
6250 liradır. Eksiltmesi 3 mart 939 
cuma günü saat 11 de Erzurum' da as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname keşif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 
bir saat evetine kadar komisyon baş -
kanlığına verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunacaktır. (511) 

10514 

Muhtelif yiyecek 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cinsi ve miktarları ıyazılı 

erzaklar palarlıkla alınacaktır. Talip -
lerin teminatlariyle birlikte bugün sa
at 14 de Ankara Levazım Amirliği sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı 

Kilo 

600 700 
1000 1300 
350 400 
300 400 
100 

2300 : 2800 
600 700 
700 : 1000 

Karnabahar 
Kereviz 
Havuç 
Elma 
Pastırma 

Balık 

Pekmez 
Tahin helvası 
(508) 10511 

Kilis alaıyr satın alma komisyon 
yapılacaktır. 

4 - Şartname plan ve modeller 
kara ve İstanbul Lv. amirliği satıtl_ 
ma komisyonlarında ve Kilis, GaJV 
tep, Maraş, Adana, İslahiye, Ka 
askeri satmalma komisyonlarındatl 
rülür. . . 

5 - Taliplerin 76.000 liralık ışı 
pabileceklerine dair vesaiki haiz o. 
ları taliplerin mühendis veya ın 
olmaları, olmadıkları takdirde a 
evsafı haiz olan memurları inşa• 
sonuna kadar bulunduracaklarına 
noterlikten musaddak teahhüt kag 
ile temin etmeleri ve ihale tarihin 
8 gün evele kadar komisyondan i 
leye iştirak için ehliyet vesika.51 
malan lazımdır. 

6 - İstenilen evrak ile beraber 
lira muvakkat teminatlarını havi ~ 
hürlü mektuplarını ihale saatinde1l 
saat eveline kadar komisyona verr' 
leri Jazımdrr. 

7 - İnşaat müddeti bir teşrin g. 
gününe kadar uzatılmış 

8 - Kati kabul muvakkat kabuld 
altı ay sonra yapılacak 

9 - İstihkak raporları ayda bir<
rilir. 

10 - Son istihkak muvakkat kat' 
raporu iledir. (510) 10513 ~ 

Sıhat Bakanhğı 

150 dana alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müesse.,ı 

Satın Alma Komisyonundan : 

2 Pavyon yaptırılacak 1 - Müesseseye çiçek aşısına el\f~ 
Ankara Levazım Amirliği Satm rişli 150 adet dana açık eksiltme 

1 

Alma Komisyonundan : 22-2-939 çarşamba günü saat 11 de ~ 
1 - Alay eratının ihtiyacı için iki tın alınacaktır. 

2-Muhammen bedel 4500 lira otıı pavyon inşaatı yeniden eksiltmeye 
konmuştur. muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştıl 

2 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku _ 3 -Şartnamesi her gün müess~ 
ruştur. mutemedinden parasız temin olunll 

3 - Eksiltme 1 - 3 • 939 tarihine ı (367) 10395 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de!.....------·--------

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle .. şl 
ğıda cinse ve mikdarları yazılı malzeme satın alınacaktır • . 

2 - İhalesi 16 şubat 939 perşebe gUnü saat 15 de müstahkem mevki sa 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda mikdarları yazılı muvakkat teıııf 
nat makbuzları veya banka mektuplariyle birlikte Çanakkale müstahke~ 
mevki satmalma komisyonuna müracaatları. 
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a M. M. V. Deniz Merkez Satm Al

ma Komi•yonundan ı 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 

olan 166 kalem Tıbbi ecza ve ınalze -
me 24-2-1939 tarihe rasthyan cuma 
günü saat 14 te Vekalet binasında mü
teşekkil komisyonumuzda açık eksilt
me ile münakasası icra edilecektir. 

1 - Safranbolu'daki kıtaat ihtiyacı 
için 58000 kilo et kapalı zarf usuliyle 
e.kail~eye konulmuJtur. ' 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat eve_!_jx ve dı zarfları kırmızı ~ 
mumu ile mühürlenmiş oldugu halde komisyona verı melidir. Posta a ~a 1 

2 - tık teminatı 375 liradır. Şart
namesi her gün komisyonda görülebi
lir. 

3 - Eksiltmiye girmek istiy.enle -
rin o gün belli saatte kanuni belgele
riyle komisyon Başkanlığına müra -
caatları. (489) 10505 

J Enstitüler 
Kiralık bakkal dükônı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör -
lüğürı-Jen : 

1 - Yüksek enstitümüzde bulunan 
bakkaliye dükkanının kirası 25.2.939 
dan 25.2.940 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık artırmıya konulmuş

tur. 
2 - 25. 2. 939 cumartesi günü saat 

10 da rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihale yapılacak
tır. 

3 - Tahmin edilen senelik kira be
deli 1403 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 105,25 lira
dır. 

5 - Parasız şartname almak isti
yenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. ( 437) 10438 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başında is

tifte mevcut (1461) adet muadili 708 
metre mikap (662) desimetre mikap 
köknar tomruğu açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacım kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman başmühendis mua -
vinliğinde lstanbul'da orman baş -
mühendis muavinliğinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (11) lira (25) kururştur. 

