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Mi Ilı Sel imiz Ankara radyosundan Birleşik 
,Amerika milletine bir mesaj göndere<eklir 

Milli Şefimiz ismet İnönü, bugün akşam saat 20.30 da An
kara Kadyosiyle dost Amerikan Mıiletıne bir hıtabecie buluna
caktır. Milli Şefin bu mesajı aralarındaki siyasi ve iktısadi 
bağlar günden güne daha dostane bir hava içinde inkişaf et
mekte olan Türkiye ve Amerika milletleri arasında yeni bir 
sempati tezahürü olacak, ve Nevyork Enternasyonal Sergisine 
iştirakimiz dolayısiyle Amerika'nın göstermiş olduğu cemile
karhğa bir cevap teşkil edecektir. 

Bu münasebetle Ankara Radyosu hususi bir program ter
tip etmiş bulunmaktadır. Radyomuzun, kısa dalga 19. 7 4 
T.A.Q. üzerinden yarım saat devam edecek olan bu programı
nı Amerika halkı, gündüze rastlıyan bir saatte radyoları başın
da takip edebileceklerdir. 

Neşriyat programı bqtan sonuna kadar lngilizce olarak de-

Bakreı 

toplantısında •• 
F. R. ATAY 

Bükreı - Balkan antantı kon
sey toplantılarından belki hiç bi
ri, Bükreş içtimaı kadar merak 
uyandırmamııtır. Bükre§ tebli
ğinden antantın sanılma haberi-

B. Saracoğlu Belgrad' dan Selanik' e giHi 

Hariciye Vekilimizin Belgrad 
gazetecilerine söyledikleri 

. ni bekliyenler bile az değildi. Bu 
bedbinliğin sebebi, bilhassa, ıon 
Yugoslavya buhranı hakkındaki 

1 
muhtelif tefsirler olmuştur. 

"Memleketlerimizden her birinin selômeti için 

yegône esas olan Balkan paktıdar 
Bazılarının hesabına göre, Bel· 

grad kendi politikasını Berlin -, 
n-...... &adla ...... a..ı.. lıi'Kt!<At ,,..,~ ~ t· ı~~......,.~~ 

ne uydurmak zaruretindedir. 
Mihver ise, Milletler Cemiyeti- i 
nm kollektif emniyet davasını 
hatıra getiren bu nevi teıekkül • 
leri hoş görmez. Balkan millet
leri, Çekoslovakya hadisesinde ı 
küçük antantm ne iıe yaradığını 
görmüşlerdir. Hayal içinde avun
maktanıa, hakiki emniyet inan
caları arayıp bulmak, bu millet
lerin, ve bilhassa onlar arasın
dan mihvere yakrn komşu olan
ların menfaatleri iycabıdır. 

Yunan 8C1fveküi ve 
Hariciye Nazırı 

B. Metakacu 

BelgraJ'Jan Yunaniatan'a g~en 
Hariciye Vekilimiz 

B. Şükrü Sar-acoğlu 

Polonya Hariciye Naz.ırı B. Bek 

BOMA - BEKLiN MiHVERi 

ICQnt Ciano VarJovayı 

resmen ziyaret ederken 

Lehistan' da 

Balkan antantı kimsenin zara
rına değil, sadece Balkan millet
lerinin menfaatine kurulmuıtur. 
Yukanki mülahazada bulunan
lar ıunu unutuyorlardı ki Avrupa 
krtaımdaki mücadele cephele
rinden hiçbiri, Balkan antantının 
herhangi bir tarafgirlik ve mü
dahalesinden tikayetçi olmamıı
tır. Sankıiyonlar hadisesinde da
hi, Balkan devletleri ancak mil
letler cemiy.-i izası sıfatı ile va
zife ve teahhütlerini yerine ge
tirmiılerdi. 

Belgrad, 25 a.a. - Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu, dün ak
tam taat 19 da Türkiye'nin Belgrad sefaretinde gazetecileri ka· 
bul ederek beyanatta bulunmuftur. Vekil den:ri,tir ki: 

Almanya aleyhine 
Danzigde de 

Lehistan aleyhine 
Nümayişler 
yapıhyor ! 

(Yazraı 8 inci sayfada) 

Antant devletlerinin, demok
rasilerle olduğu gibi, mihver 
devletleri ile de siyui ve iktısa
di münasebetleri tam bir dostluk 
içinde geçiyor. Baıkalarını bıra
kınız, kendi aramızdaki rejim 
meselelerine karıı dahi tam bir 
bitaraflık gütmek ananemiz ol
muttur. Balkan menfaatleri • 
nin kendileri müflerek bir re
jim sistemi içinde değildirler ve 
hiç biri, diğerinin dahili vaziye
ti hakkında, huzur ve istikrar di
leğinden gayri, mülahaza dahi 
söylemez. Her birimiz dı§ mü
nasebetlerimizi tanzim ederken 
de, ideoloji taa11uplarına kapıl
maktan daima çekinmitizdir. 
Öyle ki Balka.nlırra kartı taamı
zi davası olmıyan biç bir devlet, 
onun ne zaf ını ne de parçalanı
tını arzu edebilir. 

istikbalin ne olacağını bilmi -
yonız. Acaba yeniden kollektif 
emniyet ıartları aranacak mı· 
dır? Eğer bu güzel rüya tahak
kuk edP.rse, Balkan antantı onun 
a.ncak mesnetlerinden biri olur. 
Eğer beynelmilel münasebetlere 
aadece kuvetler muvazenesi ha
kim olacaksa, Balkan antantı, 

(Somı 8. iaci u7fada) 

" - Güzel seyahatimin neticesinden 1 
pek memnunum. Bükreş"te dört Bal • 
kan devletinin mümcHilleriyle değil, 1 
dört arkadaş hatta dört kardeşle bir
likte çalıştım. Biribirimizden vicdanen 
ve zihnen müsterih olarak ve hepimi.. 
ze düşen vazifeyi yaptığmnıza kani o
larak ayrıldık. Güzel memleketinizi 
gördüm ve yugoslav milletinin vücu· 
da getirdiği eserleri takdir ettim. Bir 
noktaya, canlı bir hakikate nazarı dik
katinizi celbederim ki o da memleke. 
terimizden her birinin selameti için 
yegine esas olan Balkan paktıdır. Ba
zan nazariyeler ortaya konur ve hadi
sat bu nazariyeleri takip eder. Bazan 
da hadisat evelce vukubulur ve naza 
riyeler hadiseleri takip eder. Bize la
zım olan hepimizi alakadar eden bir 
hedef, bir idealdir. Ben bu müşterek 
ideali, bütün milletlerimizin ve şehir. 
ti, köy"Iü, bütün İnilletlerimize mensup 
ferdlcrden her birinin sinesinde kar
de' gibi biriıbirlerini sevecekleri ve 
gittikçe artan refahı paylaşacakları 

bir sentez şeklinde görür gibi oluyo -
rum. Bu ideale varmak için vaıkıa ile 
mi yoksa nazariye ile mi işe başlamak 
lazımdır? Bu nokta üzerinde yapıla • 
cak münakaşaların sonu gelmez. Mü • 
nakapları bir tarafa bırakıp hakikati 
olduğu gibi ele alalım. Bu hakikat, 
Balkan paktıdır. 

Nazariyeyi ortaya koymak, Balkan 
paktmm yalnız devletlerin, münevver· 

1 
Misafir İnglllz Generalinin tetkikleri 

.Misafir lngilz Bt!nerali ft!Teline Anado lu lıulübüllde verilen yemelte bulunanlar 

İngiliz iıtibbarat dairesi mildtir mavini ıeneral Neıbitt dün q.bah Muhafız ala
yıQın tatbikatında hazır bqhuıduktan ıonra nat 13.30 da jandarma ve poliı enıtitille
rini ziyaret etmittir. Genelkurmay iıtihba rat ıqbea.i müdürü albay Bahattin tarafın
dan misafir ıeneral ıerefine Anadolu kuJUbiindc bir öğle ziyafeti verilmiı ve bu ziya
fette Milli Müdaf11 bava müıtetan ıenellı:unnay hava müşaviri Muhafız alayı ve 
merkez komutanları lnıiliz sefareti hava Ye deniz atqeleri ve mihmandar deniz binba
tııı Aziz hazır bulanmqlardır. General öi leden ıonra Orman çiftliği ve baraj'ı ıez
miıtir. General, dün 8ileden evet beraberindeki sevatla birlikte Rasat tepesindeki me
teoroloji iıtaıyonuna da sitmiı ve orada umum müdür B. Ahmet Tevfik Göymen'
den iıtaa10nan çalıımaları baklanda iuhat almıı, Ayrılırken ziyaretinden 
bulandaiana ifade etmittir. Diba aktam tehir lobntumda miMfir sea..ı 
... bir ırm.,lllllll.,... 

vam eClecek ve bu müddet zarfında 31.70 T.A.P. istasyonu-
muz çalışmıyacaktır. 

Ankara Radyosunun hazırladığı program aynen ıudur: 
1 - İngilizce anons 
2 - Amerikan mal'§ı (Riyaseticümhur flarmonik orkestra-

sı tarafından) 

3 - istiklal mal'§ı 
4 - İngilizce hitabe (Cümhurreisi ismet lnönü tarafından). 
5 - Yapılacak müzik neşriyat programı {lngilizce) 
6 - Müzik (Türk müziği) 
7 - Müzik {Riyaseticümhur flarmonik orkestrası tarafın

dan) 
8 - lngilizce anons ve veda. 

/ ISPANYOL FAdASININ SON PERDESİ 
Cümhuriyetçilerin yarına 
kadar Franko'ya teslim 
olmaları muhtemel ! 

Çemberleyn yann nutuk verecek, İngiltere 
Franko lıülıl,ilnetini luılıukan tanıyacak 

frınsıı delegesi Blrafın Baraos temaslar1 •liceleml 
Burgos, 25 a.a. - General Jordano ile Berar, dün alqam eaat 

20.55 ten 21.20 ye kadar devam eden son bir mülakat yapm11lardır. 
Fransız - İspanyol görütmelerinde hazır bulun1ın Hariciye nezareti A..,_ 
rupa İ§leri dairesi tefi Kont Casarojas, müzakerelerin "muvaffakiyetle 
neticelendiğini'' söylemiştir. 

Burgo•'talıi tcmcularının muval
lalıiyetle neticelendiğini aöyli
yen lranaz delegesi B. Bnar 

Berar, bu sabah bir veda ziyartıti 
yapacaktır. Paurtesi günü resmi bil 
tebliğ neşredilecektir. 

Berar'ın beyanatı 
Berar, diln beyanatta bulunai.k .... 

mittir ki: 
- İki memleket a'l"asında noıw.l 

münaacbetler tesisi yollarını 1ıu..ı.. 
mıya Fransa hükümeti tarafından me. 
mur edilerek lspa.nya'ya gekiim "le 1M 
vazifemde de muvaffak oldum. 

Berar ayrılıyor 
Havas muhabiri bildiriyor: 
B. Berar, bu sabah l8at 10 da B. 

J ordana'ya veda edecek ve da hal PM
s'e hareket eyliyeccktir. Berar.J*.. 
dana anlaşmasından her iki t'M'af .. 
memnuniyet beyan etmektedir. 

lngiltere Burgoiu tanıyor 
Londra. 25 a.a. - SaWıiyetıtm biır 

men.hadan bildirildiğine göre Çem.. 
be.rleyn pazartesi günü öğleden 90ftra 
lngiltere'nin Burgos hükümctini t.u. 
dığını avam kamaraısma bildirecektir. 
Aynı zamandı. Hudeon. İngiltere'nia 

--------------.bu kararından Burgos'u haberdar cd• 

1 
rek bir ingiliz sefirinin tayini için 
Franko'nun agremanını istiyecektir. Sovyet ve Japon 

askerleri arasında 

Yeni bir 
çarpışma 

Tokyo, 25 a .a. - Harbin'den Domei 
ajan•ına gönderilen bir mcajda ja
pon ve sovyet ukerleri araeında yeni 
bir hidiae vuku bulduğu bildirilmek
tedir. 

Argun nehri sahilinde ktin Riupi
en civarında 'V'llkubulan bir müude
meye 50 ecwyet eilvariei ile japon hu-

1 
Bu sefirin Lemi London Dc.rry olma
sı kuvetle muhtemeldir. 

Burgoe hükiimetinin tanırumaı ile 
birlikte Çcmbcrleyn'in lspanya'da ma 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Elçilerimiz 
Hükumetçe verilmiş 

bir karar yoktur 
Bir istanbul gazetesi, büyük elçi w 

elçiler arasında bazı değişiklikler o -
lacağını, bu arada Paris büyük elçili 
B. Suad Davazla Bağdat elçiai B. Ta
hir Lutfmin tekaüde sevkedilecelild 
Yazmıttı. 

Salihiyettar 
pm.~ 
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İnsan ve kültür : 

Gazeteci ve seyahat 
Hafta geçmez ki, Türkiye'den en az iki yabancı gazeteci geçmesin. 

Kad111, erkek, ihtiyar genç ve, her milletten. Hindistan' dan kalkıp gelen
lerin dahi isimlerini hatrrlamağa imkan yoktur; o kadar çoktur. 

Bizde, Avrupa'yı ve hatta Balkan'lan tanıyan gazetecilerin sayılan 
mahduttur. Avrupa'nm genç politikacılan (Eden, Massigli v. s.) ve ga
zetecileri hep Milletler Cemiyeti muhitinde pişip yetitmedikleri halde, 
bizde bütün harp sonrası esnasında, gidip mühim müzakerelere yerinde 
kulak vermiş ve kulislerde neler hazırlandığını yerinde görmüş kaç mes
lekdaş vardır? 

Bu dünya, hareket dünyasıdır. Türk gazetelerinin gündelik nqriya
b tetkik edilince, bunun % 80 inin makas ve mütercim efendilere havale 
edilmiı yazılardan ibaret olduğu görülür. Mesleğe girmiş genç arkadaı
lar, çokluk İstanbul' un sınırlarını aşmamış kimselerdir. Memleket bilgi
ıi bile ekserisinde nazaridir. Ve dünyada bir çok memleketler vardır ki 
oraların bir limanına henüz bir türk gazetecisi ayağını basmamıştır. 

Yeni ve genç Türkiye'nin istidatlı ve hareketli bir muharrir nesli ye
tittirmeğe büyük ihtiyacı vardır. Çevremizdeki memleketlerle başlıya
rak ve her fırsatta devlet adamlarımızın yanma bu muharrirlerden kata
rak, kendilerine seyahatin hem zevkini, hem terbiyesini hem de meslek 
tekniğini öğretmeliyiz. Onların bu seyahat!erinden getirecekleri intiba
lar, ister makale serilerinde ister kitaplarında aksini bulmuş olsun, neti
ce itibariyle, dünyanın türk göziyle nasıl göründüğü meydana çıkacak
br. 

Muvasale vasıtaları arttığı ve insanların hareket kabiliyetleri buna 
muvazi gittiği için, gittikçe küçülmektedir. Bu küçülme ilerledikçe, mil
letlerin biribirlerini doğrudan doğruya tanımaları lüzumu büyümekte
dir. Türkiye namına, dünyayı tanıma ve tanıtma işini, muharrirler
den başka kim yapabilir? 

Burhan Belge 

Halkewlnde dün ki koni erans 

Evlenme birliğinde eşlerin 
birbirine karşı vaziyetleri 
Prof. Hüseyin Avni Göktürk bu 
mevzuda güzel bir konuşma yaptı 

Ankara Hukuk Fakültesi hukuk tarihi profesörü B. Hüseyin 
Avni Göktürk Hukuk İlmini Yayma Kunmıu adına dün Halke
vinde evlenme birliğinde qlerin vaziyeti mevzuu üzerinde ente· 
resan bir konuıma yapmııtır. 

Kalabalık bir dinleyici kütlesine En geniş manasiyle ve hukuki hu-
Mtap eden profesör H. Avni Gökıtürk dutlariyle aile birliğinin cemiyet için
evlenme aleyhindeki cereyanları ve bu deki durumundan bahsetınif olan pro. 
kötü propagandayı doğuran sebepleri feaör sözlerini bitirirken~ ailuılın in
anlattıktan sonra bugünkü evlenme sani ehemiyetinden, aııtmanın cemiyet 
birliğinde eşlerin karşrlıklı hak ve va.. ve insanlık için bir zaruret olduğun
zifelerinin neler olduğunu anlıyabil- dan, evlenmenin milli bi.r borç oluşllll
memiz için eski devi1'lerde evlenmenin dan, hele türklet" i~in aile kurmanın 
nasıl c~reyan ettiğini kısaca anlatmak bir inkılap ve asil milli borç olduğun_ 
nruretınde bulunduğunu söylemiş ve dan bahsetmiş, icap ederse devletin 
bir mukaddime olarak es.ki devirlerde- evlenme hU9Uaunda mildahalesinin de 
ki evlenmeyi izah etmiştin yerinde olacağını ~barliz ettirmittir. 

Eeki evlenmede bütün hukukun ve Değerli profesör kıymetli konfe-
hakimiyetin erkeğe ait olduğunu ve ransrnı alkıtlar arasmda bu suretle bi
o vakitki hukukun kaynağmı dinin tirmiıtir. 
tefkil ettiğini, er.keğin birkaç karı al. Ankara Hallcevi fotoğraf müsabakası 
mak ve boşanmak hakkma malik bulun Halkevi Ankara'daki amatörler a _ 
duğunu, eski evlenmeye de bir mwka- raaındıa bir fotoğraf müsabakaeı açtı. 
ftle göziyle bakmak icap ederse de 1 - Müubaka müddeti 7 marta ka.. 
karşılıklı hak ve salahiyetlere riayet dardır. 
edildi.iyen bir evlenmenin hiç bir va - 2 - Birinciye 50, ikinciye 25, Uçiln
kit bugünkü gibi bir mukavele olamı. cilye 20, dördüncüye ıs lira mU.kifat 
yacağmı tebarüz ettirmiş bu meyanda verilecektir. 
eaki görücü usullerini anlatmış ve bu 3 - Müsabaka prtlarıını öğrenmek 
ıııtttle de kadının eşini serbestçe seç. için halkevine müracaat olunma.ı 11-
mek hakkından mahrumiyetini ve ka- zımdır. 
dmın kendi arzularından ziyade üze-
rinde anasmın babasının ve akrabası- Ankara HılkeYi resim ye heykel 
nın arzularının rol oynadığını göz Ö

nüne koymuştur. 
Eaki evlenmenin karşılıklı hak ve 

ft%İfelerin icap ettirdiği müeyyideler
den mahrum bulunduğunu işaret et
miftir. 