5 - lsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 17-2-939 gUnü saat (14) 
de Karabük'teki revir merkezine mü-
racaatları. (703-380) 10391 

2 - Bu miktar 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 teminatı 870 liradır. 
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 sayıh kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını eksitme saatin
den bir saat eveline kadar Safranbolu 
belediyesinde askeri satınalma komis
yonu başkanlığına vermeleri. 

(425) 10430 

s·o. 000 kilo arpa 

oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Safranbolu'daki kıtaat hayvana

tının ihtiyacı için 60.000 kilo arpa açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 -Ekisiltme 27 şubat 939 pazarte
si günü saat 14 de Safranbolu beledi
ye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu askeri 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

4 - Arpanın muhammen bedeli 3180 
lira muvakkat teminatı 238 lira 50 ku
ruştur. 

5 - İsteklilerin teminat makbuzla
riyle ve mahalli ticaret odalarına ka -
yıth bulunduklarına dair vesaikle iha
le saatinde Safranbolu belediyesinde 
bulunmaları. (431) 10432 

Kaşar peyniri 
ah nacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 

2100 kilo kaşar peyniri açık eksiltme
sı 3-3-939 cuma günü saat 11 de Anka
ra Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Murammen bedeli 1264 lira 20 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı 94 lira 82 kuruş -
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko -
misyonunda bulunmaları. (509) 10512 

gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı vesaikleri yaıı 

larında bulundurmaları ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecb\J 
ridir. Aksi halde eksiltmiye iştirak ettirilmezler. 

6 - Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameler Ankara, İstanbul ve İı' 
mir levazım amirlikleri satıalma komisyonlariyle Çanakkale müstahker:ıl 
mevki satınalma komisyonlarında görülebilirler. 

Talipler istenilen malzemenin heyeti umumiyesine fiyat teklif etmeyi 

mecburdurlar. (374) 
Muhammen Teminatı 

bedeli Tutarı 

Cinsi Miktarı Kş. Lira 

Çubuk demiri 102 Ton 15 15300 

.. .. 15 " 15 2250 
Potrel - Normal - 320 Ad. 14 11782 

,, 10 •• 14 275.~4 

Lama demiri 2500 Kilo 14 350 
Demir bağ teli - kızıl 20 2281 Liradır 

derecei hararetten 450 
geçirilmiş 2250 Kg. 

10380 30407,94 

Kereste ve çivi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle aşağı
da cins ve mikdarı yazılr kereste, çivi satmalınacaktır. 

2 - İhalesi 16-2-939 pereşembe günü saat 11 de müstahkem mevki satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkür 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 verilmelidir. 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 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

Talipler istenen kereste ve çivinin heyeti umumiyesine fiyat teklif et -
meye mecburdurlar. (375) 
Cinsi Miktarı Ebatları Metre mikabı Tutarları 

Kereste 
,, 

" 
" 
" 
" 

Çivi 

" 
" 
" 
JJ 

1908 Ad 4,00X0,06X0,25 
1116 ,, 4,00X0,04X0,25 

576 ,, 4,00X0,03X0,25 
1000 ,, 4,00XO,lOX0,10 

900 ,, 4,00X0,12X0,08 
1000 ,, 4,00X0,13X0,13 

300 Kg. 8 Sm. tik karfiçe 

3 00 .. 1 o " " " 
300 .. 12 " " " 
300 .. 14 .. 
300 .. 16 .. 

1500 

.. .. " .. 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
52 50 17009 40 

Muvakkat teminatları 
Lira 
1376 

318,560 M. 

Çivinin kilosu 
Kuruş 

19 

10381 

1 



Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1.- Malatya vilayetinde Arapkir-Er
z~ncan yolu üzerinde (Kozluk) ve Er
zıncan ·ı layetinde yine ayni yolda 
(~ırzı) köprülerinin demir olarak ye
~ıden inşaatı (71.800) lira keşif bedeli 
Uzerinden kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 13-3-939 tarihine mü
sacti[ pazartesi günü saat 15 de Nafia 
Y. e.kaletinde şose ve köprüler reisli -
gı odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
lllÜteferri diğer evrak (360) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye ancak .demir inşaat
ta ihtisası olan ve şimdiye kadar bu gi
bi köprüler yaptığını ispat eden fab -
tikalar veya bir tcahhütte en az elli bin 
liralık toprak işlerinden gayri bir in
faatı teahhüt ederek iyi bir surette ik
nıaı ettiğini ispat edenler girebilece -
ğinden isteklilerin eksiltme tarihin
den en az 8 gün evel bir istida ile Na
fia vekfiletine müracaat ve bu evsafı 
haiz olduğunu ispat ederek alacağı eh· 
•!Yet vesikasını göstermeleri liizımdır. 

S - İsteklilerin ticaret odası vesi -
lrasiyle (4840) liralık muvakkat temi -
llatlarını havi olarak 2490 sayıh ka
tıunun tarifatı dairesinde hazırhyacak 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
Yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi -
linde vermeleri muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (220) 10268 

Betona rme köprü inşaatl 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Bolu vilayetinde Düzce - Hen
dek yolu üzerinde ahşap Merkiçme • 
len köprüsünün betonarme olarak in
şaatı (107.000) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle münakasa 
:yıa çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 3·-3-939 tarihine mü
sadif cuma günü saat (15) tc Nafıa 
Vekaletinde Şose ve Köprüler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (535) kuruş mu 
kabilinde şose ve köprüler reisliğin
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ancak bir teahhüt
te en az altmış bin lira bedelli beton
arme bir köprü veya buna benzer bir 
yapıyı teahhüt ederek ryi bir surette 
ikmal ettiğini ispat edenler girebi
leceğinden isteklilerin eksiltme tari
hinden en az sekiz gün evel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ve bu 
evsafı haiz olduğunu ispat ederek a
lacağı ehliyet vesikasını göstermele
ri lazımdır. 

5 - isteklilerin Ticaret odası vesi
kasiyle (6600) liralık muvakkat temi
natlarını haYi olarak 2490 sayılr ka
nunun tari fatı dairesinde hazırlı ya -
cakları kapalı zarflarını ikinci mad
dede yazılı vakitten bir saat evelinc 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler ve mühür
süz zarflar kabul edilmez. (439) 10489 

Susurluk çayı ıslôh işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Susurluk çayı ıslah işleri ke

şif bedeli (1.114.931) lira (12) kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 15-3-939 tarihine rast
hyan çarpmba günü saat 15 te Nafıa 
V ekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İtıtekliler eksiltme gartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel prtnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (47.197) lira (93) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
pn evci ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve -
kaletine müracaat ederek bu işe mah
aus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar eksiltmeye iştirik edemez
ler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
aaat eveline kadar Sular Umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (441) 10490 

Telgraf makinesi 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
1 Nisan 1939 cumartesi günü saat 

11 de Ankara'da Nafıa Vekaleti bina
sında Malzeme Müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda çcman 3058 lira muhammen be-

1 delli 22 adet Mors tipi telgraf maki- 1 
nasının kapalı zarf usulü ile eksilt 
mcsi yapılacaktır. 

a 
Ankara Defterdarlığı l G - Malzeme grafiği, 

İstiıyenler bu şartnameleri ve evra
'u Çanakkale Nafia müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. Muvakkat teminat 229.35 liradır. 

Eksiltme fartnamesi ve tdcrruatı 
Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
Müdürlliğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynr gün 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri liizımdır. 

(447) 10492 

Kocaçay ıslôh 
ve sula ma işleri 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Balıkesir vilayeti dahilinde bu

lunan Kocaçay ıslah ve sulama işleri -
le Mürüvvetlc.r ~resi ıslah ameliyatı 
ınpatt kC§İf bedeli 433.639 lira 61 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 13 • 3 - 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gün üsaat 15 de 
Nafia Vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (69) kuruş muka -
bilinde sular umum müdürltiğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve -
sikalarla birlikte bir istida ile Veka -
Jete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iıtirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
-zrmdır. 

Postaca olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 444) 10493 

Memur ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Sivas - Erzurum, Diyarbakır • 
Cizre, Irmak - Ereğli hatlariyle mer -
kez istimlak bürosunda çalıttırılmak 
ve yapılacak imtihanda göaterecelde -
ri ehliyet ve liyakat& gtire 150 liraya 
kadar ücret verilmek üzere münhal o
lan istimlak fen memurluklariylc is -
timlak kı::.ım :ı> flikl rine e istimlak 
memurluğuna münasipleri tayin edile
cektir. 

2 - Demirylou güzergahı ile tara -
fey.ninde bulunan gayri menkullerin 
haritalarını alabilecek ve tersimatı ile 
her türlü mesahalarını yapabilecek o -
}anlardan. 

3 - Tapu veya kadastro daireleri -
nin fen k~ımlarında laakal üç sene bil
fiil çalışmış bulunanlardan. 

4 - Kadastro mektebinden mezun 
olanlardan. 

Bu memuriyetlere talip olanların 
nüfus hüvLyet cUzdanları ile evclce ça
lıştıkları yerlerde naldıkları vesikala
rını ve polisten musaddak eyi hal ka
ğıtlariyle mektep şehadetnamelerini 
üç adet vesika fotografı ile sıhat ra -
porlarını bir istidaya bağhyarak veka
lctimize müracaatları lazımdır. 

5 - Müsabaka imtihanı 1-3-939 ta
rihinde saat onda vekaletimiz inşaat 
dairesinde yapılacaktır. (518) 10518 

Ankara Valiliği . 

Erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut yatı okulu talebesi erza. 
kı için yapılan eksiltmeye talip çık -
mamı' 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 istiyCC1-
lerin de her gün maarif müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. (406) 10426 

Öğretmen Muhterem Günver 
hakkmda 

Ankara Valiliiinden : 
Tahsil etmek üzere Avrupaya gide

ceğinden bahisle istifasının kabulünü 
dilekçe ile istiyen Ankara merkez o
nuncu yıl yatı okulu öğretmeni Muh
terem GUnver'in mecburi hizmet bor
cundan dolayı istifası maarif vekale
tince kabul edilmemiştir. ltıtifa dilek
çesini merciine verir vermez işinden 
ayrılan ve bu güne kadar i'i ba§ın.ı 

dönmiyen mumaileyha hakkında vil!
yet kültür yuav komisyonunca müs
tafi xararı verilecektir. Bir hafta zar
fında müdafaasını vilayetimiz killtilr 
direktörlüğüne yollamadığı taktirde 
istifa etmiş sayılacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

,(474) 10467 

Satıhk eşya 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Masa, yazıhane ve soba ve saat ve 
sair eşyalar ıatılacağtndan isteklile
rin 27-2-939 günü saat 15 te Defter
darlıkta kurulu komisyona gelmeleri. 

~495) 10506 

Zayi - Kandilli lisesi orta birden 
aldığım tasdiknamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 
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Vilôyetler .................................................... 

3 - İhale 2-3-939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de Vilayet ma
kamında toplanacak daimi encümen -
de yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmış 
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için "is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vila,;:et 
makamına müracaatla alacakları ehlı -
yeti fenniye vesikasını ibraz etmele -
ri ve 939 yılına ait ticaret odası vesi • 
kasını ibraz etmeleri lazımdır. (910 -
499) 10507 

Demiryolları 
Kapah zarf usu Jile eksiltme ilam S 1 k h 1 m e 

ı · v·1~ ı· 0 .. E .. . atı ı a şap ma ze 
zmır ı aye ı aunı ncumenın-

den : k ) 
Eksiltmeye konulan iş: tnciraltı (bina yı lntısı 

plaj yerinde lokanta, gazino, soyun· 
ma yerleri ve müteferriatı inşaatı 
Keşif bedeli: (70.388) lira (31) ku

ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak aşa-
ğıda J ızılıdır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna -

mesi 
D) Yapı işleri umumi şartnamesi, 

hususi fenni şartname, elektrik ve sı
hi tesbatı şartnameleri projlere. 

E) Keşif cedvcli 
İstekliler: Bu evrakı İzmir, Ankara 

İstanbul Nafia müdürlüklerinde gö -
rüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarib gün ve 

saati: 2 mart 939 perşembe günü saat 
11 de İzmir vilayeti daimi encümenin
de kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin: Mühendis veya mimar olması ve 
ya bu selahiycttc kimselerle teşriki 

mesai eyliyeceğinc dair noterlikten 
tasdikli bir taahhütname, bu gibi işle
ri muvaffakiyetle ikmal ettiklerini 
tevsik edecek evrak ile İzmir valiliği
ne müracaat ederek alacakları ehliyet 
vesikası ve 939 yılına mahsus ticaret o
dası vesikasının ibrazı lazımdır. 

Muvakkat teminat: ( 4945) liradır. 
T eklif mektupları: İsteklilerin 2490 

saydı yasanın 31.32,33 ve 34 üncü mad
deleri hükümlerine göre tanzim ede -
cekleri teklif mektuplarını yukarıda 
S. ci maddede yazılı ıt a ten b ir saat -
vel İzmir vilayeti daimi encümeni baş
kanlığına makbuz mukabilinde veri -
Iecek ve postada vaki gecikmeler ka -
bul edilmiyeccktir. (326-366) 10394 

Eksiltme ilônı 
Aydın Su işleri Dördüne.Ü Şube 

Mühendisliğinden : 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horaunlu - Nazilli sulama kanalı -

nın 15+791 - 17+295 inci kilometre
leri arasında Kayran deresi üzerinde 
proje ve kcşifnamesi mucibince sula
ma kanal' hafriyatı ve imalatı sınaiye 
ve inşaatı olup bedeli keşfi (25448) 
lira 22 kuruıtur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C - Eksiltme günü: 
2 - Mart 939 tarihine tesadüf e -

den cuma günü saat ıs tc Aydın Su 
İşleri dördüncü şube mühendisliğin -
de yapılacaktır. 

D - ls~kliler prtname, proje ve 
:nerbutatını 127 kuruı mukabilinde 
Aydın Su İşleri dördüncü şube mü -
hendisliğinden alabilirler. 

E - Elaıiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2490) numaralı kanun hü
kümlerine göre (1908) lira 62 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
ihal~den 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 
evet Su işleri dördüncü Şube Mühen
disliğinde tcıek.kül etmiş olan Ko • 
misyona vermiş olması lazımdır. 

10433 

Köprü yaphnlacak 
Çan akkale Encümeni Daimiain

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Biga~ 

Karabiga yolu üzerinde betonarme o -
tarak yapılacak olan köprüler inşaatı 
keşif bedeli 12880 lira 40 kuruş olup 
bedeli ihalenin 12300 lirası 938 sene
sinde bakiyesi 939 bütçesinin tasdi -
kinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait §Clrtnamelcr ve evrak· 
lar ~unlardır: 

A - Eksiltme prtnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık i§leri genel şartna

mesi, 
D - Te1Viyei tilrabiye şose ve kar

gir inşaata dair fennt şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - Ke§İf cetveli, metraj c:ctıveli, 

fiyat bordrotu, 

Devıet Oemiryolları lkınci l~let
me Arttırma ve Eksiltme Komisyo
nundan : 