Bütün sözleriyle kadının caki ev. 
lenmede tam bir esir muamelesi gör. 
düğünü izah eden profesör yeni türk 
kanunu medenisiyle kurtulan ve yeni 
haftan kurulan yeni türk ailesine geç
mİ§ ve bu ailede karıılıklı hak ve va _ 
sifelerin kanuni müeyyideler himaye. 
ıinde eşlere bahtcdilmiJ olduğunu an
latmıftır. Ancak ne bizim kanunumu
zun, ne de diğer milletlerin kanunları. 
nm henüz evlenme birliğinde eşlerin 

vaziyetini tamamen mUsavi bir hale 
koyamadığını söyliyen profesör bu. 
n.unla beraber türk kanununun fransız 
kanununa nazaran kadına daha çok ih
tiram mevkii ayırdığını iftiharla göz 
önüne koymuıtur. 

Profesör bugünkü evlenme §eklini, 
ailenin maksat ve gayelerini izah et
tiktıen sonra etlerin kartılıklı hak ve 
vazifelerini ve bu vazifelere ait müey. 
yideleri söylemiş ayn ayrı karı ve ko. 
canın hususi durumlarını izah etmi§ -
tir. 

Sözlerine derin bir vukufla devam 
eden değerli profesör, aile birliğinin 
teeaıüaünden sonra icap eden battı 

hareketleri hukukan tayin etmif, bo
pnma ve ayrılma haklarını an~atmı~ 
çocuklar üzerindeki hak ve vazıfel~rı 
izah etmit. hakimin aile birliği üzerın.. 
deki salahiyetlerini göz önüne koy. 
lllllf, nleame birliği namma yapılacak 
....... lelerden, akitlerden Ti .netiıce-

~-..,111•if:1111. .. .... 
Kefıt ~ ;a·_ "'J 

• • 
seraısı 

Ankara hallcevi resim ve heykel 
sergisi devam ediyor. Halkcvlerinin 
güzel sanatlara verdiği ehemiyeti te. 
barüz ettiren bu sergiyi her gün yüz. 

Akademi 
lstanbu/'d;ı bir gazete muharriri 

bır anket açtı: 
- Bızde bir akademi kurulabilir 

mi? Kurulursa buraya kimler gir
melidir? 

Ona sordular, buna sordular. Ce· 
vaplar, günlerce gazetelerin sütun
larını doldurdu. 

Modern gazeteciHğimiz için an. 
ket, maliyeti en ucuıra gelen bir ne. 
vi yazı bulma vasıtasıdır. 

Sonra herhangi bir anket, okurlar 
arasında alaka uyandıracalc olursa 
öteki gazereler de aynı mcvzua müs
pet veya menfi şekilde dokunmayı 
ihmal etmezler. 

lıte bu yüzdendir ki bir müddet
tenberi abdemi bahsi lstanbul ga. 
zetelerinin moda mevzularından bi. 
risi olmu1tur. Gazeteler ve bir ta
kım mecmualar, Zeydin, Amrin fik
rini sorarak birer alrademisiyen Jis. 
tesi yaptllar. 

Bahis burada bitmedi. Bir takım 
kalem erbabının yazdıkları yazllara 
bakacak olursanız, seçim bitmif, •
kademi kurultnUf ve o li•telerde elr

•r;7-. An n nuıu, birer. iııaaDoReıl 
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ULUS 

Okuma kltaplırı 

Dün muallimler ikinci 

toplantılarını yaptdar 
Okuma kitapları ha.kkmda düşün. 

düklerini vekilet makamına arzetmek 
üzere bir toplantı yaptıklarını evelce 
bildirdiğimiz Ankara liselerinin birin 
ci devreleriyle orta mekteplerinin türk 
çe muallimleri dün kız lisesinde ikin.. 
ci içtimalannı yapmışlardır. 

Maarif Müdürü B. Rahmi Vidin -
elin reisliğindeki bu toplantıya şehri. 
mizde bulunan 27 tUrkçe muallimi iş -
tirak etmiştir. 

Muallimler, evelce kararlaştırıldı -
dığı gibi, geçen bir hafta zarfında ha. 
zırladıkları raporları okumuşlar ve 
bundan sonra, prensipler üzerinde u
mumi münakaşalar ve müzakerelerde 
bulunmutlardır. 

Türkçe muallimleri, umumiyetle 
mevcut okuma kitaplarının ihtiyaca 
cevap vermediği düşüncesine varmış
lardır. Bilhassa imla birliği, gramer, 
tashih hataları üzerinde durmuşlar ve 
diğer bazı cihetler hakkında da te
mennilerini söylemişlerdir. 

Önümüzdeki hafta içinde, rapor -
tarda mevcut teklifler ve yapılan mü
zakere ve mlinakataların ~ticeleri 
toplanarak tek ve umumi bir rapor 
hazırlanacak ve Maarif Vekaletine 
takdim olunaacktır. 

Yugoslavya ile 

yapılacak Afyon ihracatı 

anlaşması 
Hükümetimizle Yugoslavya hükü -

meti araaında afyon ihracatı itlerinin 
tanzimine dair bi.r anlaJID8 yapılması 
kararlaımıttır. önümüzdeki günlerde 
Belgrad'da ba1Iıya~ olan müzakere
lerde hükümetimizi temsilen İktısat 
Vekileti ihracatı tefkilatlandırma bü
rosu müdürü B. Servet Bergin, toprak 
mahsulleri ofisi umum müdürü B. 
Hamza Er.kan ve afyon bür011u türk 
delegesi B. Vahid Demirkan buluna -
caklardır. Dele~lerimiz önümU.zdeki 
günlerde Belgrad'a hare.ket edecekler
dir. 

Maliye Yekileli leYa11m müdürü 
Maliye.Vekaleti Levazım Müdürü 

B. Fuat'm F.mlak ve Eytam Bankası 
idare mecli•i &zalı&ına tayini mukar
rerdir. 

lercc sanatsever ziyaret etmektedir. 
Dün Ankara halkevine bu ae!"gi mü 

naacbetiyle gelenlerin sayısı bini a§

makıtadır. 

Sergi her sabah saat 10 dan 18 e ka
dar açrktıır. 

HalkeYinde Harbiye talebesine 
( Monnı Yanna) oynandı 
Halkevi tiyatro sanatkarları tara.. 

fından sahneye konmuş olan Monna 
Vanna diln de saat 15,30 da harp okulu 
talebesine oynanmıştır. Çok büyük bir 
muvaffakiyetle temsil edilmi' olan e
serde rol alan halkevi tiyatro sanat
karlarının hemen hepsi rollerini ak:
satmadan bqarmıJhr. 

Halkevi tiyatro faaliyetine yakında 
sahneye konacak olan yeni eserlerle 
devam edilecektir. 

Halkevi &qkanlığırldan : 

Evimizde i.tenografya dersi açıl. 
mıştır. 2 mart 1939 perşembe akşamına 
kadar halkevi sekreterliğine gelerek 
kayıtlarının yaptırılması bildirilir. 

halini almııtır. Hattl tahsisatı, bi
nası, salahiyeti, lcütüpanesi bulun. 
mıyan, mercii belli olmıyan bu aka. 
deminin turfanda mensuplarından 
bir kısmı, yarınki faaliyetlerine 
mahsuben münakaplara bile giriıi· 
yarlar. Karikatüri•tler, profesyonel 
nüktedan/ar bu mevzu üzerinde ha
rıl harıl i§liyorlar. 

Fakat bu mevzuun sulandırıla •u. 
landırıla kurulması istenilen mües .. 
sesenin eski "Encümeni dani§'' lere, 
'Meclisi kebiri maarif" /ere döndü· 
rülmesinden korkulur. 

Zaten bir takım lstanbul aydın
ları, senelerdenberi, Beyazıd kah. 
ve/erinden birisine "akademi" adını 
vermek suretiyle kelimeyi tavla gü. 
riiltiJsüne, nargile tolrurtusuna ve 
cı6ar• dumanına bolmq deliller 
mldlrl - T. 1. 

Zat maaılar1 hakkında 
yeni bir karar 

Zat maqı olarak bağlanan aylıklar
la bir defaya mahsus olarak verilme
si lizımgelen paralar için istihkak sa
hiplerinden bazılarının malmüdürlük
lerine müracaat ederek paralarını al -
madıkları anl8fılmıştır. Bu vaziyeti 
göz önüne alan Maliye Vekaleti ye::ıi 
bazı kararlar almıştır. Bu kararlara 
göre ikramiye ve onar seneliklerini 
kendilerine yapılan tebligata rağmen 
almıya:ı veya almaktan istinkaf eden
lere maliye dairelerine müracaat ede -
rek paralarını almaları polia vaaıtasi
le tebliğ edilecektir. Bu tebliğata rağ
men müracaat etmiyenler ve paraları
nı almıyanların paraları müruru za
man müddeti olan beş sene müddetle 
emanet hesabına alınacak ve bu beş 
senelik müddet içinde de müracaat e
derek almıyanların paraları hazineye 
irat kaydolunacaktır. 

Bağlanan tekaüt ve yetim aylıkları
na ait resmi senedi almakta:ı istinkaf 
edenler hakıkında da iki yoklamada 
veya bu yoklamalar arasında geçen za
man içinde müracaat etmedikleri tak
dirde kayıtlarının terkini cihetine gi
dilecektir. 

lstanhulda bir otomobil kazası 

latanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 
Piyerloti caddesinde Rifat adında 15 
yaıında bir genç otomobil altında kal 
dı ve derhal öldü. Otomobil Kadırga
ya doğru iniyordu. Yokut ba~ında Ri
fat birdenbire karşısına çıktTUftır. 

lt.IAVA 

[F~ 
Yurtta hava vaziyeti 

Dün ıehrimizde hava bulutlu geç
miş, rüzgar garpten saniyede S met
re hızla eamiştir. En yüksek ısı 8 de
rece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Karadeniz kıyıların
da kapalı ve mevzii yağışlı, Egenin 
cenup kısımlarında açık, diğer böl -
gelerde umumiyetle bulutlu geçmiş -

tir. Son 24 saat i.çmdeki yağışların 

metre murllbbama bıraktığı ıu miktar 
tarı Yetilköy, Bileci'k, Geyve ve Sa
bancada 2, Ulu1<ıtlai1a 8, Ankarada 6, 

Karaman ve Ilgında 3, Antepte 8, 

Mardinde 6, Kilis ve Cizrede 4, Urfa

da ve Mersinde 3, lalihiyede 2, Rize
de 26, Gircsunda 8, Zonguldakta 7, 

Hopede 6, Sinopta 2, diğer yağı§lı 

yerlerde de 1 kilogramdır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka
rın toprak üzerindeki kalınlığı Kars
ta 4, Tatvanda 9, Erzurumda 14, Sı
vaata 16, Hakkiride 30 santimetredir. 

Rilzgirlar bütün bölgelerde ıimal
den ıaniyede en çok 9 metre kadar 
hızla eaınittir. En düşük ısılar sıfırın 
altında Erzincanda 5, Erzurumda 11, 
Sıvaata 14, Karsta 17 derecedir. 

En yüksek ııılar da Bodrumda 15, 
Adanada 16, Antalyada 18 derecedir. 

Acı bir kayıp 
Almanya Büyük El~iliği kançıları 

konsolos Pol fon Vilmsdorf'un ani 
bir surette vefat ettiği teessürle ha. 
her alınmıştır. 

Bir kitabın adı 1 

Arkadaıanuz 'l'atar Nabi yunan 
edibi Panait Strati'nin "Kira KL 
ralina,, iaimli romanını dilimize 
çmrdi. latanbul'un yqlı, baıh, e. 
debiyatçı ve tarihçi bir muharriri 
de bu kitabı "tahlil ve tenkit,, e
diyor. 

Lerin ne kadar ciddi "tahlil 
'H tenkit,, eclildiiini anlamak için 
ta kadarcık bir iıaret kafidir. 

Münakkit, eaerin metnini bir ta. 
rafa bD"akmız, daha bqtaki ismi. 
ni bile yanht okum .... 

Çünkü kitap, decliiimiz maka
lede tekrar tekrar yazıldığı gibi 
"Kira kiralıyan" giıbi türkçe bir 
ismi taınnıyor; adı "Kira kirali. 
na'' dır ve buna "Kira kiralıyan,. 
ktlıfln• tokmak "anna karenina". 
71 "anne karalıyann sibi 7azmak 
... ...... al ql••· 
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Mersin'deki ilk umumi 
mağaza bitmek üzere 

Umumi mağazalar umumi heyeti 
dün ydlık toplantısını yaptı 

Umumi mağazalar Türk Anonim Şirketi ikinci umumi heyeti 
İçtimaını dün akdetmittir. Umumi heyet, 1938 hesap senesine ait 
idare meclisi raporunu dinlemiı, bilançoyu, kar ve zarar hesap
larını tetkik ve kabul; idare meclisini ibra etmiştir. 

-ı İdare meclisi raporunda umumi 
• • • . : _ 1 mağazalar idarcsınin son bir senelik 
lstanbul Vallsının faaliyetini izah etmektedir. şirket ilk 

tesisatım Mersin'de kurmayı karar

Ankara temaslar1 

5 milyon liralık 
istikraz yaplldı 

lqtırmıJ ve inşa edilecek umumi ma.. 
ğaza planlarını Londra'da Sir Alek. 
aandr Cib and Part:ners müeaeeaesine 
sipariş etmişti. Bu müesseseden gelen 
avanprojelerle keşif.narnclerde derpi§ 
edilen umumi mağaza ve teferrüatı ile 
iskelenin 870 bin liraya mal olacağı 
anlaşılmıt vebu kadar büyük bir meb
lağın Mcrsin'deki i.nfaata hasrı, ranta.-

İstanbul, 25 (Telefonla) - Vali bile noktasından muvafıık görülcmedi
Latfi Kırdar bu sabah Ankara'dan ğinden projeler üzerinde tetkikler ya.. 
şehrimize dönmüş ve Ankara'daki te
masları hakkında şunları söylemittir: 
"- Ankara'da Büyük Milli Şef be

ni Lutfen kabul ve iltifat buyurdular. 
Bu esnada 1stanbul'a karşı herkesin 
ve İstanbulluların malUmu olan yük
sek sempatilerini ızhar ettiler. Gerek 
sayın Başvekil gerekse vekillerimiz 
lstanbul'un vaziyeti ve ihtiyaçları 

hakkındaki maruzatımı alaka ile din
lediler. Kendilerinde 1stanbul'un ih-
tiyaçlarını temin ve refahını ikmal 
için samimi bir arzu bulunduğunu 
söylemiye lüzum yoktur. 

Merkez, bizi mümkün olan yardım
lariyle daima takviye edecek ve bu 
suretle arzumuza en kısa zamanda 
varmak ümidimiz mümkün olacaktır. 

Belediye namına belediyeler ban -
kasından S milyon lira kadar istikraz 
temin edilmiştir. Bunu şehrin imarı 
için en faydalı ve tasarruflu şekilde 
sarfetmek üzere lazımgelen planları 

hazırlıyarak işe başlıyacağız. Eski 
Has ahırların stadyom yapılmak üze
re belediyeye terkine lcra Vekilleri 
heyeti karar verdi. 1stanbul'a ayrıca 
devlet bütçesinden yardım imkanları 
da tetkik edilmektedir. lstanbul'un 
imar planını tetkik için Başvekil ken 
di reisliği altında bir komisyon teı
kil ederek bu iş hakkında kati bir ka
rar aldı.,, .-

Amerika istiklilinin 
ytldönümü münasebetiyle 

~ıkaralan hal1ra pulları 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Amc -

rika istiklalinin 150 inci yıldönUmü 
münasebetiyle hazırlanan hatıra pul
larından birinin üstünde Piri Reis'in 
meşhur haritasının resmi, iki tarafın
da da İnönü ve Ruzvelt'in resimleri 
bulunacaktır. İkinci pulun üstünde 
de hakiki renkleri ile türk ve ameri
kan bayrakları bulunacaktır. 

Avrupa radyodifüzyon 

konferansı 
Montreux'de toplanacak olan Av -

ruya radyodifüzyon konferansına hü
kümetimiz adına ittirak edecek dele -
geler belli olmuştur. Bu konferansta 
bulunacak delegelerimiz Posta, Tel -
graf ve Telefon Umum Müdürlüğü 

yüksek fen heyeti azasından B. Neca
ti Taner ve Rahmi Oktay ile muhabe
re ve mürsele mütehassısı mühendis 
B. Hayri Oktay'dan mürekkeptir. 

~ahuna clokunan odacı! 

latanbul'da bir zabıta vakaaı: 
"Tıb talebe yunlundan iki kal1P 
sabun çalan odacı Mehmet, birin. 
ci aulh ceza mahkemeai tarafından 
2 ay hapse, o kadar da nezaret al. 
tmda bulundurulmıya mahkiim e. 
dilmittir.,, 

Tevekkeli değil, '.suya aahuna 
dokunmamalı I '' derler! 

A.§ka dair! 

- Afk vitamininden yeni ha. 
berler! 

- Amerika mekteplerinde qk 
derai veriliyor 1 

- Atık olduğu kızm babaamı 
öldüren çoban idama mahkUın e
dildi! 

- Tepebqı'nda Perapalaa ote
linin arka tarafma diifen qrk.lar 
mezarlığmm büyükçe bir kumı 
Kaaımpaşa spor kulübü tarafından 
toprakla doldurulmuıtur ! 