Ankara istasyonunda idaremize ait 
yık.lan binalardan çıkan azami 150 
ton miktarındaki yakımlık ahşap mal
zeme (bina yıkıntısı) 17-2-939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Anka
ra istasyonunda ikinci işletme bina -
sında toplanacak komisyonumuz tara
fından ihalesi yapılmak üzere açık 

arttırma suretiyle satışa çıkarılmışttr. 
Muhammen bedeli 1875 liradır. İstekli 
}erin 140,63 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektupları ile ka 
nunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu
ayyen gün ıe saatte komisyonda ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i -

kinci işletme kaleminde parasız veril-
mektedir. (358) 10372 

(am telgraf direği ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 486 ku

ruş olan 5000 adet çam telgraf direği 
24-2-939 cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi -
nurnda satın ahncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 
liralık muvakkat t eminat ile kanunun 
tayin etti~ i vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisili.ğne vermeleri lazımdır. 

artnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa' 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski
şehir ve İzmir'de idare mağazaların -
dan dağıtılacaktır. 

(396) 10414 

Travers alınacak 
D. D. Yolları Satın A lma Komis

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 380 

kuruş olan 5-6 bin •meşe cari hat tra
versi kapalı zarf usuliyle 28. 2. 939 
sah günü saat 16 da Sirkeci'de 9. iş
letme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve 
diğer kanuni vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını aynı gün 
saat 15 e kadar komisyona vermeleri 
Hizımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(743/400) 10435 

200 ton Sömikok 

ah nacak 
D. D . Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Zonguldak'tan Ankara'ya kadar 

nakli m~ccanen idarece temin edile
cek olan ve beher tonuna 20 lira mu
hammen bedel tesbit edilen 200 ton 
sömikok 2-3-1939 per§embe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idal'C binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 300 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat )4,30 za kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden dağıtılmak-
tadır. (470) 10502 

Bina ve vagon 
camları ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 58703 lira olan 

79 kalem bina ve vagon camları 3 ni
san 19~9 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 4185,15 
lıiralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri tazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da Malzeme dairesinden, Haydar
pata'da Tesellüm ve Sevk Şefliğin -
den dağıtılacaktır. (471) 10503 

Kiralık: 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 

müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir Selanik caddesi 47 No: Ust ka· 
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı , 
elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık villa - Bahçeli Evlet Ko
operatifinde 5 odalı. Yolu bitmiş 
meydan üzerinde. Kırlara nezareti ka-
milesi. 1900 e telefon 353 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai· 
re. Merkezi yerde güzel manzaralı 
g ı.ineş li bir daire ve ayrıca odalar. 
Ehven. Selfinik Cad. No: 16 360 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö· 
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. lS 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y. şehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok 
tor A. Ras'im Ti: 3273 407 

Kiralık kat - Kavaklıdere Güven 
mahatıesinde No. 31 de üç oda bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla lçindekilere müracaat. 

409 

Kiraltk - Merkezi yerde bir oda: 
konfor güzel manzara müsait şartlar. 
Postane caddesi Mermerci apartmanı 
kapıcısına müracaat. 420 

Kirallk - Şfırayı devlet arkası Ar
man sokak No: 12 de 4 oda tam kon
for. Çagatay sokak 11 numaraya mü-
racaat edilmesi. 424 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo· 
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kiralık kat ~ Tam konforlu S oda 
ve 2 çatı odası. Vekaletlerin karşısın
da Meşrutiyet Cad. Konur sokak No. 
10. Anahtar orta kattadır. 434 

KİRALIK - Karaoğlan caddesi 
Merkez apartıma.n, birinci katta cad
deye nazır, geniş, havadar bir oda •. A -
partıman kapısınlaki gazeteciden so -
rulması. 453 

Kiralık oda - Çocuk Esirgeme sa
rayı civarında asfalt üzerinde aile ya
nında möble. 20 lira. Hariciye Vek. 
İstihbarat odacısına müracaat. 458 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul -
varında Okmen Ap. No. 8 de bekar
lara elverişli konforlu oda. Tl: 3792 

459 

Kiralık - Dört geniş oda bir hol 
ayrıca bir hizmetçi odası kalorifer ve 
sıcak su hava gazı parke döşeli bir 
daire Yenişehir İsmet lnönü son oto
büs durağı 28 numaralı Apartman. 
Kapıcıya müracaat. Telefon: 1722 

461 

Kiralık - Ucuz fiyatta devren ki
ralık Atatürk bulvarı Alemdar · Ap. 
No: 6 içindekilere müracaat. 463 

Kiralık - Tam teçhizatlı hususi 
banyo helasiyle müstakil oda ayrıca 
çok kullanışlı 3 odalr bir daire. Y. şe
hir 4. cü durak Ataç S. No: 16 ya mü· 
racaat. 464 

Kiralık - Çankaya Cad. No: 49 da 
2 oda müsait fiyat. Odalar te'kmil ve
ya ayrı ayrı kiralanır. Müşterek mut· 
bak banyo kalorifer. Her gün 2 den 
sonra müracaat. 465 

Kiralık - SeUinik Cad. No: 6 Arda 
Ap. kaloriferli çok müsait fiyatla da
ireler. Kapıcıya veya 1965 telefona 
müracaat. 471 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo 
mutbah su kapıcı dahil 35 lira yanın. 
daki suış mağazasına müracaat. 

Tl: 3659 475 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs Durak yerindeki Ozgen apart
manında 4 ve 5 odalı Parke kalorifer· 
li daireler kiralıktır. Kapıcıya müra-
caat. 180 

iş verenler: 

Ar~nıyor - Küçük bir ailede fran
sızça öğretecek Bayan mürebbiye. 
Bol ücret mesken ve iaşe. Ankara pos 
ta kutusu 428 ze müracaat. 483 

Aranıyor: 

Satılık hisse aranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
lcr 1538 telefona müracaatları. 404 

Aranıyor - Spor ve yahut kapalı 
25.000 kilometreden fazla yapmamış 
bir otomobil alınacaktır. 3099 tele
fondan 27. Numaraya müracaat. 437 

.. 
Küçük İlôn Sartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kurua 
İki defa için 50 Kuru§ 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meselli on 
defa neşredilecek bir illin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar ed ilmiştir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ah
nır. 

Küçük illinların 120 harfi geçm~me
si lizımdır. Bu miktarı geçen ılin
lar aynca pul tarifesine tllbidir. 

Aranryor - Sıhhiye Vekaleti civa
rında 15 marttan itibaren 4 odalı ki-
ralık bir daire Tl: 2883 482 

Satıtık: 

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, Ycnişe -
hir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as -
faltında ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 383 

Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 411 dönüme kadar. Me -
murlar kooperatifinde Nihat Gök'e 
müracaat. 386 

Satılık arsa - Maltepe 1187 ada 12 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 
Satılık - 1069 plcika Nu. 36 modeli 

Ford marka taksi otomobili peşinen 
Hamamönü lnönü mahallesi Batıyol 
sokak 39 Nu. Eve müracaat. 438 

ACELE SATILIK - Boş au dama
canaları, çift at arabası, hayvanlan ile 
beraber. Yenişehir Sümer bakkaliyesi 
Tl: 3065 455 

Satılık Otomobil - 936 model az 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 

Satılık arsa - Mimar Kemal mek· 
tehi karşısında Yüksel Cad. ve Onuv· 
tuk. S. köşesi 23 X27 metre. Selanik 
Cad. 46/4 Ti: 3610 a müracaat. 469 

Satılık - Dikmen'de Oveç yata. 
ğında 7200 M. murabbaı yer. Selanik 
Cad. 46/ 4 Ti: 3610 a müracaat edil -
mqL 4ro 

Acele satılık arsa - Maltepede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Ti: 1538 

474 
Sat11rk - Keçiören'de en iyi mev

kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kirgir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Tl: 2181 . 476 

Satılık - Çankaya Cad. üzerinde 
asfaltta 35 metre cepheli 5150 M. araa 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
Ti: 2181 477 

Satılık - Meşrutiyet Cad. Sümer 
bakkaliyesine bitişik büyük iratlı bi
naya elverişli küçük arsa. Tl: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 378 

Satrlık - Jandarma mektebi yanın
da asfalt üzerinde ve arkada muhte
lif çapta arsalar Ti: 2181 Ko~ Ap. 
No. 4 479 

Toptan satılık - Bursa! Köyünde 
müstakil ve göl başı mevkiinde hisse
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 

I~ arıyanlar: 

1§ Arıyor - Alman Bayan Steno dak
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

Ja·ndarma ---··· 
Kaputluk kumaş 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komi~yonundan: 
l - Bir metresine üç yüz kurut 

kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun kırk bin metre kaputluk boz ku
maş 4-3-939 cumartesi günü saat onda 
kapah zarf usulü ite satın alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi altı lira karş·lığı 
komisyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiyenlcrin (7250) 
liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif zabıtla
rını belli gün saat dokuza kadar ko
misyon~ vermiş olmaları. (446) 10491 
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~ Diş doktoru diyor ki : --------- ----------

. Ankar~ Belediyesi 
' 

2 adet imdadı sıhhi otomobili 
ah nacak 

---------------------------------------------------------------------- ---
1 

............. , ...................................... 1 
Vakıflar .................................................... 

Satıhk arsa ---Vakıflar Umum Müdürlüğünden: --
:Kısa bir müddet "RADYO. 
:LlN,, kullandıktan sonra 
~dişleriniz inci gibi parla~ 
: iıktan başka mikropların 
:•<amilen mahvolduğunu, za
:rarlı salya ve ifrazatın ke
:o;ildiğini, diş etlerindeki il
:~ihaplarm durduğunu ve 
::-ıihayet ağzınızda latif ı-.:r 
:rayiha başladığını duya
:caksmız. 