Gündelik bir gazetenin sütunla. 
n içinde "atka dair'' iıtt• bu kMI• 
......_..... uıt•. 

pılarak neticede Frigo depoıliyle ailo.. 
nun inşası, görülecek lüzuma göre ile
riye bırakılmıı ve ye.kQnu azami 400 .. 
450 bin lirayı geçmiyccek ve ileride 
büyüıtülcbilmek prtiyle mahalli ihti· 
yacı 'imdilik lcartılryacak cesamette 
bir umumi mağaza binası ve teferriia.. 
tiyle bir de iskele inşa ettiri.lmcei ve 
derhal inşaata baflattırılmaaı lrararJat
tırrılmıJtır. 

Aynı zamanda proje ~terinin bu 
mÜeS&eSe ile muhabere ile halledilme
sinin birçok zaman geçmesine acbep 
olacağı göz önünde tutularak, itl§ıaat 
da basitleştirilmiş olduğundan, kati 
projeler, hazırlanmış ola.n avanproje
ler dairesinde burada hazırlattırılmrt 
ve bu sayede bu inpata daha evel baş.
lanması mümkün olmuştur. 

İn~t muhtelif firmalar arasında 
en müsait şartlarla ve en ucuz fiyat 
teklif eden emlak ban.kası yapı limitet 
şirketine vahit fiyatları üzerinden u. 
mumi mağaza biınıa8ı ile teferrüatını 25 
ilkteşrin 938 tarihinde ve iakelcniıı de 
1 mart 939 tarihinde ikmal ve tee1Un 
etmeleri §CU'Ttiyle 21 haziran 938 taciı. 
hinde ihale edilmiş vetemel atma töre
ni de 25 haziran 938 de yapılmıştır. İ
hale edilf"n bu bina iılci kat üzerine 6000 
karemetre satıh ve 25.000 küpmetrc 
hacimde olup 6000 ton etya alabilecek 
bUvilklUılatediı-. Ancmr. ı-1 hafrinde 
arazinin çürük olduğu ve binanın ~ı.. , 
lacak kazıklar üzerine inşasına fenni' 
bakımdan lüzum görüldüğü anlatıldı. 
ğından muhtelif boy ve uzunlukta c;a. 
kılmaaı icap eden 472 kazığın çakılma 
i§i için aarfedilecek zanıandan dolayı 
mağaza binasının teslim müddetinin 
uzatılmaaıına lüzum hasıl olmuıtur. 
Bundan dolayı şirket, ilkbaharda in§&
atı teslim alarak Mersin' de ite baflryaı
caktrr. 

Mağazalara çekilecek demiryow tu
be hattının güzergahına raetlıyan ve 
muhtelif kimselerle hazıiıneye ait diğer 
bazı arsaların satın alınmasına lüzum 
hasıl olduğundan bunlar da satm alm.. 
mıttır. Diğer taraftan memleıketimizde 
ilk defa olarak kurulacak olan umumi 
mağazaların itletmesine mukta.zi for. 
me eleman tedarik etmek imkiıwızlığı 
karşısında. umumi mağazaların i§let
me muamelelerini, benzer müeaaceıc
lerde, çalıprak öğrenmek üzere mü
sabaka ile birkaç memur seçilerek 
staj için Fransa'ya gönderi.lıneJerıine 
karar verilmiştir. 

Bil.anço vaziyeti : 
31 ilkkinun 938 tarihli bilançoya 

göre şirketin 872,55 liıra kaeıalarında 
ve392.157 lıi:r.a da bankalarda olmek ü.. 
zere 393.029 ~ira nakit paıraaı mevcut. 
tur. Merain'de in.ıa edilmekte olan u
mumi mağazaya ait dcmi.ryolunun p 
zıcrglhına raatlayan anaları ietimlMt 
için ayrılan 9.143 lira ile eveloe at111. 
alıınan arazi bedelini teşkil eden J6.3SO 
lira ve inşaat müteahhidine eito oayon
lar bedeli olarak ödenen 70.054 türk li
raaı ile henüz hissedarlardan iatenme.. 
miş olan sıermaye.i bakiyeai 1.500.000 
lira ile, aıkıtıif, 2.011.342 lirayı bulmak
tadır. 

Kir ve zarar vaziyetine gelince: 
şirketin 938 senesi içinde bankalardaki 
mevduatının faizi olarak alınan 19.778 
türk lirasından umumi masrafların tu. 
tarı olan 13.905 ve te91ia edilmiş bulu
nan amortisman hesabına 3.622 liıra ay. 
rıldıktan sonra safi ~lir bakiyesi 2.250 
li~ır. Bu Ur, aynen 939 senıeaine 

devttdilmi.ftir. 

1927 ve daha evelki senelere 
ait devlet alacaklan 

Mahiyet itibariyle borçlmu hakkın
da cezai takibat yapılmasını istilzam 
ettiren ve fakat bu takibattan bir 
menfaat elde elilcmiyeceği anlaıplan 

1927 ve daha evelki malt senelere ait 
devlet alacaklarının terkini Maliıye 

VelrilcıtiMe _..llftınlmlftrr • 
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[~.~:~oo::~~:~:~O!.O~:~~o~o::ı DÜNYA HABERLERİ 
AYrupa muvazenesinde 

Sowyetlerin waziyeli B. Saracoğlu Belgrad' dan Selanlk' e glHi 

Hariciye Vekilimizin Belgrad 
gazetecilerine söyledikleri 

ıçın 

Almanya 
lngiltere 

Ekonomik anlaşmanın 
politik anlaşmıya 

varacağı umuluyor 
Londra, 25 a.a. - "Times" gazete

k.oılek.tif bant aiatemi yıkıldık.. 
taa __.a Awapa aüratle harpten e
~lki llMIYazene aiatemine doinı yü. 
._.ktedir. Almanya ltalya ile bir 
C9pbe. birliii yapa11ttır. Şimdi bu 
-..,ınezona Macari.tan da iltihak 
etti. BÜyijk harpt .. eql Avuaturya. 
~ İımparatıorluiu ile İtalya 
~ya'ya iltihak ederek müaellea 
ilıtif.kı lanllklan gibi, .,.._ de 
~7ftı d ... etler "antikGmintern pakt,, 
llllli altında birletmit bulunuyorlar. 
F Bu kombinezona kartı da lngiliz -

"Memleketlerimizden her birinin selômeti 

yegône esas olan Balkan paktıdır 
si, B. Gvatkin'in faaliyeti hakkında 

hyacaklarını kaydediyorlar ve Atina Berlin'den aldığı aşağıdaki telgrafı 
ahaHsiınin, B. S.raçoğlu'nu alkı§lar. netretmektedir; 

1. ......._ itiWı lmrulmUfhlr. Fakat (Başı ı inci uy/ada) 
.. laarptea ...ıki müaellea itili.fı 

"es ıalMBJt olmaz. Bilindiii gibi, leriıı, dirijanların değil, milletlerimize 
laaı,,t • ...ıtri Abaan,.a, Avusturyta mensup fertlerden her birinin malı ol· 
i:.ı. ltaf7a kcımhiaeMMMlila kartı bir maaına çalıtmak aiz gazetecilerin va • 

ken, bütün yunan milletiniın hiaiyatı. İngiliz mümessili, bu hafta içinde, 
na tercüman olacağını bildiriyorlar. alman hükümetinin mühim erkanı ile 

iz • Fnmmz • Raaya itili.fı ku- zifesi.dir. Naib - Pren5 tarafından ka
.... ltZflu. Ve ancak ba üç devletin a- bul edildim. Bu benim için büyük bir 
flrhtiJ.leclir ki miiMll• ittifaka kar. şcreftir. Kalbimde daima prense kar. 
11 lair .. .,.. ..... temin edilebilmifti. tı muhabbetli bir hürmet taşryacağım. 
~ ~t Ruqa'nm gittikçe da. Hükümriinizin erkaniyle temas et -
'-~-katilsı•• bu muvazene i- melde pek kıymetli zevatla tanıştığı -
~ -.aai,eti nedir? rna taınamiyle kani bulunuyorum. 

B. MetakMU'ın aözleri yarı resmi görüşmelerde bulunmuı -
tur. Pek muhtemel olarak bu görüş -

Bu m.ale Cft'ap ~ilmek ıçm Dünya siyaset itlerinde bu kadar bü
~ bek-aman Ru.,'a'nm yük rol oynıyan bu dostluktan ve bu 
.... .. lnlaünki Taziyeti iizeria. dostane ve ,a}ı9i temastan her fırsat -
~ ela..Uyet)i bir farka ifaret et- ta istifade edeceğim. Bu akıam mem
-. ldi.z- seliJOI'. Çarlık Ruayaaı, leketi':ıi.z hakkmda büyük bir takdir 
~...,.pa'ma taftmda Almanya'nm hiııiyle ve Balkan antantı siyaseti 
~ idi. Binaenaleyh iki sarp hakkında tam bir huzuru kalple hare
~uiai için ütrateji bakımm- ket edeceğim." 
daa claha ahemi:retli bir vaziyette y la H • ~ 
~. ı~ __ ı_~ _!___ __ ,__ F ugoı vya arcıye nazırının 
...._ - sen..uJUe ~an ran- • • 

Atina, 25 a.a. - Atina ajanaı bildi-
riyor: 

Gazeteler Bükreı'ten dönen baıve -
kil Metaksas'a Selaniık'te ve Kilki.ş'te 
hal'k tarafından yaptlan tezahüratı 

kaydediyorlar. 
Başvekil Kilki!"te dün yeni hatta. 

~nin küşadını yapmış ve bu münase. 
betle söylediği nutukta son zamanlar
da açılan birçok içtimai eeerlere ifaret 
ettikten sonra dem~tir ki: 

Barııı fevkalade •even ve fakat va
tanm toprağrnı da müdafaaya imade 
olan silahlı Yunanistan'da bu kabil 
eserl~rin meydana getirilmeei onun 
medeniyetine kıymet verdirmeıktedir. 

... - Rıu aakeri ittifakına göre, Al- :ııyaJetı · 
~'ya karfs açılacak olan bir Belgrad, 25 a.a. - Dün aqam Hari. lui/ak dai.ma daha ziyade 
laarpte !buya derhal prktan taar. cty.e Nazırı Çinçar Markoviç, Saraç • kuveılid.ir 
..... seçerek alman alkeri kuvetleri- oğlu'nun şerefine bir ziyafet vermi' - Müteakiben Bükret seyahatinden 
lliıaa ikiye bölfüWleainj temin edecek- tir. Ba§vekil Çvetlı::oviç ile Türkiye, bahseden başvekil demi!tıir ki: 

melerde bilhasu ekonomik meseleler 
mevzuu bahis edilmittir. Fakat mu· 
hakkak ki aynı .zamanda bu mesele
lerin politik taraflarına da temu o
lunmuıtur ve bu suretle B. Gvatkin, 
Almanya'nın silahlanma meselesi ve 
sömürge meselesi gibi i'ler üzerin -
deki düıünceleri hakkında tam bir 
fikir edinebilmiıtir. Bu suretle B. 
Gvatkin'in topladığı malumat, ingiliz 
hükümetinin bir politik anlatmıya 
varmak üzere gayretler sarfında de -
vamını mümkün kılacak mahiyette 
gözükmektedir. Bu politik anlatma -
nın ilk merhalesini ise bir ekonomi.ık 
anlatma tefkil edecektir . 

Budapeşte elçimizin 

Amiral Horti 

şerefine ziyafeti 
ti. S.. aehepl..ıir ki Ahnanya methur Yunanistan ve Bulgaristan'ın Belgrad r>o.t ve mlittefidt Balkan yarıma.. 
llif• planm• baz1rlıyarak askeri elçileri Romanya maslahatgüzarı, Sa - dası milletleriıni«ı doetluk ve ittifakla.. 
lına..tleriDi iki:re aymnadan önce raçoğlunun maiyetindeki zevat, Tür. rrını daima olduğu gibi muhafaza et
Fl'anaa'yı ezmeıJi, 9Glll'a da Ruya ile kiye'nin Belgrad sefaretmin yüksek mekte ve her ihtimal karparnda dailİıa Budapefte, 25 a.a. - Macar telgraf 
..... Plal*D&yı düphmriittü. memurlan, hükümet erkinı ve Harici- amade ve aralarında mütıcunit oldukla ajansı bildiriyor: Türkiye orta elçi-

S..,..t Rmya bqiin aynı vaziyet. ye Nezaretinin yüksek memurları bu rını size beyan edebilmekle bahtiya- si B. Behiç Ergin bu alqam Naip 
te delildir. Sovyetlerle Almanya'mn ziyafette hazır bulunmuflardrr. rım. Barıp. fakat vakarlı ve haklı bir prena Horti ile Bayan Horti ıerefle-
..,....... Polonya vardır. Binaen~- Hariciye J' ekilimi:ı batıp derin bir IMIT'ettıe merbut bukı- rine bir dine vennittir. Dinede Ni -
le,ta Sowyet Rmya, Franu '" lqil. • narak, d1ğer Balkan milletlerinin de rabet ~~u•t kalem müdürü 13. Una~ 
ter.in aazarmda sırf iatrateji ba- lıarekeı eUı ittifakımızı alrtettiğimiz aynı prtlaır ıte harıcıye nazırı kont Caaky, enı 
b odan ~ lu meti ifade edebil- Türkiye Hariciye Vekili dün gece dahilin.de saflanmıza iltihak edecei;ini Bapekil vekil Kont Betlen, general 
-.11; iç.ia p-.7.' da beral>er olmalı. !8r•ı trenle bu~~ hareket e~ ve ümit ediyoruz. YUl'8liete.n'da değil Tanczeo1, eski nazırlardan Conscil -
4Lr. Polonya bitaraf kabıvlıtıs w ııtaayonda Harıcıye Nuuı B. Çrnçar ~ka yerlıerde Balkan ktifakmm de- leno, meclis reisi kont Szeşenyi, Bet
ettiii takdirde Sovyet Ruaya tarkta llukoviç ile B. Spabo, Tiiıık!ye elçisi vammdan şüphe edenlu mevcut oldu- çika ve Yunanüıtan ortıa elçileri w di
'9crit edilecetiad- s~i .. eda Ali Haydar Akt.ay, Yunanistan elçüıi fu için ıu meaut habeci mze verebi.li- ğer phsiyetler de hazır bulunmufhlr. 
4. ....... 'dalri .. .; Mrelrlt ....-. ve Hariciye Nezareti yWmek memur- rlm ki, bu lıttiıf* dalma dlıba Uyadıe 
........ olaınas. Ve ha, bilh .... ç.. lan tarafmclmı 1el~rr. kuvetH olarak deıvam etmekUdiır "e. 
'- ı _.__ ,..__ __ , __ ~~&uza al- ~....! ı • • c. I"' •J.'•- ~• .... :-
a..::..c·- "l....ıı.- d ::.-...L- e1•-.,.._ 'O :ıl•n9- O~--·-- ~-· 
..... aeçtilnWU ...... Ogı uu..... s 1~-='- 25 "Anad l A" 

B1a Mbepleclir ki Scnyet Rmya' - euuııA, a.a. :-. . . ? u ,Jangı.. Balkan antantı koMeYinin 

-

.J~...! • ...:..-· lnı rır:ı huSU8l muhabırı bıldınyor- • , _ • .. ._._..IMllU •-·,-'- ya z Atiaa' "tmek üze b .. b -ııe4j ... n.. 

Romanya'nın Ankara 

Büyük Elçisi 

7 Japon 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 
Şanghay, 25 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: ıs tubatta Şanghay üzerinde 
yapı~n §İddetli bir hava muharebesi 
esnasında 7 japon tayyaresi dü,ürül
müttür. Dütman1n bu mağlfıbiyeti se
ne batındanberi kaydedilen en mühim 
hava mağlUbiyetidir. 

Hong - Kong ara:üi 
bombardımanı 

Tokyo, 25 a.a. - Kantondan Domei 
ajansına bildirmyor: Cenup cihetin
deki japon kuvetlerinin selahiyettar 
bir mümessili tarafından matbuata ve
rilen tebliğde 21 ıubatta Hongkong
daki ingiliz arazisinin bombardıma -
nından dolayı japon makamlarının 

pek ziyade mütee&Sir ve müteessif ol
dukları bildirilmektedir. 

•Tebliğe nazaran, Mesee Çin kıtaa
tm takip ederken geri gitmekte olan 
bir treni askeri treni zanneden bir ja· 
pon tayyarecisinin hatasından ileri 
gelmiştir. Tayyareci tren üzerine iki 
bomba atm ş ve bombalar ingiliz ara
zisi üzerine düımüştür . 

Hainan admının kar1ıaında 
Hongkong, 25 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: Hainan adasının karıısında 
bulunan Luiçiano yarımadasında va
ziyetin ehemiyet kespettiği anlaııh· 
yor. Japonlar yarımadanın iki mühim 
tehri olan Hsuvem ve Haikang'daki 
kıtaatı bombard man etmiye tegebbüs 
etmişlerdir. 

Sahile otuz kadar japon gemisi top 
lanmıştır ve sahil küçük vapurların 
mütemadi nezareti altında bulunmak
tadır. Japonların teıebbütııü icraat sa
hasına geçtiği takdirde Kaungçen'de
ki fraıwız araziıi japonların karadan 
ve denizden ablokaaı altında kalacak 
ve liman ölü hale getirilecektir. Ay
nı zamanda Tonkin körfezinde bulu
nan franaız filosu da bu suretle japon 
kontrolu altında kalacafından Hong
kong ve Singapurdaki ingiliz donan
maeiyle işbirliği edemiyecektir. 

Almanya'yı lerkeden 
Yahudiler 

Bertin, 25 a.a. - Resmi bir menba
dan bildirildiğine göre, 1938 tefriniaa
nüıine kadar Almanya'yı terıkedeıı ya--.,ak tetkik edil--. Poloe7& ile 7a 81 re U:CUll ura. Bükret. 25 a.a. - Rador a)antr 

LLJı... •L-- -~--- ya mu....ıat edecek olan Hariciye Va ı-·• tea1 ..,_,kan koD--.ne tetkik ye mGl_.a --a kili Şükril Saraç ğl ' ka l k dlriJ'Ot: T._.., ... pse -lc.p eder Binaenal.,.h baıaibdrii .. . . . 0 u yu r§ı ama feransının neticelerine talwiı eyledi-
: • . ti en _.. e.. u.zere Atına elçıaı Ruten EJrcf Ünay- ği makalesinde dört devletin bütün 

-.. .. ...., ııçınde Yazrye _ .v-- dın, ek6presle bu sabah 7.30 da buraya . · ı 
ı...myetli olan devlet, fUphesız, Po- ım· . K d" . . da k komşularıylc muslıhanc an aşma ar· 
lcı.aya'dır. Ve denilebilir ki Polonya. ge ış~ır. en ısı istasyon o:\IO • zuaunun mükemmel intiba hatıl etti-
.. _ • • d _L ._11 • los ldrıa Curo ve koneotoetuk erklnı w. • •• ... ı. d e t-'-it etmektediı" 
_ •azı-yeti ne erec:e ııırneau,,-- ıM, f dan k ı1 • d ıını mui'8 ... e e v ~ • 
o dwec:e de naziktir. Polonya bet .._ :r~ m ko art ıC:m?· v:u;stulon an Ga.zote, bununla beraber, Balkan 
1ae eYeliaine kadar ~ini Fran- ~ıruca, w nso ~ ır te, tattir- antantının arui nizamı ve hudut ma
,.,nm ittifalnncla aramıtt•· Fakat k~ doi~ugu eve ~derek ziyaret et • ıuniyeti e5aaına dayanan politikaılmı 
lair taraftan orta Awapa'da fran .. m1ftlr. Bılibare elç.ı: ~:-'da ~oıo. teyit eylemit oJmuından hayal inki -
ll .. L.__ ___a___ d"x.- taraf- olduiu halde, Selinık te ın .. edılmek.. sarına dü.,.n buı ....ı... .. c1 ,_,,etelerin 
u~an za711 ..... aaı, ı•- t , __ T"" k" ümh" • • L :ır- ,,-- •-

BIUaq, 25 a.a. - Riianr ......_ -.. hudileria adedi. 140.000 kadardır. 1938 
çiHılderde ~ plen bazı deftfilrlik- tctrlnfanı.laden bu ana kadar da 
1ıer hakkıındaki kararnameyi nqmmek 100.000 kadar yahudi Almanya' dan çık 
tedir. Halen hariciye nezareti politik mıştır. Almanya'yı terkeden yahudile
dairesinin fefi bulunan Radu Crut.. rin büyük ekseriyeti Amerika Birle
~. Berldn elçiliğine, hilen Berliıı tik devletlerine gitmiftir. AmerLka 
elçüıi bulunan Radu Cuvara Roman. Birleıik devletlerinden sonra yahudi
ya'nın iUr Aıtina bilyGk elçiliğine ta- terin gittLkleri diğer memleıketler, e
yi nedilmittf r. Romanya'nm i.lk Anıka- b.eırniyet sırasiyle ıuntardır: Cenubi 
18 büyük elçilifine de bilen Riga elçL Amerika devletleri, Fransa, İngiltere, 
•i bulU1*1 Vail Stoica tayin olumnuı Belçika, Hollanda, leviçre, Çin, di.ğer 

tan da Ahnan7a'nm bir kUYet ol.rak e o.a.u . ur ıye c . ~ıyeti -.onao • tefsiratını kaydederek ttiyor ki: 
~,J L-ı· • L-. __ .... _ 1934 loıluk bınasmı gezmııur. Böyle bir hayal inkiaarı ancak Bal-..,..._en u. rnn ... -rtr- Ha. . V kil" c··k .. c .. .- il 
leneainin ilk .,.mda Almanya ile rıcıye e 1 vU ru uwu~O u, kan devletleri arasında bir yaldqma-

tur. muhtelif memleketler. 

-3-

ITORKIYE BASINll 

Turizm bakımmdan Uludal 
YENi SABAH'ta Hüaeyin Cahit 

Yalçın "Turizm bakmıından Uh .. 
dağ,, baıhiiyle yaadığı bqmakale -
de memleketiımizin bu güzel turian 
merkezini bundan 30 sene evel aör
müt olduğunu, bu.günkü halinin 30 
aene evelkine ni•peten vaziyeti an.. 
lattıktan 10Dra diyor ki: 

"Ulw~ağm en güzel zamam yaz 
ile beraber k11 mevaimi de olmak i
cap eder. Fakat kıt mevaiminde dai 
daki otele vaaıl olabilmek için talim.. 
li ve dayanıklı bir kayakçı olmıya 
ihtiyaç vardrr. Açtk bir hava bulup 
da otomobille otele varmak ıuuip ol. 
aa bile erteai gÜnÜ dönebileceiini.ze 
emin olamazaınız. Çünkü gece hir -
denbire karm baatırmaaı ihtimali 
her zaman mevcuttur. Bu fer&İt aL 
tmda Uludal'da bir otelin ticari ba.. 
kandan yqamaama imki.n yoktur. 
Bu imkam elde edebilmek her mev
simde, hiç olmaz .. muayyen ve tene.. 

nin büyük kıammı kaplıyacak meY. 
aimlerde, kolayca Uludağa çıkmayı 

temin edecek bir fimendifw yapmt
ya mütevakkıftr. 

Uludağı takdir etmiye bqladık. 
Bir kere gidenlerin duyduktan mef. 
tunluk etrafa da sirayet ediyor. Her. 
keate Uludağa sitmek için bir arza 
ve merak uyanıyor. Uludaida bir 
hayat yaratmak için zemin az çok 
bazrlanmıt aayılabilİT. Fakat bütüa 
bu hazırlıklar bir hava yolu yapılma 
dlkça akim kalmıya mahkUmıdur. 

Uludağ Buraa tehri 'Ye dahili ta. 
rizm bakımmdan kıymetli bir akm 
madenidir. Bunu ifletebilirsek yalnıs 
mahalli bir faaliyet yarabnakla kal. 
mayn:. Bütün memleketi alikaaiır 
ve m\Utefit edecek bir harekette k. 
luamut oluruz. Uluclai Mıaır •e Sari 
ye'den bqlıyarak bütün yakın fU'• 
km yeei.ne ve müateana bir ,ahika • 
udır. Kıt sporlan için emaaleiz bir 
.. hadır. Uluclaiı biz dahili turi .. 
bakınudan tanzim ettiğimiz giinü U. 
ludaiın töhreti bize hariçten de bir. 
çok aeyyab t ... in eder • 

Uludaia yapılacak havai ~hm 
ıri yolcu nakliyle met1rul olmayarak 
iktrMdi bakandan da faydau olaca. 
ğmı temin ediyorlar. Filhakika UI-. 
dai batlı batma bir ülkedir. Merala. 
lan, onnanlan, köyleri kolay nakli. 
:re Yasıtaaı aa;reainde yeni bir hayat 
ikti.ap edehilirl•. Hangi bakımdan 
düfünül• Uluclaia yapıhnau .ı. 
zem olan havai ıimendiferin bir ..,. 
bir meael.i delil, bir. cle-.let Ye mem 
lket meeeleei olcluiu söu ~· 
Demiryollannuzm bir an evel ikmali 
için ha kadar himmet sarfeclen Na. 
fıa Vekilimiz demiryohı İnfaabllla 
muazzam bütçeainden bir iki 76• 
bin liralrk uf ak bir tuat-ruf ile ,. 
hav.. i yolunu yaptlnn,ya himınet et • 
seler hakikaten hiç unutulmaa l»ir 
hizmet daha ifa etmiı olurlar.,, 

V AKIT'te Hal&ll Kmnçayı ta fılL. 
rayı yazıyor: 

"'Türkleri ellel'incle nargile, batla 
rmcla kavuk imanlardan mürekkep 
bir millet sibi tuaY'Y111" eden .....W. 
ter gördükçe baJl'M Ye biraz da hid. 
4Jııet ederiz. F•kat Nevyork türk MI'. 

giaine üç yüz aene evelki türk mede. de bir itillf imzal.aut •e o aaman- bu alqam saab t 22ki:lt~ !e b~a~a ·g1 elbiecek nm dayanabiteceii HaS prensiplere 
dalllberi iki tarafı da idare etmei• v_e yun"? ,are ı .-eta-- ı. e r • kartı olan tecahülü gösterir ve bu D 
~lıpnaktadB'. Filhakika aradan se- lıkte Atına ya hareket edecektır. tasrihin ne kadar lüzumlu olduğunu 
- bet sene içinde ATNPa'mn aiya. Hariciye J' ekilimiz Savorona gösterir. Boı ümitlere imktn •ermek, 
ti Taziyeti çok delitmiftir. Fakat l»u U dö k botluk iA,rinde çalıpnak olurdu ve teb-

o o N o l E R ni:rtini temsil eden biiyük bir ç..-... 
yi sönclermekte hiç bir mahzar sör. 
me:rizl 

det1pae Polonya'nm ehemiyetiai - lsta:ıbul, 2~ (T::.:ua) _ Sava _ likeli inkisar hayallere mukadder o-
._. bu arada fÜpheıiz vaziyetinin H . . V kT B ş ··k .. larak yol açardı. Devletler aracunda _._:&. h-.- bil!!.'-!- rona yatı arıcıye e ı ı . u ru bir yakla- eiyueti yapma"' ekono-
--nq11DU - aza-amq, a&P Sa ğt ' et. k .. b .. :.--- ... 
~ Avrupa politikuı mu. p· ra~o hu nuk g ı~e . u.zHer~ . ugunV mi ve münakallt menfaatlerini temin 

• _ ıre ye areı et etmı,tır. arııcıye e· etmek kail" et 1 ı · · hallini 
~~ ... 979 clofru.J6rüdükçe, swek o- kili yatta yunan devlet ricali terefine kolayl~tır~k :::a~~~:ın teıkil 
'-itw devletlerm •eserek clemok- bir de :ziyafet verecektir. ttiüi Jeo-politik vahdete hayat ver-
._., • nasarmcla Pol-a'mn kıy: e • 

ena --:-;' . • , mek için hayal Uzerine hiç bir ıeyln 
laeti de artmaktadır. Birinci ad- o- A.tina da yapılan luuu-lık kurulamıyacağını tam bir katiyetle 
lara1ı Polanya'nm Ruqa ile beraber Atina, 25 a.a. - Atina ajaneı bildi.ri. ilin etmek llzımchr. 
Jiıriimeeİ .,. ikinci admn olarak da yor: Dört devlet, bütün Balkan devlet
ba iki ,arklı dmetin sarplı demok- Atina halkı yarıın bafvdri! B. Me- lerinin kıar,ılıkh müzaharet ve tesa
l'atilerle aralarmda ...... imzalan_ taksaa ite birlikte buraya gelecek olan nüdünil alikadar her devletin milli 
lllat olan ittifaklara .,. miMklara p- Türkiye hariciye vekili B. Saraçoğlu 
ili bir mba nnneleri, Alman:ra'yı içia çok hararetli ve NCDicni bi.r kabu
laa.ptea 9"lki deftrclen daha ulu le hazırlenmakıtadK. 
bir çemlMr içine alabilir. Almaaya Bütün tehir fimdiden türk ve yu -

Uıtiklili için olan luymetUıi tanımak
tadırlar. Bu devletler tefriki mesai 
ve da1tluktu arzu ediyorlar. Fakat 
bu ancak politika ve toprak: nizamı e
.. ıma 11eyandıık.ça mümkıllndür. Bu 
nizam olmaza, yapıcı bi.r proeram ü
zerine kqmekct had olmut okır. 

-.. mahal Y.....-.k illi,_.. Ve nan bayraıklariyle donatılmıttır. 
~kadar ela lıı\mda m .. affak Gazeteler Saraçoğkı'nun tercümei 
obnuttur. Bitmark zamanmda aL baliıni ve fotoğraflU'Jllı nefredettk, 
..._ barici,...min en çok elaemiyet yunan milletinin B. Saraçoğlu'nun 
"'-'liii iki meeeleclen l»iri, Ruqa ile .mında yalnız 00.t ve mü1rteHk Tür- B. PapaJald,.'in .özleri 
dainaa hatlı kalmak Ye fngiltere ile ki~'nin bir mümesailini değıil, aynı Atlna, 25 a.a. - Atlna ajanaı bildi-
de d•iz lillblan rekabetine sirit- AilWlda Ege Ye Balkanlar barıtmm riyor: 
llleıanek idi. miihim bir imilini w Hri memleket a - BUkreş konferanemda yunan heye-

B"l'ir kü A~'nm YaaiyetİD- r•mda mevcut uilam bafları set~ ti azasından bukınan bakan Pap.cla
de _._! P--a'-- _..m.. L--::.-1..-:. _. --, - ,-~ u,..._.. ki•, B. Gafenıko'nun beyanatmdan son 
Polonya'yı ko,mak lazım seli,..-. nin kara •e ha-.a sillhlannı arttır- ra kendisine müracaat eden ıırueteci-
Filha•...! • ·ı • • • ıuka :rem Alman:ra Polonya 1 e maamdan ıiklyet ediyor. lnıiltere, lere yalnız ıu sözleri söylemekle ik-
ayı müaasebetlerini idame etmei• A.lman7a'nm deniz silablarmı, 1935 tifa etmitti: .. B. Gafenko, konferan
~lıtlJOr. Deniz intaatı rekabetine makaveleainin .. ileri haddine ka. ıın havuını ve faaliyetini o bıdar iyi 
l•lince; bu noktada da 1935 MM- dar arttırmıya karar •ennesinden tarif etmittir ki, tarafımdan llbe e
linde lftl'lıten Ue imaaladıfı bir an. canı sılohnıftır. ltal:ra Fransa ile dilecek hiç bir fey yoktuf',, Belgrad
lllfln& ile iasiliz don•mnı•nn•, ,;iz- heuplqmak için hazırlanr,_.. Bu da çıkan politika gazetesinin BUkret
de 35 niepetini seçmem•ii taahhüt tartlar altmcla, demalcrat da.letlerin teki muhabiri gazetesine bu beyanatı 
elmiftir. muvazeneyi kendi taraflarma clotru müteakip kendieine ait olan bazı elim 

Fakat bütGn hanlar, baa'ün için aimattırmak için •idan -adan "a- leler çeJmıittir. Bu cUmleler B. Papa
doirudur. Otoriter dft'letlerin de- fırltk,, anyacaldan fiph..adir. Po. dakia'in beyanaıtı intibamı verecek ıe
....._t clntett.ı. sirittiWeft .,. IC1117a ile So'Y'Yet R...,.. da demokrat kilde intipr ettifi için Atina ajan
llclüti hw ... .,._.kte olaa mGca- ct..letı..m M'Mbklan • ebemi,etli ıı B. Papadakis'in yubrdaki a8zle-

İşçi meskenleri 
Kira evlnd~ oturan Anlcaralıların en bOylJlc derdi ne o/dulunu billrsi

IJİ•: Mesken bubranı/ Eks•riya daracık ve bu itibarla da rabatsı• bir apart• 
man dairesinde oturduğu balde bir memur veya esnafın, hzancııun en az 
Bçte birini kira bedeliM ayırmak mecburiyetinde JıalDJMI bir pbir i<;in 
gerçekten sılcıntılz bir buhranın il ad esidir. 

Dev/et, memurları için Ankara'da meskenler yaptırmak kararında ol
duğunu bildirmiıtir. Bu çok yerinde lcararın tedricen tahakkuk etmek su
retiyle mevcut buhranı bir bayii bafifleteceği, batti büsbütiln ortadan kal
duacağı gün uzak değildir, nnırız. Bu sahada koo~ratil teşeklcülleri va
sıtasiyle devletin yapzcı ve kurucu gayretini hızlandırmanın M kadar fay
dalı olabileceğini muraf/aJc bir eser olan "Bahçeli #!Vler yapı lcooperatifi" 
nin m.sken buhranı Ü•rinde, hafif de olsa, Jimdiden hissedilen tesirleri 
isbat ~tmiıtir. Bu yoldalci ciddi tepbbaslerin aynı muvaffalciyetle netice
/enmem.ai için biç bir 11e1Hp yoktur. 

Fakat bu teftlbbüsler nihayet orta halli vatandaşların· ihtiyacını lcarp
lamıya mat(Jf tedbirlerdir. Bir de bunun yaıuada az kazan~/ı v~tandaşlar 
kütlesi vardır ki, bunların medeni bir me•h• olan ihtiyaçları daha .tcil 
bir mahiyet ırzeder. Ankaramızın koynunda barındırdığı iıçilttr, mütna
ıei sa naat erbabı ve esnaf ıa miktarı ganden gane hissedilir bir ,elci/de ço
ğalmaktadır. Bugün Dağ mabalk.Inl TimOrlenk tepesine kadar istil.t et
miı olan ve bu zümreden vatandaılara ıneslcenlilc eden teMke ve çamur 
kulübeler mahallesi Anlcaramnın modern ve temiz manzarasiyle bir tezad 
halinde gitgide geniılemelctedir. Gerek şehrin güzelliği, gerekse Ankaralı 
işçilerin mesken hususunda •ıbl prtlara kavuımaları bakımından bu halin 
önüne geçilmesi lizzmdır. Bugiin, bütün bu salq evleri bir bam/ede orta
dan kaldırmıya imkin yoktur, binlerce vatandqı tabiidir JU sokağa atama• 
11•. Ancak, zamanla bu ihtiyacın karplanması için JJWmur evleri kadar 
ve battl ondan önce iıçi ttvleri meMlesini fili ve sistemli bir plcilde t!le 
almamn li•ımdır. Jlütnui, ucuır, tek katlı, fakat temiz, aıhl, bol güneşli 
re bahçeli nciJclerden miiı"ekap muatanm bir mahalle, bir itçi mahallesi 
her büyilk p/Ur gibi, Ankara'nın da «geç karıılamak mecbııriyetinde Jca
lacalı ıned•nl bir ibtiyaçt11. Anbra'yı, IHlediye bududları d11ında usa} 
tepe n imlan dofnı znlcals n konlonus binalwla alablldiflm .,.yıı-

Nev,-oric Ml'gisinin anüdcleti Wt. 
tikten aonra yeri bir park haline .... 
tirilecekmiı. Oraya sönderilecek 
türk çepnesi de bu parkm içinde daL 
ma türkleri hatırlatacak bir 1anat e. 
Mrİ olarak kalacalanıt; :rani lriiylk 
masraflar ve emeklerle vücuda seti.. 
rilerek NeY;rork sergisine gönderile. 
cek olan çepne o parkta türk mede
niyetinin en mltekimil bir --\ola. 
rak görünecelmaiı! 