- Ankara Belediyesinden : Mevkii 
ı - Ankara belediyesi için son mo

del iki adet imdadı sıhi otomobili alı· 

Cinsi 
Miktan -M. S. Pafta ------------------------ ------: Gayet temiz -gayet - ------

----- sıhhi-gayet ucuz 
--§Her gün sabah, öğle ve ak- --: ,am yemeklerinden sonra : = diş 1 erin izi 7072 ~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiii~ = 
-

~ adyoli11 ile f1rcalavı ız ~ - -- -- -.,, ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

. 
lzmir 
Satıs 

İncir ve Üzüm 
Kooperatifleri 

Tanm 
Birliği 

ÜZÜM İNCİR 

Temiz ve Fenni Usullerle Hazırlanmış Zarif 
Ambalajlar içinde: 

TAR İ Ş Üzüm ve İncirleri, dünyanrn, zevkini bilen 
her muhitinde takdirlerle karşılanmaktadır. 

TA R İ Ş Markası rekabet kabul etmiyen bir eksir ifa
de eder. 

T R 
Üzüm ve İncirleri, çocuklarınıza vereceğiniz 
şekerlemelerden daha nefis ve daha mugad-
didir. 

TAR İ Şüzüm ve incirleri, dostlarınıza i~am edeceğ.i
niz kahve ve çaydan şüphe yok kı daha sıhldır. 

SATIŞ YERi: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
7067 

nacaktır. 

2 - Bu arabalar benzinle işler her 
türlü fenni ve sıhi şartları haiz ve has
tayı sarsmıyarak nakil edecek evsafa 
malik birisi bir diğeri iki yataklı O· 

l~r.aktır. 

3 - Firmaların kendi arabalarına ait 
evsaf ve şartları ve bedellerini ve tes
lim şekillerini bildirir tekliflerini ni -
hayet 15-3-939 nihayetine kadar beledi
ye encümenine göndermeleri. 

(386) 10405 

Tazyik düıürme aleti ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Su işleri idaresi için alınacak 

iki adet tazyik düşürme aleti 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 340 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 25,50 lira
d: r. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28. 2. 939 salı günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (454) 10447 

Su saati yedek parçalara 

olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 
34 kalem su saati yedek parçaları on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1833 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (137,47) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 28. 2. 939 sah 
günü saat 10,30 da belediye encümeni 
ne müracaatları. (455) 10448 

Satılık Şap çuvah 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresinde bulunan bini mü 
tecaviz şap çuvalı satılmak üzere on
beş gün müddetle açık artırmaya ko-
nulmuştur. . 

2 - Muhammen kıymeti 200 lira
drr. 

3 - Muvakkat teminat 15 liradır. 
4 - Şartnamesini ve çuvalları gör

mek ıstiyenl~rin şartname için her 
gün yazı işleri kalemine ve çuvallar 
için su işlerine ve isteklilerin de 
28. 2. 939 sah günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(456) 10449 

Tel örgü yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

1 - Hipodrom karşısındaki çam
lıklarla Samanpazarındaki bahçenin 
muhafazası çevrilecek tel örgü 15 = gün müddetle açık eksiltmeye konul-

----- Kiralık kopal. yüzme 

havuzu ve gazino 

- -- -- -- ---- --- -- -- --- -- --- -- -- -
§Çocuk Esirgeme Kurumundan : ------
~ Çocuk Esirgeme kurumu tarafrnd\n inşa ettirilmiş olan § 
:= Çocuksarayı caddesinde Sus sinema itinası altındaki kapa- =: 
_ lı yüzme havuzu gazino ve müştemilatı bu işten anlar ta- =: 
:= lipler arasında açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. =: 
= İhalesi 28 şubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme = 
:= Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve şera- = 
= iti öğrenmek istiyenler~n kurum hesap işleri direktörlü- =: 
=: ğüne müracaat etmelerı. 435 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1661,68 lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminat 127 liradır. 
4 - Keşif ve şartnamesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3-3-939 salı 

günü belediye encümenine gelmeleri. 
(506) 10509 

Dizel motor yağı 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

( 600) kilo ve kamyon ve ( 6000) kilo 
dizel motör yağları 15 gün müddetle 
açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2370 liradır . 
3 - Muvakkat teminat 177,75 lira

dır. 

----- ----- -- - --
Karacabey 
Hamamönü 

Ada Parsel 

273 29 

Arsa 102 46 62 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı 

Lira K. Lira K. 

1536 90 116 00 

Peşin para ile mülkiyeti satılacak 

olan yukarda evsafı yazılı vakrf arsa
nın birinci arttırmasına sürülen pey 
haddi layık görülmediğinden arttır -
ma on gün daha uzat ılmıştır. !hale 
20-2-939 pazartesi günü saat 14 te va
kıflar Umum Müdürlüğü varidat mü
dürlüğünde yapılacaktır. Almak ve 
şartlarını görmek istiyenlerin adı ge
çen müdürlüğe müracaatları. 