Türkiye'ye ıelen ecnel»i •:rY"h. 
fara diler tarihi eaerler arasmda ee. 
ki türk ç9f111eleri de ıöaterilebi.lir. 
Bunda mahzur değil, fa:rda olııduju 
ıüpheıizdir. Fakat NW7ork •reisi 
kalkbldan IOlll'& yerinde -yapılacak 
parka Tüftci:re'yi -.e türlderi tanıt
mak Ye -yahut hatırlatmak için eeld 
bir tirk ç9"11esi kOJID&k asıl mak-. 
dı öldürmek delil midir?,, 

Tlıtlye • Alm11ya 
ticareti 

Bertin, 25 a .a. - .. Anadolu ajanaı

nıın husuai muhabiri bildiriyor" Al
manya'da tü~k ticaret odasının bu yıl
ki genel toplantısı Türkiye Cümhuri
yoti Bertin büyilk elçisi Hamdi Ar
pag'm riyaaeti altında türk ve alman & 
zalarının i,ıirikiyle yapılmı,tır. Oda
nın yıllık raporunda söylendiği üzere, 
Türkiye - Almanya ticareti 1938 de 
280 milyon mark ıibi büyük bi.r yeka
na varıDlftu. Bundan 125 milyonu AJ-
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Şu Çemberlayn bir de Tokyo'ya gitse. 
Glaıgov Record 

Orta Avrupa' da siyasi 
kımlldanmalar 

Ortan ~arlci Avrupa'da, he
nüz kili derecede sarahatle te
baruz etmemekle beraber, u • 
mumi mahıyette sıyasi ihtılit· 
Jar vukua gcldıği takdırde tesır 
sahıbı olabılcccği ıçın dikkatle 
taki pedilmek lazım gelen ıstı
baleler vukua gelmektedır. Bu 
istıhale, şımdılık. bılhassa Yu
.ıoslavya ve M acarıstan'da hu
sule gelen bukumcı değışıklılc
lerıyle tezabur etmektedır. Bu 
değişikliltler bu ilci memleke • 
tın Roma • Berlin mibvcrıne 
doğru yônelişinde bir tevalc • 
Jtulu mucıp olacak mabiyettc
dır. Belgrat ve Budapeşte'dc 
teşekkul eden yeni hulcumetle
rın faaliyetleri bunun gerçek • 
ten doğru olup olmadıgını bize 
.ıöstermekte gecikmiyccektir. 
Fakat B. Sto2adinovıç ve B. 
lmredi gibi totaliter devletler
le ışbırliği sıyıısctıni bu derece 
Jcuvctle temsi leden iki devlet 
adamrnın, Roma ve Berlin'le 
son yaptıkları temasların şahsi 
mevlcılerini kati surette sağ -
Jamlaştırmış oldukları sanılır -
ken çekilmek mecburiyetınde 
kalmaları manidardır. 

B. Stoyadınoviç'in çekilişı -
nin musebbibi olabılecek bir iç 
siyaset sebebi vardır, çünku 
devleti sağlamlaştırmak ıçin 
ber şeyden once sırplar. hır • 
vatlar ve slovenler arasında 
anlaşmayı talıak1cuk ettirmek 
lazımdır. Maçe1: taraftarı Iıır -
vat/ar, sırp muhaliflerle bir • 
Jikte B. Stoyadinoviç'in idare
sindeki bir hükümetle işbirli
ği yapmayı Jtatiyen reddediyor
lardı. Onun içindir ki yeni bir 
.. damı iş başına getirmek icap 
etmiştir. B. Stoyadinoviç ikti
dar mevkiinde kaldıJı:ça kurula
mamış olan milli birliği temin 
yazifesi şimdi B. TsvetJı:oviç'e 
verilmiştir. Dün, parlimento 
huzuruna çıktığı zaman Tsvet
kovıç kabinesi k.ıra1/ığın bu • 
tun devletlerle iyi munasebet • 
ler tesisine matuf siyasetinin 
müspet neticeler vermiş oldu • 
ğunu ve enternasyonal an/aşma 
maksadiyle tatbik edilen mtt -
tatların iyi olduğunu söylemiş 
Ye Yuıoslavya'nın harici laa -
liyetinin bılhassa bütün kaza • 
nılmış dostlukları muhafaza 
prensip/ne tabi olacağım ilave 
etmiştir. Hiç şüphesiz her şey 
bu siyasetin tatbik tarzına bat
lı olacd:tır, fakat yeni başvc • 
lılın tatbik edeceği tarzın se
JelınJı:ine tamamiyle benzemi • 
7eceği sanılabilir, aJcsi halde B. 
Stoyadinoviç'in pe1: ani istila
sı Berlin ve Roma'da o kadar 
acı bir şekilde tefsir edilmiyc
ceJcti. 

Macaristan lcaziyesi daha a:r: 
meraklı değıldir. Burada da bir 
iç sebep, daha dofrusu tama -
miyle şahsi bir sebep - beş • 
yeJci/ B. lmredi'nın büyüJı: an • 
nelerinden birinin Jı:anında 
muplıem bir yabudilil: bulun • 
ması - ileri surulmüştür. Hal
buki kendısi ırJı:çı Almanya'ya 
dotru yöneliş Iııreketine butun 

nüluziylc müzaharet etmiştir. 
Hakikatte başvekılin hoşa git· 
miyen taralı nazilcrin macar 
devletine Jı:arşı barelcetlcrine 
pek zayıf bir surette mukıve • 
met göstermesiydi. Budapcşte
dc yeni kabineyi kurmaya me • 
mur edilen kont Teleki, hüku
met partısı azaları huzurunda 
harici sabada selefinin sıyase
tine devauı edeceğini, yabudi
Jer ve ekıme musaiı arazinin 
dağıtılması hususundaki projc
lerı tatbıktan gerı kalmıyaca • 
tını sayledi. Burada da her şey 
bu sıyasetın tatbik cdıliş tar • 
vna bağlı kalacaktır. Kimscnın 
mcçhulu detildir ki B. lmredi
nin duşmesine sebep olan mu • 
halazalc5.rlar, ziraat reformu -
nun menfaatlerini tehdıt etti • 
ğı buyuk toprak salııplcri, yuk
sek fınansı temsil eden burju
vazi, buyuJı: tıcaret, yahudılere 
karşı alınan tedbirlere muhalif 
olan butun lıberaller olmuştur. 
Bu suretle aşırı demagojıleo 
koylu lcutlelerıni surulclemek 
ve Macarıstan'ı totaliter bir 
devlet yapmak tehlık.esini gos -
teren nazı tabrılderıne set çek· 
mek ıstenılıyordu. 

lmrcdi kabıncsinin mecburi 
çekilişi ne şekılde tefsir edılir
se edılsin. bu hadisenin, Ma -
caristan'ın Roma - Berlin mih· 
verine tam bir inkiyadına doğ
ru yonelişe karşı bir reaksiyon 
teşkil ettiğini mıişalıede etmek 
lazımdır. Merkezi A vrupa"da 
husule gelen sarsıntılar butun 
Tuna havzası devltttlerini siya
si ve iJı:tisadi istikJallerini teh
dit eden "Drag nach Osten"e 
karşı mukavemete sevketmeJ: • 
tedir. Budııpeşte'de oldufu ~i
bi Blegrad'da da ve bılhassa 
Bukreş'te peJc fazla kendini his 
ettiren bir alman tazyikine 
karşı aynı reaksiyona sebebi • 
yet veren aynı endişelerdir. 
Çekoslovakya'nın yıJı:ılışından • 
beri terkedilmiş gibi gorünen 
bır Tuna devletleri blo:l:u fikri 
yeniden doğmakta ve muvalla
kıyet ıhtima/lerine sahip gö • 
runmektedir. Bu lıkir biraz 
kuvet bulursa, orta ve şarki 
Avrupa'da va:1iyetin manzarası 
bir haylı değişebilir ve ltalya 
ile Almanya'yı Avrupa'yı bir 
lclilcete surukleyecek mahiyet
te bir maceralar siyaseti oniln· 
de tereddude duşürebilir. 

İki mihver arasında 

müstakil Polonya 
Polonya Burgos hüküme

tini hukukan tanımak için 
Fransa ile İngiltere'nin 
nasyonalist hükümet karıı
sında durumlarını karar -
laştınnalarını beklememit
tir. 

Bazıları bu jesti, kont Ci.. 
yano'nun B. Beck'e ziyare
tini iade etmiye hazırlan -
dığı bir sırada mihver dev
letlerine yapılmış bir tariz 
şeklinde tefsir edecekler -
dir. Fakat bu takdirde Po -
lonya'nın onlara bu hiz.me -
ti yapmak için neden bu 
kadar müddet beklemiş ol
duğu sorulabilir. Bilakis 
aşikar bir surette göze çar
par ki Polonya, kendi men
faatlerine tamamiyle ya -
hancı olduğu için tam bir 
bitaraflrktan hiç bir zaman 
ayrılmamış olduğu İspan -
ya meselesinde mihverin i
zinde yürür görünmemeye 
bilhassa itina etmiştir. 

Bugün Polonya tanıma i
şinde Londra ve Paris'ten 
önce davranmışsa, bu daha 
ziyade artık nasyonalistle -
rin zaferini kati telakki et
tiğinden kararının Fransa 
ve lngiltere'ye bağlı gö -
rünmesini istemedigi için -
dir. 

Polonya her şeyden ön -
ce Avrupa'da, hiç kimsenin 
peşine takılmaya ihtiyacı 
olmıyan bir büyük devlet 
sıfatiyle ehemiyet ve rolü
nün itibare alınmasını arzu 
etmektedir. Bu, Polonya'yı 
kurtuluşunu temin etmiş o.. 
lan devletlere bağhyan ve
sayet bağlarının üzerinde 
ağır tesir yapmış olduğu 

bir istiklal zihniyetinin 
meşrO reaksiyonudur. 

Geçenlerde Varşova di... 
yetinde yapıla:n beyana. 
tın uyandırdığı büyük mem 
nuniyet, Almanya'nm te
siri altında yapıldığı sa
nılan bazı leh hareketleri -
nin Fransa'da tefsir edilit 
tarzından Polonya'nın hü
kümet mahfillerine varın -
caya kadar telaşa düşmüş 
olduğunu ispat etmektedir. 
Üstelik, Münih'i takip e -
den aylarda müşterek Po -
lonya - macar hududu hu -
susunda VarfO"la'nın Ber • 
lin'e kafa tutmıya mukte • 
dir olduğu ve icabında hat
ta kendini müdafaa için 
Moskova'ya dayanmaktan 
bile çekinmediği görüldü. 
O kadar ki alınan dış ba -
kanlığı meşhur Ukranya 
planlarını çekmelerine 
kilitmeye mecbur kaldı. O 
zamandan beri, gerçi B. 
Beck, Berhtesgaden'e ve 
B. von Ribbentrop Varto -
va'ya gitmişler, ve alman -
Polonya iyi münasebetleri 

yeniden tesis edilmittir. 

Fakat aynı zamanda fran -
sız - leh ittifakı da tekrar 

teyit edilmiştir. Polonya'
nın emniyetini temin için 

yegane çare olan bu terazi 

politikası daima devam et -
tirilmektedir. 

Editlı Bricon La Rlpublique 

Hayatin içyüzü 
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Devletler arasında 
hava kuveti yarışı 

B erlin - Roma mihverinin hava kuvetine karşı, ve Al
manya'nın ayda 500 tayyare çıkannaıına mukabil, İn· 

ııiltere ile Fransa da, sanayilerine dayanarak ııayretlerini iki 
kat arttırmağa başladılar. 

Hem Fransa, hem de İngiltere, Amerika'ya 1.285 tayyare 
ısmarladılar. Fransa 435 i harp tayyaresi 200 ü de pilot tay
yaresi olmak üzere 635 tayyare ısmarla~ı. İngiltere'.nin is.~, 
Amerika'ya ısmarladıgı tayyareler, 250 sı harp, 400 pılot mu-
marese tayyaresi olmak uzere 650 dir. ~ 

Fransızların hava ordusuna tahsis edilen 415 tayyarenin 
ıurati saatte 500 kilometreyi bulmaktadır. Bunlardan 20 tane
si Bearn tayyare ana gemisine verilmiştir. Fransızların hava 
kuveti Amerika'dan ııelecek tayyarelerle son derece kuvetlen· 
mit olacakur. 

Bir akşam, tayyare salonu münasebetiyle verilen bir ziya
fette, fon Ribbentrop da bulunurken, Amerika'nın Fransa bu
yük elçisi Bullitt, G. La Şambr'a telefon etmış ve Amerıka'
dan tayyare almak üzere, Amerika'ya bir heyet gondermesini 
istemiştir. İtte, fransızların Amerika'ya gönderdikleri bu he· 
yet, Amerika'nın alakalı nazırlariyle goıiışerek tayyareleri ıs· 
marlamıştır: 

- Curtiss P. S6 tipi avcı tayyarelerinden 200 tane. Bun
lardan 100 tanesi geçen sene mayısında ısmarlanmıştır. 

- Douglas B. 19 tipi iki motorlu bombardıman tayyarele
rinden 100 tane. 

- Glenn L. Martin 107 tipi iki motörlü bombardıman tay
yarelerinden 115 tane. 

Avcı tayyarelerinden yirmi sekiz tanesi Frarisa'ya ııel
miştır. Bu tıp tayyarelerden ıımdiye kadar 210 tayya

re yapılnuştır. Bunlar amerıkan hava kuvetleri içindir. 
P. 36 tipi tayyarelerin, Franııa'da tecrübeleri yapılmış, bir 

motörle harekete getirilerek yerden kalkarlarken 1.100 bey
ııir kuvetiyle, yukscklere çıkınca 900 bcyııir kuvetiyle hare • 
ket ettikleri tespit edılmiştir. Bundan başka, bu tayyareler 
saatte 497 kilometre suratle uçmuşlardır. Tayyarelerin perva
ne devir adetleri hcın havalanırken, hem de yukseklcrde aynı 
kalmış, dakikada 2.700 devir yaptıkları görülmuştür. Bu vazi
yette tayyarelerin sürati saatte 510 kilometreye çıkı:nıştır. 

Fransa'nın Villakublay tecrübe merkezinde şimdıye kadar 
bu derece suratli bir tayyare tecrubesi yapılmamıştır. 

Bu tayyareler, saatte 510 kilometre suratle hare.k~t e.ttik
leri zaman 2 makineli tufek daha fazla taşımak kabılıyetı ka
zanmaktad~r. Bu tayyarelerde zaten dört agır makineli tüfek 
mevcuttur. 

Şunu da unutmıyalım ki, 860 beygir kuvetinde olan fransız 
Morane ~ Sanlnier 405 - 6 Hispano tayyaresi topu ile ve iki 
afır makineli tu[egi ile saatte 488 kilometre mesafe almakta
dır. 

Ruzvelt, Fransa için aon model bombardıman tayyaresi 
yapmak uz:ere, iki amerikan tayyare imalitcısına &1.lahiyet 
vermiştir. Bu tayyareler, en yenı Prototiplere uyar ıekilde 
yapılmıştır. 

Douglas B. 19 tipi bombardıman ıayyarelerinde Uç teker
lek vardır. Tayyare, bu üç tekerlek sayesinde uçuı hattında, 
yerde iken iyi vaziyet alabileceği ıibi, tayyarcnın yere inme
ıini de bu tekerlekler son derece kolaylaı;tırmaktadır. 

Sonra, bu bombardıman tayyareleri üç kiıiliktir. Bunların 
her iıçu de birıbirinden ayrı vaııyette bulunur. Araları böli&n
müıtur. 

Douglas B. 19 bombardıman tayyareıinin ıürati saatte 500 
kilometreyi geçmektedir. Bu tayyareler 600 kilo bomba ıö
tunnektedir. 

Cilcnn L. Martin 167 tipi franıız bombardıman tayyareleri 
dort kitiliktir, 800 kilo bomba taıır. Saatte 490 kilometre aıi
ratle uçar ve ı.soo kilometrelik mesafe apr. Motöril ı.zoo 
beygir kuvctindcdir. 

1''rall6ız hava nezareti bütün bu tayyarelerin ihtiyat mo -
törlerini ve lletlerini stok bir halde bulundurmak uzere bir 
atelye açmıştır. Bu atelyede 1.030 motor vardır. Atelyede hep 
amerikan tayyarelerinin motorleri tamir edilecektir. 

Motör atelyeıınde yapılan son tecri.ıbelerle, her iki ameri
kan tipi tayyarelerin yaktıkları benzin miktarı ve motôrlerin 
kudretleri hesap edilmiıtir. 

Glenn Manin 167 tipi tayyarenin beygir kuveti havalanır
ken 1.218, havada iken 1.065 beygir kuvetine çıkmıştır. 

C urtiss P. 36 tipi amerikan tayyarelerinden 200 tayyare, 
haziran sonunda Buffalo'ya teslim edılmiş olacaktır. 

Bu tayyarelenlcn 28 tanesi Fransa'da bulunmaktadır. 
Amerika'dan gelecek Glenn tipi tayyarelerden ilki hazi

randa, sonuncu tayyare de teı;rin aanide teslim edilecektir. 
Douglas tipi de temmuzla, ikinci teırin arasında ııelecektir. 

200 miımarcse tayya~esine ııelince, bunlar bir kaç aya ka
dar yapılacaktır. Nortih Amerikan B. 19 tipinde olan bu pilot 
mümarese tayyarelerinden 400 tanesi, İngiltere hesabına Loı 
Anaıı:leıı tayyare fabrikalarında yapılmıştır. 

Şunları da hatırlatalım-
- İngiltere, Fransa'ya Merlin tipinde ve 1.130 beyıir ku-

vetinde 160 motor veriyor. 
- Çekoslovakya ayda 50 motör, 
- İsviçre de keza ayda 25 motor veriyor. 
- İsviçre de keza ayda 25 motwr veriyor. 
Fransız hava kuvetleri haziran ve temmuzda her halde s;ok 

artacakur. 
lntransigeant 
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Fransa gizli 

tôvizler mi 

teklif etmiş? 
Dalooier ve Georgea 

Bonnet istedikleri kadar 
inkar ede dursunlar, bugün 
artık sabit olmuştur ki, şu
batın ilk günlerinde, dış 
bakanının itimadını haiz ol. 
duklarını söyliyen iki yarı 
resmi mümessil ,biri Roma, 
diğeri de Berlin'de teşeb -
büslerde bulunmuşlardır. 

İtalyan şarki Afrika'sın
da tuz inhisarına malik o
lan fransız - İtalyan şirke
tinin müdürü sıfatiyle za -
man zaman faşist hüküme -
ti merkezinde ikamet eden 
B. Baudovin kont Ciyano
ya B . Musolini ve müşavir
leri tarafından feshedilen 
7 son kanun 1935 tarihli 
muahedenin yerini tutabi -
lecek olan fransız - italyan 
anlaşmasının ana hatlarını 
izah etmiştir. Süveyş ka -
nalı hisselerinden bir mik -
tarının ltalya'ya satılması 
ve netice itibariyle italyan
ların bu şirketin idare mec
lisine girmeleri hususunda 
fransız hükümetinin tavas
sutu; Roma hükümetine 
Cibuti - Adisababa demir -
yolu hisse senetlerinden 
bir kısmının ltalya'ya ter -
kedilmesi ve hattın İtalyan
ların elinde bulunan kıs -
miyle mütenasip olarak i -
talyanların idare heyetinde 
temsil edilmeleri; Cibuti'
de bir seribcst mıntaka, hat
ta icabında bir enternasyo
nal liman vücuda getirilme
si; 1935 anlaşması mucibin
ce 30 sene içinde tama.miy
le tasfiye edilecek olan Tu
nus italyanlarına ait iditi -
yazlar statüsünün ebedi o· 
larak teyi i: itte kont cı -
yano'ya teklif edilen pazar-
lık ibu olmuştur. 

Programda Libyan'ın ce
nup hududunun genişletil
mesi, Tibesti tepelerinin İ
talyanlara terki de her hal
de unutulmamıştır. Bunun
la beraber bu hususta di
ğerleri hakkında bize doğ
rudan doğruya yapılmış şe
hadetten mahrumuz. 

B. de Brinon'un vazifesi
ne gelince, bu da B. Bau -
dovin'in misyonunu ta
mamlayıcı mahiyetteydi. 
Bu vazife B. Ribbentrop'u 
Roma'da yapılan teşebbüs
ten haberdar ederek Fran
sa'nın İtalya'ya karşı son 
derece mutedil hareket et -
mekte olduğunu ve fransız 
• alman beyannamesine is -
tinaden, Hitler Almanya' -
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Radyo Difiizyon Postalan 
T0RK1YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUôU 

1639 m. 183 Kcı./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ ZO Kw. 

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

T.A. Q. 

Ankara 

PAZAR: 26.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Miızik (küçük orkestra • 

ı;ef: Necip Aşkın) 1 • Techa
ikowııky - Milletler süiti. 2 • 
Robert Stolz • Viyana gece· 
leyin güzeldir. 3 • Amadei • 
Saz çalan aşık süitinden aşk 
rüyası. 4 - Brusselmans • Fe
lemenk raksı. 5 • Robert 
Stolz - Praterde ağaçlar tek
rar çiçek açıyor. 6 - Walter 
schrader - Akşam üzeri (Ha
zin parça). 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (küçük orkestra -
şef: Necip Aşkın) devamı 1 
• Delibes - M enba • balet sü· 
iti. 8 • jpscf Breuer - İtalyan 
şarkısı 9 • Hermann Dosta! 
- marş. 10 • Tschaikowsky • 
vals. -

13.50 • 14.30 Türk müziği- Ça
lanlar- Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Okuyan : 
Necmi Rıza. 1 • Salim beyin 
hicaz peşrevi. 2 • Her zahmı 
cigerzuze Asım bey. 3 • Şev
ki bey - Demem cana. 4 • Ru
şen Kam - Kemençe taksimi. 
5 - Hacı Arif - Benim halim 
firakınla. 6 • Bimen • Yıllar 
ne çabuk. 7 • Saz semaisi. 

17.30 Program. 
ı 7 .35 M uzik (pazar çayı). 
18.15 Konuşma (Çocuk saati). 
18.45 Muzik (pazar çayı de • 

vam). 
19.15 Turk müziği (fasıl heye

ti - Unak faslı). Tahsin Ka
rakuş ve Safiye Tokay'ın it
tirakiyle. Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Ha • 
san Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri. 

20.15 Türk müziği : Vecihe, 
Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Közan. Okuyanlar: 
Mahmut Karındaş, Müzey • 
yen Senar. 1 - lsfahan peljre· 
vi. 2 - Lemi - tsfahan ıarkı 
• Narı aakınla kül oldum. 3 -
Rahmi • 1sfahan şarkı - Et -
me beyhude figan. 4 - Sa -
dettin • Uşşak şarkı • Ayrı -
lık yıldönümü. 5 - Asım bey 
- Uşşak şarkı - Cana rakibi. 
6 • Halk türküsü • Ekin ek • 
tim çöllere. 7 - Faize - Nik
riz şarkı • Gönill n~ için. 8 -
Şevki bey • hicaz şarkı - Bil
miyorum bana. 9 - Tahir pr
ln - Ben sana mecbur. 10 -
............ - Uşşak mU•Lc.,oL • 

Hasretle bu ıep. 

sının müttefiki nezdinde i
tidal tavsiyesinde bulun -
masını istemekten ibaretti. 

Bugünkü şartlar içinde 
bu teşebbüsler uygunsuz 
bir harekettir. ÇünkU evela 
taleplerini " gansterler " 
tarzında ifade eden bir 
devletle pazarlığa girişile
mez ve hiç olmazsa tav. 
rını değiştirmesi beklenir, 
sonra taleplerini resmen i
leri sürmedikçe iştahını 

büsbütün arttırmamak için 
tavizlerde bulunulmaktan 
çekinilir. Ve bilhassa bir 
hUkümet, biri kuvetli, di -

ğeri zayıf, biri alenen çın -

lıyan, diğeri kuliste fısıl -

danan iki sesle konuşursa 

ancak kendi otoritesini 
yıkmış olur. BB. Daladier 
ve Bonnet 19 son teşrinde 

21.00 Memleket uat ayan. 
21.00 Muzik (Neşeli pÜklar) 

R. 
21.10 Müzik (Riyaseti cüınhur 

bandosu - şef : lhaan Kun -
çer). 1 • Lincke - Festival 
marşı 2 • Schumann - Man • 
fred uvertürü. 3 • Rimsky • 
Korsakow - Şeheraıad (Sen· 
fonik parça). a) Deniz ve 

Sindbal'ın gemisi. b) Kalende· 
rin hikayesi. c) Genç prenı 
ve prenses. d) Bağdat'da bir 
eğlenti. (Bin bir gece hiki· 
yeterinden) . 

22.00 Anadolu ajansı ( Spar 
servisi). 

22.10 Müzik (cazbant - Pi.) 
22.45 • 23 Son ajans haberleri 

ve yannki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER : 
ı 1.30 Berlin - ıs Floransa • 
17.30 Varşova - 19,30 Kolon• 
ya - 20.10 Frankfurt, Viya· 
na, Munih • 21 Monte Cene• 
ri, Roma - 21.15 Leyl - 21.30 
Tuluz Pirene • 21.45 Pariı • 
22.30 Strazburıı. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER : 9.30 Stokholm - 14.S 
Berlin - 17 Milano • 18 Pa· 
ris P.T.T. - 18.20 Droytviç • 
19.30 Bruksel - 20.10 Ham· 
burg • 21.30 Pariı • 21.45 
Sottens - 22.30 Milino. 

ODA MUSİKİSİ. 8.30 Kolon 
ya - 10.40 Beromünster - 11 
Breslav • 17.15 Kolonya - 18 
Breslav - 18.40 Beromünı· 
ter - 22.5 London Recyonal 
- 2'2.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 9.30 
Breslav ve Ştutgart • 11 Kö
nisgberg. 13 Stokhalm • 15.S 
Viyana - 18.20 Laypzıı - 18.50 
Sottens • 19.15 Viyana. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. 
s.) : 6 Hamburg - 8.35 Ham• 
burg - 12 Kolonya - 16 Keza 
- ı 6.20 London Recyonal • 
19.20 Bertin· 22 Budape5te. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 8.30 Laypzg • 10 
Frankfurt - 15.30 Ştutgart • 
22 Roma • 22.30 Laypzg. 

HAJ.'lF MÜZİK : 10 Breslav 
10.15 Layp~ - 12 Berlın, Ko 
nigsberg, Vıyana - 14 Munib 
• 14.5 Laypzg - 14.30 Frank· 
furt • 15 hamburg - 15.30 
licrlin • 16 Breslav, :;itutgart 
- -6.45 Munih, Vıyana • 18 
Bedin, Frankfurt - 18.45 
Frankı urt - 20.10 Alman is· 
tasyonları • 22.15 Kolonya • 
22.30 lireılav, Frankfurt, 
M.unih. 

HALK MUSİKİSİ : 8.15 Bru 
lav - 10.30 .Munih - 11 Viya· 
na - 15.25 Kopenhaıı - 23 Bu· 
dapeıte (Sigan muzıii.) 

DANS MÜZ1G1 : 18.25 Ham• 
burg • 19.30 Laypzg - 21.30 
Sofya - 22.15 Belıırad, Bük· 
reı - 22.25 Sottcns - 12.30 
Ştutııart, Viyana - 22.35 
Praı - 23 F19ranaa, Milino, 

-n..., ..... ~ ""' :a...u.&•~•.u.•, gA.· 

razburıı, Pariı. 

italyan tehdidi kartrsmda 
Fransa'nın durumunu tarif 
etmişlerdir. Ve bu tarif çok 
yerinde tabirlerle yapılmıt' 
tır. Fakat yarı resmi mü .. 
messiller cümhuriyetin 
resmi elçileriyle rekabete 
sevkedilince yabancıların, 

parlamentoda söylenen nu· 
tukların boş sözlerden iba· 
ret olduğunu düşünmeleri
ne meydan verilmiı olmak· 
tadır. 

Bu sulh için tehlikeli bir 
oyundur. İtalyanlar ve al • 
manlar, Münib anlaşmasın
dan mesul olan fransız ve 
ingiliz bakanlarının Akde
niz ve Afrika'da tı;bkı orta 
Avrupa'da olduğu gibi e -
ninde sonunda boyun eğe • 
cekleri kanaatinden hiç bir 
azman fariğ olmamışlardır. 
Pertinaıc L' Europe Nouvell• 

da bir iki kişiye de yardımım dokun -
muştur. Sana hemen bir iş bulalım. 

Hem de şimdiye kadar keyfim için o
tomobil kullanmadım mı? Şimdi ma -
dam ki hayatımı ?Öyle veya böyle ka • 
zanmak mecburiyetindeyim; neden 
ücretle şoförlük etmiyeyim? 

ne doldurdu. 
- Bu işi yapamazsan, Yakob'ların 

yanında bir iş arıyalım. Bunlar bir iki 
lokantada yiyeceğin yemeklerin para· 
sını ödemeyi de üstlerine alabilirler. 

Blis yavaş sesle: 
- Alakana candan teşekkür ederim, 

dedi. l· 
~==========================--55-J 

eli Blis'e şöyle bir teklifte bulundu: 
- Haydi gel de birer içki içelim 1 
Blis, üstüne başına baktı. Bu elbi -

se, her ne kadar, yapıldığı zaman fena 
yapılmamıştı ama, şimdi ne kadar 
mümkünse o kadar eskimişti. Potini
nin tabanındaki deliği de hatırladı. 

Honertoo, halden anlıyan bir adam 
tavriyle eski arkadaşının koluna gir -
di. 

- Adam, böyle sözler söyleme. Se
nin bu kadar ziyafetlerinde bulundum 
ve eğlencelerinden faydalandım. Şiın
di, hamdolsun, cebimde ıbeş on para da 

Mister Honerton, şık iskarpinine 
konmuş bir tozu sildi. 

Blis başını daha kati olarak salladı: 
- Yapamam, dedi, hem Honerton, 

benim için bu kadar fazla kendini üz .. 
me. Ben kendi işimi kendim yapmağa 
uğraşırım. 

- Ya, doğru mu, dedi, so:ı meteli -
iine kadar kaybettin mi 1 Bununla be. 
raber neden ortadan kaybolup gizlen· 
mi ye sebep var mıydı? Her halde es· 
ki arkadaşların sana şöyle veya böyle 
bir yardımda bulunmak isterlerdi. 

Blis mırıldandı: 
- Eksik olmayın. Şimdi, ben, ma -

dem ki, çalışarak hayatımı kazanmıya 
mecburum: büsbütün farklı insanlar 
arasında çalışmayı tercih ettim. 

Honerton nazikane bir teessüfle: 
- Bu da bir başka felaket değil mi

dir? dedi. 

Blis bu suale tasdik yollu cevap ver
di. Parayı ve krediyi bulduktan sonra 
iki tarafın da teessürleri arasında 
Morgan'lardan ayrılmış ve ogün bu
gündür bir çok yerlere baş vur
muş, fakat bir yerde münasip bir 
iı bulamamıştı. Şimdi cebindeki 
para bır şilingden azdı ve ertesi gü
nü evin kirasını vermek lazımdı. Et -
bisesi de hayhdan haylıya eskimişti. 

Bir defa caketi yırtılmış, misis Hit'in 
yaptığı tamir, amatörce olduğu için 
ıtrıtmıştı. Ayak lcabısının tabanında 

bir delik açılmııtı. Bunu bafkaları far-

Yazan: Füipı Openhaym 
kedemezlerdi. Fakat kendisi bunu bil
diği için üzülüp duruyordu. Pantalo
nunun parçaları da aşınmıftı. Sık sık 
fır?lanmaktan elbisesinde hav kal -
mamıştı. Artık yoksulluk kendisini a
dam akıllı eline almıftı. Yüzü biraz 
buruşmuştu. İki sabah traş olmağa bi
le imkan bulamamıştı. itin en kötü 
tarafı bir hafta müddet Franaes'in ya
nına gitmege cesaret edememişti. En 
kotktugu şey, kızın kalbindeki ufak 
bir ümit ışıgının da sönüp gideceği i
di. E t er buluşup görüşmiyecek olur
larsa o zaman böyle bir tehlike bahis 
mevzuu olamazdı. Çünkü kız, kendisi
ne bildirmeden hiç bir karar verme -
mek hususunda söz vermişti. Arada sı
rada ona küçük küçük tezkereler gön
deriyor, bunlarda çok m~gul olduğu
nu, işinden bir dakika bile ayrılama • 
dığını yazıyordu. 

Kendi kendine içini çekti: 
- Şoförlük bile ne iyi bir işmiı me

ğer, diyordu, bari bir yenisini bula -
bilsem. 

Dik Honterton, kafaısiyle yaşıyan, 

kalbi olmadığını ve pek az vicdanı bu
lunduğunu ıöyliyen bir adamdı. Şim • 
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- Adam biraz kalender ol, dedi, 
şimdi beraberce Ranson'a gideceğiz. 

Orada tanıdığın bir tek adama bile 
rastlamazsın. Sonra beni affet ama, ü
zerinde öyle bir hal var ki mutlaka bir 
viski soda içmeni icap ettiriyor. 

Blis kabul etti : 
- Yanında bir de kuru bir bisküvit 

olursa fena olmaz. 
Birahaneye girip oturdular. Honer

ton, hemen içkileri ısmarladı. 

- Bu hali aklım bir türlü alamıyor 
Blis, dedi, daha altı, yahut sekiz ay 
önce senden bin lira borç para iste -
miştim. 

- Ben de galiba vermittim. 
- Senin için chemiyeti olmadığı i-

çin hatırında öyle kalmış olacak. Ver
miş olmanı çok arzu ederdim. İ§Siz • 
Jikten bıkmıştım. Bir şarap işine his
sedar olacaktım. Neyse, şimdi bu geç
miı mesele için üzülmeğe lüzum yok. 
Asıl mesele ,sana bir faydamız doku
na.bilir mi? Onu düşünelim. Benim 
malım mülküm yoktur, bilirsin ama, 
kafam biru ifler, bu aayede hayatım-

var ... 
Honerton bunları söyliyerek elini 

cebine sbktu. 
Blis, elini uzatarak Honerton'u pa

ra çıkarmaktan menetti. Bu dakika i -
çinde garip duygular kaynaşıyordu . 

Bir zamanlar, hepsini birer kukla say
dığı bu insanlarda demek ki, bu kadar
cık olsun, arkadaşlık hissi vardı 1 Dik 
Honerton için de kimse iyi söz söyle· 
mezdi. Meğerse dünya, hiç de sandığı 
gibi değilm~. 

- Çok teşekkür ederim eski arka
daşım, dedi ,henüz o kadar yoksul de
ğilim. Eğer başım pek darda kalırsa, 
adresini biliyorum: gelir seni ararım. 
Şimdi, bir iki güne kadar bir iş bula
cağımı umuyorum. 

Honerton elini, biraz tereddütle, 
fakat itin böyle olduğuna sevindiğini 
de aaklayamıyarak cebinden çekti. 