(469) 10501 

Tamirat yaptırılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 
Lira Kr. 
-'-- -
215 40 İkinci vakıf apartmanda pos

ta Telgraf Telefon idaresinin 
icarında bulunan dairelerde- • 
ki alafranga helaların ala
turkaya tahvili, 

53 05 Mukaddem camii tamiratı 
Yukarda isim ve nevileri yazılı 

hayrat ve akaratta yapılacak tamirat 
ayn, ayrı pazarlıkla eksiltmeye ko -
nulmuş\ur. ihaleleri 16-2-939 perşem
be günü saat on beşte ikinci vakıf a
partmanda vakıflar inşaat müdürlüğü 
dairesinde yapılacaktır. Taliplerin 
3 15 teminat paralariyle birlikte mü-
racaatları ilan olunur. (507) 10510 

Bankalar 
Satılık arazi 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kası Kütahya Şubesinden : 

Bankamıza 15 numaralı senetle 
2814 numaralı kanuna tevfikan bor_ç
lu "KUtahyanm Hacı Ahmet malialle-
sinden (Hacı) Ali oğlu Raif veresesi 
borçlarını vadesinin geçmesine ve ya
pılan tebliğata rağmen ödemedikle -
rinden Kütahyanm Arslanapa nahiye 
sine tabi Ada köyündeki Bankamıza 
birinci derece ve sıradaki ipotekli 
yirmi üç parçada (170) döryüm arazi
leri 3202 numaralı kanuna göre bir 
buçuk ay müddetle satışa çıkarılmış
tır. Muvakkat ihalesi 23-3-939 tarihi
ne tesadüf eden perşembe günü saat 
14 te yapılacaktır. Talip olanların ve 
daha fazla izahat almak istiyenlerin 
ihaleden evel Kütahya şubesine baş. 
vurmaları. . 486 

Bah(e merakhlanna müjde 
llk müşterisine meccani bağçe 

ta·nzim ve plan tersim eder 

Arif Başaran 
Bağçe Mimarı Ti: 1961 

Zayı - No. 264265 cüzdıvı ile maaş 
almakta olduğum tatbik mühürümü 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
ki mühürün hükmü yoktur. 

481 Muhsine Tanla 

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

. : .... 
Çünkü ASPiRiN senefer~ 

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karş'ı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

°A P l R 1 N in tesirinaen 

emin ofma~ için lütfen 

sına dikkat ediniz. . 

BU AKŞAM 

.marka; 

YENİ NUMARALAR 
BAŞLIYOR 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --
Proje müsabakasını kazananlar 

Sivas C. H. P. Başkanhğından: 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- =: 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is- := 
teklilerin de 3-3-939 cuma günü bele YENi SİNEMALAR 

HALK 

----sus ----

Sıvas Halkevi binası için açılmış olan proje müsabaka
sına iştirak ederek proje ve maket.~~nderen. on bir zatın 
eserleri Ankara'da teşekkül eden Jurı heyetı tarafından 
tetkik edilip bunlardan (Egemen) ru~uzunu t~şı~an ve 
Mimar Nazif Asal ile Mimar Emin Necıp Uzmana aıt ola1.1 
proje birinciliği ve meydan rumuzunu taşıya~ ~ük~~~. mü
hend:s mektebi mimar muallimi Emin Onat ıkıncılıgı. ~a-

b. . . 3500 ıkın 
zanmışlar ve bu suretle mevcut olan ırın~ıye . • · 
ciye 800 lira mükafata istihkak kesbeylemışlerdır. 

Müsabaka harici kalan ve 8 inci, H.K, R.S., Sur, A~. 
132 EREMER, 19 şubat 1932, ve Kurt rumuzlu 9 proJ~ 
~ahipleri bir ay zarfında adreslerini bildirerek ta~eple~~ 
takdirinde proje ve maketleri kendilerine iade edılecegı 
ilan olunur. 431 , _______________________ .., 

diye encümenine gelmeleri. ( 505) 
10508 

ULUS - 20. inci yıl. - No- 6296 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı ıdare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mı.&mtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa Mıidürü: Ali Rıra BASKAN 

MEN f AA Tİ N İ B İ LEN Rad~~h!:.~n~~:nin OPTA 

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

Bugün bugece 

Bosna - Saray 
Faciası 

DİTA PARLO - ERİC 
VON STROHİEM 

Umumi harbı doğuran ve onun 
bütün safahatını canlandıran 

tarihi bir film 
Seanslar: 

14.45 - 16.45 . 18.45: Gece 21 de 
12.15 ucuz Halk Matinesinde 

Bugün Gündüz 
14.30 matinesinden itibaren 

Şimdiye kadar Türkiye'de yapı • 
lan filmlerin en güzeli ve 

en muvaffak olanı 

BİR KAVUK 
DEVRİLDİ 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
Seanslar: 

-Bugün Gündüz ----14 matinelerinden itibaren -
BiR KAVUK ----

DEVRİLDİ ~ ---Türkçe sözlü ve şarkılı = 
eanslar: 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da = -
UCUZ HALK MATİNESİ 12 de -

Son defa olarak 
ROMEO ve JULİET 

------= İÇKİ KAÇAKÇILARI 14.30 - 16.30. 18.30: Gece 21 de Telefon: 3589 = ::: ................................................................................................................................................................ == ----YENİ SİNEMADA geceleri gösterilmekte olan varyete numaralarında Y E N 1 L t K --- -
"::illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll~ 

Radyolarını görüp 
dinliyerek karar verir 

. 
SATI~ YERi: M. ve A. HANEF KARDEŞLER 

Ankara Posta caddesi Hal karşısı Ti: 3150 