- Pek ala, öyleyse, de<ii, timdi bir 
İl bulmayı dütünelim. 

- Meseli bir toförlük bulum pek 
ali. 

- Münaaip görüyor mUMın? 

• - Pek ili namuaklrane bir ittir. 

- Yalnız, o taktirde bir efendin o
lacak. Bunlara da tahammül edilmez. 
Neden kendi başına buyruk olarak bir 
iş tutmayı düşünmüyorsun? Şehirde 
bir adam tanıyorum. Kendisi yahudi -
dir ama iyi çeşit bir yahudi. Bu adam, 
cigara, şarap ve sigar alır. Bu adam, i
yi cinsten olmıyan mallara elini sür
mez. Yalnız, adeti, her aldığmı ucuz 
almaktır. Bu adam, ötedenberi kendi 
mallarını satacak bir komisyoncu a -
rar. Vaktiyle sana satmış olduğum o 
güzel Havana'ları ondan almı~. getir -
miştim. Görüyorsun ya ,ben de bu işi 
yapmaktan çekinmem, utanmam. 

- Çok teşekkür ederi· ' • fakat bu i
şi yapabileceğimi de sanmıyorum. 
Çünkü bu halimle ken<.&imi eski arka
daşlarımın arasında göetermek iste -
mem. 

- Bence bu fikir saçmadır. İnsan 
dostlarına iyi zamanında da, kötü za -
manında da görünmelidir. 

Blis başını salladı: 

- Benim için en iyiıi buradan mu
haceret etmektir, dedi. 

Honerton, cigara paketini çıkardı. 
İçinden bir tanesini alıp kendi yaktı . 
Geri kalanlannı da arkadqmın cebi -

Honerton içkisini bitirdi ve içini 
çekti. 

- Öyle görülüyor ki sen, kendisine 
yardımda bulunmak kolay olmıyan bir 

adamsın! 

- Değilim. Zarar yok. Eğer başmı 

fena halde sıkılırsa hemen sana haber 

salarım. Bu sabah seni görmekliğim 

ve senin benimle bir arada bir içki iç· 

mekten utanmayışın pek hoşuma gitti. 

Verdiğin cigaraları da büyük bir 

zevkle içeceğim. Ha hatırıma geldi: 

demin anlattığın, ortaklık fırsatını 

zannedersem, kaybettin. Öyle değil 
mi? 

- Hayır, daha kaybolmadı ama, o 
fırsatı ele geçirmek için, mallım ya. 

para lazımdı. Sen tuhaf bir çocuksun. 

Blis, her ne ise ihtiyacın olursa \)ana 

bildirmeyi unutma. 
Blia: 
- Olur, unutmam. Dedi ve iki eski 

arkadaf biribirinden ayrıldılar. 

(Sonu var) 



26 - 2 - 1939 

( 
...................................................................... , ................. ,, .. 

HAYAT ve SIHAT 
1111111111111111111111111 ................................................... .. 

Kuzukulağı 
Bizim köyde ondan pek az yerler- miz kalkarlannıf. Fakat kuzukula

ae de, lzmir'den mektup gÖn•tleren ğını kmdan kendileri değil, henüz 
bat öirebnenin aaydıiı köy aebzele- büluia ermemiı olan küçük kardet
ri araaında kuz\tkulağı da bulundu- leri toplamak ıartiyle. Kuzukulağı 
iu için, onu nüzerine de bildiğim ka- karma yum"f&khk verdiği için bel 
dar aöylemek iaterim. kemiiinin araalftCla çokça kan top-

llkin kimyaca analizini haber ve • lamnaaına mani olacağmı anlamak 
reyim: yÜzde 91,40 au. .• Bundan ııon- kolay olmakla beraber, o tarlm hik
ra da çok bir fey kalmaz, yalnız yÜz- metini timdiye kadar hiç kimae keıtf
de 2,74 azotlu madde, yağı gayet az, edememiftir. 
yanm biJe deiil. O.ı tarafı da .öze Kuzukulaiı bu .. ydıf1111 ha ... la-
defmez... nndan ve daha .onra onlara katılan 

Onun için kwıukulağam bealen- türlü türlü bafka haaaalardan kazan
mek için yiyenler aldanmlar. l.ezze- dığı töhretini ta on dokuzuncu aara 
tinin mayhotluğundan dolayı olacak kadar devam ettirdiii halde, o aann 
ki eaki zamanlarda kuzukulağının ortalarmda Majendi adındaki hekim 
çok yenildiği rİYayet edilir. Eaki Ro- onu birden bire dÜfÜl'IDÜflÜr. Buna 
ma tairlerinden Virj•l ile Haraa ti- da sebep o mefhur hekimin, her aa
irlerine sinnit olduğunu meraklılan bah bir büyük k&.e içert.inde kuzu. 
- luazukulaiı meraklJlan değil, ıiir kulaiı yemeii adet edinmit olan bir 
meraklılan - haber •erirler. Yalnız adamm ic11'armda kum taneleri bul
Haraa'm kuzukulaiı yemek için mut olmaaıclır. 
latanköy adaamm beyaz tarabından · O zamandanberi de kuzukulağı 
iıçmeii tart kotmaama balahraa o- böbreklerde kum haaıl eder diye 
nun da lnazukulaimdan ziyade ta· pek fena bir fÖhret alm19tır. Bu yeni 
raptan botlanclıima hükmedilebilir. ve fena §Öhret.İ hiç de hakaız değil
Eald zaman tairlerini krakanarak dir. Çünkü kuzukulağının kökün
kuzukulaimı övmeie kalkıtan yeni den, yapraklarından hatta yaprak
zaman tairleri ele varmıt: meaela lannm üzerindeki ainirlerinclen ne
franaız metbur tair Franauva Kape reai analiz edilae her tarafmc:la az 
kuzıakulaimm dili.nelen bir tüııkü uy- çok - yapraklarda en çok - uit 
dUTarak onu mahaua beatelemit de. Okaalik bulunmuıtur. Böbreklerde 

Şa~lerin kuzuluılaiından hot· kum yaptıran da bu maddedir. On
alndıklarmı gören hekimlerden de o- dan dolayı kuzukulağı timdi böbrek
nu Ml'Dll etmif olanlar çoktur. Bizim leri kum haatahğına müaait olan kim
Calinua hekim kuzukulağının kökü- seler için tehlikeli bir yemek diye 
nü bir taraftan ittahaızlara, bir ta- yaaak edilir. Yaprakları yıkandığı 
raftan da belli günlerde aancı çeken vakit o maddenin yÜzde 68 i kaybol
bayanlara, aıracah çocuklara, hem makla beraber kalan kıunı h&la 
de kannlan gevıek olan kimaelere tehlikelidir. Midesi bozuk olanlara 
iyi il~ diye aailık verirmif. Onu kıa- hele .eremli hHtalara pek çok do
ka.nan sene bizim diyarbakırlı meı- kunur. 
hur hekim Aetiyua daha ileri giderek Bundan ba§ka k~zukulağı çiy ye
kuzuitulaiını kuduz haatahiına bat nilirse - hep o maddeden dolayı -
ilaç olarak göatermİf. Kuduz hasta· daha tehlikeli bir zehir olur. Evlerde 
lığına ilaç olan bir §eyin veba haata- onu yıkamadan ve piıirmeden ye
biına da iyi ıelmeai tabii olduğun- mek adet değil .. de, kırlarda dola
dan bunu da on altıncı aaırda meı- tan çocuklardan kuzukulaimı :riye
bur hekimlerden Göro aöylemİf.. rek zehirlenenler görülmüttür. Ku-

Fakat kuzukulaimda en mühim ~kulağı yapra~l~nnı yi~e~ çocu: 
hu.ayı ketfeden, aria çailarda Gil- gun t 8, 20 aaa! ıçınde gi.dıvermeaı 
bert admda bir insiliz hekimi olmuı- pek muhtemeJ.dır. 
tur. Bu hekimin rivayetine söre yeni Sözün knaaı, kuzıukvlafı insanı 
bühiia eren erkek çocuklar kuzuku- bealiyecek bir gıda olmadığı sibi, 
l.iı yedikleri halele. yatarken par- baıka .,.emeklere teuet vermek için 
.... ıdariyle söfü91erine "ya Ali,, di:re bile rail»et eclilecek Wr ot defildil'. 
va7.11Yaalar bile ertesi sabah terte- G. A. 

Musiki bahisleri : 

Franz Schubert 
1928 de ölümünün yüzüncü yılmı 

kutlamak için yapılan tezahürat üze
rinedir ki muıiki severler Schubert'· 
in bedbaht ve kıaa hayatiyle etim aki
betini hatırlıyabilmişlerdir. Diğer ta· 
raftan ite sinema da karıtmı§ ve 
Schubert'ten bahsetmek, onun muhte
lif bestelerini çalmak yahud dinle
mek o tarihten sonra moda haline gel 
mittir. 

Hele Martha Eggerth'in ilihi sesi 
uyesinde serenad ve Ave Maria ço
cukların bile ağzına düıecek kadar 
yayılmıı ve sevilmittir. Bütün bu 
gayretlere rağmen gene de Schubert'e 
kartı liyık olan alakanın uyandırıl· 
maaı mümkün olamamıı ve Schubert 
denince her.kesin gözü önüne sinema
da seyredilen sarııın bir dilberden 
baıka bir 1ey gelmemiıtir. Bestekarın 
Myatını merak edenlere son zaman· 
larda neşredilmiı olup Imre Gyo
mai'la Stephane Manier'nin müıtere· 
lren yazdıkları La vie tendre et pat· 
h~tique de Franz Schubert adlı kita· 
bı okumalarmı taV11iye ederim. 

zil kalmadığından bestesini orada ke9 
miştir. 

Ne garip tecellidir ki Schubert ya
şadığı otuz bir yıllık müddet zarfın
da orkeatra için bestelediği eserler
den bir nota bile ititememiştir. Filva
ki onun eserlerini .zamanında hiç bir 
orkestra çalmak iıtememiıti: Beetho
ven bile bu kadar acı bir ikibete uğ-
ramamıştır. 

Konaerde çalınacak olan birinci aen 
foniaini Schubert çok genç bir çağda 
yazmııtır. Onun için bu eaer musiki 
ananelerine tamamiyle uygundur. O 
vakitler heniiz phıiyetini iyiden iyi
ye iktisap edememit olan Schubert'in 
bilhaua Hayden'i hatırlatan bir üs
lup kullandığı hieeolunur. Mamafih 
melodi ve Lied kahramanı olan 
Sclıubert'in musikisinin sıkmıyan, ko 
lay anlatılan ve seyyal olan karakteri 
bu eserde de niimayindır. Zaten onun 
her hangi bir eserini dinleyip te ru
hundan kopan feryadlara, kalbinden 
tapn iniltilere ittirak etmemek müm 
kün değildir. Bütün romantikler gibi 
o da derdini yanar fakat o kadar ma
haretle yanar ki en bi(ane kimseyi 

bile kendine derd ortağı yapar. 
• Sadi KARSEL 

Schubert'in üslQbunu eberiyetle 
Beethoven'inkine benzetirler. Hatta 
Meyerhofer bir gün 90frada hazıruna 
tebfirde bulunarak der ki: Si minör 
bir senfoni hazırhyan Schubert, gö
receksiniz büyük Beethoven'i arattır· 

mıyacaktır. 

lıte zaten bitmemiı diye adlanan :!' Yarın alqam YENiŞEHiR I~ 
senfoni de bu si minör senfonidir. Bu E : 
senfoninin diğerleri gibi üç dört kı- E u L u s _5 
arından ibaret olmayıp iki kısımdan : 
ibaret olmaaı ise her türlü mübalağalı E E 
tahminlere yol açmııtır. Halbuki üs· ~ Sinemasında § 
tad, bu eserini kendisini azalığa seç- - -

miı olan Gratz musiki cemiyetine te· 5 BUY-u· ı GALA MÜSAMERESİ =-
fekkür makamında yazmııtı ve seki· 

zinci senfonisi idi. Gene Schubert ilt _=:= so N p u s E _==_= 
Charlotte - Caroline Eıterhazy ara-
sında cereyan edejn mevhum aşk ma· _ _ 
ceraaına hakikat ıüsU vermek için dt : Quai de Brume : 
Waelther Dahms'ın bu huıusta ileri E 5 
siirmli§ olduğu mütaleayı kimee mev- §_BORA filminin buy· ük yddızı 5 
zuubahı etmek istemez. Filvaki bu : 
ınUtaleaya göre Schubert ai minör E MICHEL MORGAN § 
Senfonisinin Allegro Moderato'su ile : ve : 
Andante'sine bir Scherzo yahud bir E JEAN GABiN E 
ll'inal ilive etmedi}'9e buna hacet gör- E tarafından Fıranaızça eö31i 5 
tnediği içindir. Schubert bu kadarla 5 Atk Ye ihtiras filmi. 5 
ilerinin tamam oldutuna kanaat ge- - -
tlrmif, n artık b1fka aöyliyecek aö- ,lllllllllllllllllllHlllllllllllllHllr 

u~us 
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İNŞA DAVAMIZIN 
NERESİNDEYİZ? 

l lnşalarrmızda eğer sistem, 
zevk ve tam kontrol ararsa

nız bunu bilhana devlet inşaatında 
bulacaksınız: devlet bu işle uğraı
mak üzere bir de selihiyetli fen e
lemanlarına malik te§kilat kurmuş
tur: Nafıa Vekileti yapı işleri u
mum müdürlüğü ... 

Bu teşekkülün idare etmekte ol
duğu resmi binaların inşası işi ta
mamiyle fonnüllepniştir: evela a
lakalı daire böyle bir binanın lüzu
muna ihtiyaç gösterecektir, yapı

lacak binanın ne gibi bir hizmet i
çin kullanılacağı, kaç oda. salon ve 
tcferrüatı i,gal edeceği, daha kısa 
bir tabirle "'binanın ihtiyaç progra
mı,, nı verecektir. Yapı tetkilatı bi
nanın takribi kefif bedelini tayin 
ederek alakalı daireye bildirmekte
dir. 

llk etüd ihtiyaç programının tas
nifi ve satıhlandırılması; 

Satıhlandırılmıı olan programın 
bir taslak halinde §ekil alması; 
Aynı program üzerine hazırlanan 

muhtelif eskizlerin mukayese edi
lerek birinin tercih ve seçilmesi; 

Eskizin 1/200 mikyasında bir a
vanpro je haline konulması; 

Arsanın etüdü; 
200 mikyaslı avanproje üzerinde 

ait olduğu dairenin fikir ve müta
leasının alınmaıu; 

Bire yüz mikyash münakasa pro
jesinin hazırlanması; 

Kati projenin çizilmesi... 

B ütün bunların anlattığı netice 
şudur: bu yorucu ve teknik 

işler, devletin koyduğu tek taşın bi
le, şehrin güzelliği, estetik zevk, 
mimarlık bilgisinin icaplarına ol
duğu '.kadar ihtiyacı tam karıılıya
ca.k hususiyet taşıdığını anlatıyor. 

Bundan sonra inp safhası başla
mI§tır. lşin bu kısmı da hazırlık 
devresi kadar itina ve alaka ile ta
kip ediliyor. Yapı itleri 37 mühen
dis, 15 mimar, 72 fen memuru, 13 
reasam ve 13 büro memuru kadro
siyle bu inpatın her zaman bafm-
dadır: Devlet menfaati olduğu ka
dar teknik ve aaiduyu her şeye ha
kimdir. 

Bu teknik ve ileri zevk hikimi
yet!dfr kf, bugttn t>1lh.._ Ankara
da huaur ve iç ferahı ile "yretti
mla sayıaıs lnplar kazandınnııtır. 
Devlet, birçok sahalarda olduğu gi
bi, bu mevzu üzerinde de halka en 
güzel örnekleri veriyor. Çok uzak
ta bir yurd köfesinde ve hiç um
madığınız bir zamanda yepyeni bir 
bina ile karşılafıyorıunuz. Bu ya 
bir mektep, ya hükümet konağı ve
ya resmi bir daireye ait binadır. Ve 
bu bina, bir nUmune olmuştur. iç 
sokaklarda ahşap veya kerpiç prk 
evleri arasında bu güzel yapıya 
benzer binalara rastlıyorsunuz. Gü
zel meskende oturmak, ve bu mes
kenin konforlu ,artlara malik ol
muı bir medeniyet prtıdır. Ata
türk "türke ev bark olan her yer 
rahathhğın, güzel manzaranın, kon
forun, merkezi olmalıdır.,, demi§· 
tir. Ebedi Şef'in milleti için bu te
mennisini ve direktifini yerine ge
tirmek, bir medeniyet borcu olduğu 
kadar bizim için bir vazife de değil 
midir? 
Rakamları tamamiyle beHi olmuş 

olan bir senenin, yalnız 1937 mali 
yılı bütçesinin rakamları üzerinde 
duralım: lntamızda inkılabımıza 
hia olan hızlanıı vardır: 1935 mali 
yılında yarım milyonu geçmiyen 
reami inşaat tahsisatı 1937 mali yı
lında on milyonu geçmiıtir. 

1937 mali yılında yapı işlerinin 
tahsisat yekunu 2.851.620 lira idi. 
Bu miktar, devlet dairelerine göre 
ıu şekilde taksim edilmişti: devlet, 
meteoroloji itleri inşaatına 14.888; 
Adliye ve Gümrük Vekaletlerine 
248.125; Maliye Vekiletine 476.045; 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletine 
270.706; emniyet itleri umum mü
dürlüğüne 6.818; Jandarma Umum 
kumandanlığına 310.081: Sıhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletine 
60.419; Adliye Vekaletine 168.183; 
Maarif Vekaletine 649.655; lktıaat 
Vekiletine 92.900; Ziraat Vekaleti
ne 518.068; Nafıa Vekaletine 21.350; 
Dahiliye Vekiletine 10.600; Tarih 
Cemiyetine 3.780 lirL .. 

., akat devlet yapılarının tahsi
r. satı bic eenede yalnız bundan 

ibaret değildir. Gene, 1937 mali se
neaini esas tutarak notlarımıza de
vam edeceğiz: 1g37 mali yılında 

fevlıcalide tahsisat kanunlariyle ve
rilm~ olup Nafıa V.wı&eti emrinde 
olan para yekWıu 2.716.228 liradır. 
Bu para devlet dairelerine f'l te
kilde ...... .,. ınıdirı JliriDCi ,a. 

DeYlel daireleri ve müesseseler mükemmel binalar 

i~indedir. f akal hususi insaat ihtiyaca kifi midir 1 

Y alnız biz değil, elimizdeki rakamlar deiil, dünyanın neresinden oluna olaun 
Türkiye•yi gelip gorenler, yurdumuz için ıu tek tetbiai, milıterek bir hia 

ve tam bir duygu birligi ile koyuyorlar : 
"-Burası bir inıa memleketidir! 
Yeni hayat, yeni inşalarla girer: yeni inplar deiiıen hayat telllrlriaini maddilet
tiren tesiı\erdir. Burada inşa kelimesini; resmi, huıual yapı ve lıurtuluı aıinlaına 
alıyoruz. 

Bu aütunlarda bir kaç gıin sürecek olan seri tetkiklcrimizde, rejimin bu en bü
yi.ık davasına ait enteresan rakam ve hadiselerı bulacakıınız. İnp davamızın 
normal mikyasları aşan fevkalade tarafları var mıdır? Şi.ıpheıiz ... Gene aynı da
vamızın normal milCyaslara yanapmıyan eksik tarafları var mıdır? Gene ıüphe
ıiz ••.. 
Bucun eveli, devletin kontrolu altında yapılmış olan inpları anlatacağız, yarın
ki sayımızda buyuk viliyetlcrımizden baılıyaıak buıuı;i inıalara ıeçeceğiz, ev 
uyııını ve bu sayının nufusa nispetlerini tetkık edecea:iz. Binaların inp. tarzla
rını, nevilerini, gbzden geçireceğiz. Onlardan yuzde kaçının buıün artık liıkı sa
yılmıtan elektrik, su, havaıazına malik olduğunu araıtıracağı:ı ve sonra bütün 
bu kuruluşun bağrından çıktığı Ankara'mız için hili en buyuk ve halledilmemiı 
dert olan ev darlığına, mesken bUhranına geçeceiiz, son olarak artık buıün ıekil
leımiı olan bu ihtiyacın kar§ılanmaı;ı için liızumlu olduğuna kani oldueumuz ted
birler üzerinde duracagız. 
Uç buçuk kişiye bir odanın duıtüğü bir ıehirde bundan daha büyük mesele var 
mıdır? 

YAZAN 

Cemal KUTAY 
mum Müfettişlik 245.448; İkinci U
mum Müfettişlik 26.655; Uçüncü 
Umum Müfettişlik 441.911; Dör
düncü Umum Müfettişlik 1.695.632: 
Istanbul adliye sarayı inşaatı 76.980; 
İstanbul yüksek mühendis mektebi 
pavyon inşaatı 259.600 lira ... 

Yukardaki fasılla beraber yekun 
5.567 .848 lirayı bulmuştur. Fakat 
gene, bu mühim yekun bile devle
tin inşaatına kafi gelmemiştir. Bir 
de tamirat faaliyle fevkalade büt
çeden verilmiş olup tahsisatı ait 
olduğu vekiletin emrinde olan mik
tar vardır ki, bu da, 1.460.209 lira 
tutmaktadır. Bu para da daireleri
mize şöylece bölünüyor: Maarif 
Vekaleti 450:000; Maliye Vekaleti 
479~835 lira: Antalya gümrük bi
nası için Maliye Vekaletine 73.781: 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letine 372.561; Jandarma Umum 
kumandanlığına 84.030 lira ... 

Umumi muvazeneden verilen ve 
yekunu 7.028.058 lira tutan paranın 
yanında bir de hususi muhasebe ve 
müteferrik inşaat vardır. Bilhassa 
vilayetlerimizde ve kazalarmıızda 
eaerlerini aördüğümilz bu paranın 
1937 mali senesi içinde yekQnu 
3.047.963 liradır. Artık yekununu 
yapabiliriz: 10.076.021 lira ... 

B u on milyonun Türkiye'de 
kaç çeşit ıitc harcarunış oldu-

Ziraat fakültesi son sınlf 

talebelerinin tetkik seyahati · 
Yübek Ziraat Enstitüleri Ziraat 

Fakültesi son sınıf talebeleri, profe
sörlerden BB. Hom, Krause, Gern
gross, Doçentlerden Şevket Birand, 
Salihatti:ı Batu, Ekrem lzmen, Esat 
Bozkaya, Vamrk Tayşı ve Satı Ekin • 
cinin i§tirakiyle Çukurova ziraati ve 
hayvancılığı ile ziraat sanatlarına ait 
fabrikalarda, Mersin ve Silifkede na
renciye ziraati ve turfanda sebzecilik 
üzerinde tatbikatta bulunmak üzere 
10 gün kadar sürecek olan bir tetkik 
seyahatine çı!lcacaklardır. 

ğunu bilmek, in§a davamıza ait 
tetkikin en enteresan kıamını tef
kil eder. Rejimin harap bir halde 
bulduğu ve içinde tam bir prk ha
yatının hakim olduğu memleketin 
her tarafında sayısız ve hudutsuz 
olan inp ihtiyaçlarını kartılamak 
için ne kadar programlı çalı§nlakta 
olduğunu şu rakamlar çok güzel 
anlatacaktır: bu on küsur milyon 
lira ile muhtelif 1114 İ§ yapılmıfıır. 
Vasati olarak her inşaya harcanan 
para aekiz bin liradır. 

Küçük büyük bütün inpların 
vasati deferi olan bu Nkam, Ana
dolu için neler anlatır, bir dütü
nünüa: Anadolu, yakın zamanlara 
kadar deatere sesine, çekiç sesine. 
kireç kokusuna ve çimento yüzü
ne hasretti. lnaı. emniyetin pe§i sı
ra gelir: iç emniyet ve dış emniyet .. 

lnşanın ülkesinde kurulduğu bu ... 
iki ana vasfın bol bol bulunduğu 

Türkiye'de binanın yerden fıJkmr 
gibi yükseldiğine neden hayret et
meli; bilh .... Ankarayı görenler 
onun bir adının da yerden fışkıran 

ıehir olduğunu aöylemitlerdir. Bu 
hususiyet yalnız Ankara'ya mahsus 

değildir. Yarınki yuımızda bütün 
Türkiye'de son bet aene içinde ya
pılan resmr binalarm en mühimle

rine ait izahat ve rakamlar bulacak

sınız. 

Bunlar inp halinde olan bir 
memleketin karakterini tqımakta
dırlar. 

Kardinal Pacelli'nin 
yeni Papa 

seıllmesl muhtemel 
Roma, 25 a.a. - Olen Papanın vasi

yetname&i açılmııtır. On birinci Pie, 
kilise reisi aıfatiyle aldığı malları ha· 
lefine, çok ufak olan f&hai servetini 
de bazı akraba ve dostuna bırakmak· 
tadır. Kendisinin sanat eserleri kolek 
siyonu ile kitaplarını, Vatikan müze
sine ve Vatikan kiitüphaneaine terk
etmiştir. 

Buradaki umumt lcahaat, Konklav
~l llll Bugünkü tatitinizi lllltL ın birkaç günden fazla silrmiyeceği, 
: Neşe. Kahkaha ve eğlence ile : hatta belki de bir günde nihayetlene
__ E geçirmek için YEN 1ŞEHlR E ceği merkezindedir. lyi haber alan 
_ E mahfill~r. kardinaller arasında mev-

u L U S 
: cut ahenkten, papanın milliyeti me. 

_ E seleainin giiçlükler tevlit etmiyeceği 
: : neticeıni çıkarmışlardır. Yeni papa-

---
: : nın kim olacağı hakkında çok ihti • 
§ Sinemasına gidiniz 5 yatlı bulunulmaktadır. Mamafih iyi 
E Ankara'da ilk defa olarak E haber alan menbalardan öğrenildiği-
- - ne göre, Kardinal Pacelli'nin Papa 
E gösterilen E seçilmesi ihtimali kuvetlidir. Zira - . -: M 1 LTO N : bütün yabancı kardinaller ve İtalyan E E kardinallerinin de bir kıemı reyleri-
: : ni kardinal Pacelli'ye vermeli karar-
: E lqtırmıı gibidirler. 
~ ( Ge~ k11lar mektebinde) § - -: Franıızca sözlü komedi : - -= -E Matineler: 14,30 - 16,30 - E 
: 18,30 ve 21 de 5 
E Geceleri programa ilaveten : 

§La ntos Orkestrası~ - -= -: Yeni Proıramında : - -5 Bugün saat 10 ve 12 aeanalarında E 
E ucuz fiyatlarla 5 

Almanya'ya giden 

Türk Talebeleri 
Berlin, 25 a.a. - Profea& Selen ve 

Balta'nın riyasetinde buraya celmit 
olan Ankara Sıyual Bif&iler okulu 
talebe.inden kırk talebe, eekiz gün -
denberi yabancı akademi ile of is me
murlarının deliletiyle Berlin'in yük
sek mekteplerini ve müzelerini gez-- = 5 K d 1 H • • : mektedir. Bugün, alman sıyaal bil-

: a ın ar apısanesı = giler okulu muallim Ye talebelerinin 

~Mllllllllllllilllll Th M3 111J =uriyle umumi harp 61Werl lbide-
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1 1 G-ün İ-(ôı 
Münevverliğin ilk 

vazifesi 
Münevver kelimeaini biz ydlarca 

intellectuel mi.naaına kullandık. 
Garplı zihinyetiyle münevverliiin. 
yani intellectul'liğin eaaaını - en 
az - aağlam bir liae talıaili t91kil et
mek iktiza eder. Garplıya göre mü • 
nevver zeVki için veya ihtiyaç aeY. 

kiyle fikre ait ıeylerle devamlı au -
rette uğratan adamdır. Biraz oku. 
yup yazan, ve es.ki ti.biriyle mebadii 
ulUnıu öğrenmit olan olaa olaa cahil 
değildir. Münevver, hayır! Abel 
Hennant'm ıu cümleaine dikkat edi
niz: 0 0 talim ve terbiye gÖrmÜıftü, 
zeki idi; münevver değildi." Hanki 
münevver inkar edebilir ki bu vaafı. 
nı muhafaza edebilmek için Her
kül'ün on iki işinden fazlaamı her 
gün yapmak lazandır? Hele içinde 
bulunduğumuz ihtraaa devrinde
Münevver olan dunnadan okuya. 
cak, dinliyecek, İnceJiyecek, dütii
necek, görecek, anlıyacak, ve zama. 
nının bilgi aeviyesinin altında ka.1-
mamıya dikkat edecektir. Ne &ÜÇ it! 

Fakat münevverin ilk vazile.i. 
baıhca vazifesi, tek vazifeai denile. 
bilir ki mevcudiyetinin aebebi ancak 
budur. Bu vazifesini ihmal eden mü
nevver yavaı yavaı yarı müneYYer. 
yan cahil ve kara cahil olmakta rre. 
cikmiyecektir. Bu giıbilere hangimb 
her gün raatgelmiyoruz? O, en yÜk.. 
aek diplomanın aahibi olarak hayata 
atılmıf, ve aonra, kitaplarını kapa
mlf, kulaklarmı tıkamıt ve çizflifi 
yolda zekaaı, beceriği, mizaçkirliii 
aayeainde hayli de ilerlemiıtir. Fa. 
kat o artık bugünün müneYYeri .de. 
ğildir .. Öyle çamlar devirdiii ol ... ki 
mütalealarını kahkaha ile veya "au
aunuz ve dinleyiniz!,, feryadiyle 
kartılamamak için kendinizi zorlar. 
nezaketinize sığmırsmız. Lakin bun.. 
lar muhitleri için yalnız iatihza •e:ra 
hiddet mevzuu olmakla kalmaz, teh
likeli ve hatta çok tehlikeli de olabi
lirler. lmdi, hangimiz bu tip imaa. 
lardan biri olmak tehdidi kal"framda 
değiliz? Jıimiz, gücümüz ve türlü 
gailelerimiz arasında ilme, irfana, 
fikir aeviyemızm alçalmamaama 
tahaia edecef imiz zaman, ne yaz• 
ki, hakikaten azdır. Ne yapmalı? 

Avrupalılar, münevverin maraz 
bulunduğu bu tehılidi gidennenin 
vaaıtalannı aramıılar, ve itiraf et
mek la:r.andır ki, b\11tÜnün imkinla. 
rma niapetle ~n iyilerini bulmQflar • 
dır: ihtıaaa aahiplerinin günlerce ve 
haftalarca çalııarak dinleyicileri i 
çin hazırlayıp verdikleri konferane.. 
lar bu vasıtalardan biridir. Herhan
gi bir meseleyi en ilmi tarzda tetkik 
ve telhia eden bir konferanaçıyı ya.. 
rım :ıaat, nihayet bir aaat dinleyip o 
meaele hakkında aarih bir fikir edin.. 
mek kadar cazip ne olabilir? 

Bu sebepledir ki AYMq>a'da kon
ferana aalonları her gün ve ekaeriya 
günün bütün aaatlerinde, kadm ve 
erkek, büyük bir münevver kalahak. 
iı ile dolar; konferanalarm paralı. 
yani duhuliyeli olmaama rağmen. .• 

Partinin tertip ve Ankara Halk. 
evi Dil, Tarih ve Edebiyat ıubeaİDİD 
tanzim etmit olduğu konferanslar 
silsileainin münevverlerimizce çok i
yi kartılanmıt olduiunu biliyonmı. 
Fakültelerimizin proefaör ve doçent. 
leri tarafından geçen aenedenberi 
verilmekte olan bu konferanslann 
mevzulan o kadar güzel aeçilmitbr 
ki yalnız bunları dinliyerek muhtelif 
ilimler nazariyelerinden batka dün • 
yaya ve kendimize ait en yeni dava
lar hakkında da oldukça genit ma -
IUınat fl'dinmek kabil olduiu iddia 
edilebilir. ( t) Bu konferanalan •&. 
kıa gazetelerimiz hülaaatan vermek
te ve daha sonra Parti de baabnp 
gayet az bir ücret mukabilinde .. t. 
hrmaktadır. Fakat, acaba, Ankara 
Halkevinde verilmelerini müteakip 
bu konferanalann birer aureti diğer 
366 halkevine de gönderil• ve ora. 
larda huauai toplantılar yapılarak o 
evlerin dil, tarih ve edebiyat tubeai 
azaamdan biri tarafından okunup 
tekrarlanmaaı uaul ittihaz olu..., 
faydalı olmaz mı 1 

Naauhi Baydar 

(1) Halkevinde bu tarihten aonra verile
cek konferansları hatırlatıyorum: 27 tubat 
1939 pazartesi saat 18 de Hakkın iktisap ve 
iatimalini tayin eden prenıipler, Yavuz A
badan, Hukuk Fa. Doçenti. 

28 ıubat 1939 sah ıaat 18 de Glasiye dev
rinde Aıyanın ve bilha11a Anadolunun ku
rak mıntaka ıölleri, Herbert Louiı, Tarih 
Fa. Cotrafya profesörU. 

1 mart 1939 çarpmba ıaat 18 de tran'da 
dil inkıllbı, Beıim Atalay, Tarih Fa. Para
ca profeaörü. 

2 mart 1939 per11embe nat 18 de Ras Şam 
rada yeni keıfedilen eaki Fenike çivi :yan
larının tarihi ehemiyeti, Landıberger, Ta
rih Fa. Sıimeroloji profesörü. 

6 mart 1939 puarteai sut ıa de, Eti kül
türü, Gliterboch, Tarih Fs. Hititoloji pro
fesörü. 

7 mart 1939 uh nat 11 de Tana hııvza
aında knimler, L. Ra90nyi , Tarih Fa. Hon
proloji profeaorii. 
ı mut ltlt P11IPI• 
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Gümüş 50 kuruşlukları 
taklit eden kalpazanlar ADANA SITMA ENSTITUSO 
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............................ 
1
1Ge(en seneki 1 

tekamül 

• • kursuna gelen 

staj yaptıkları bu müessesede 142 doktor kurs gördü 1 muallimleri 
Adana (Hususi) 

Adana'nın güzel 
bir köşesinde do -
kuz yıldanberi sa
kin, fakat devamlı 
ve ciddi faaliyet 
gösteren bir ilim 
müessesemiz var -
dır. : Adana sıtma 
enstitüsü. 

lzmir (Hususi ) 
Şehrimizde gü
müş elli kuruşluk

lar basan (10) ki
şilik bir kalpazan 
şebekesinin yaka • 
Jandığmı, bunlar· 
dan Mehmed'in 
Çanakkale'de tev
kif edildiğini ve 
ev kiralayıp daha 
geniş faaliyet sa
hasını hazırlamak 

için lstanbul'a 
sevk olunan Arna
vutluk tabiiyetin
de Halim'in tevki
fi için de İstanbul 
zabıtasına yazrl -
dığını bpdirmiş -
tim. lzmir'de yakalanan kalpazanlar 

B urasr cümhu -
riyet devrinde ye
tişen bütün dok -
torların bir gedt 
yeridir. Tıp fa
kültesinin her meTahkikat de -

damdadrr. Anlaşıldığına göre, suç
lulardan Börekçi Hasan, Namazgah
da Misakı milli fırınında çalışırken 

lbrahimle tanışmış, şebekenin esa
sını tesbit etmiştir. Bunlar, tedavül
den kaldırılan bir knıruşluk nikel
lerle faaliyete geçemek istemişler, 
fakat para erimeyince. maznunlardan 
diğer bazı şahısları da kandırarak alçı 
ve kurşundan da istifadeyi kararlaştır 
mışlardır. 

Nihayet ilk kalıbı elde etmiş
lardır. Nihayet ilk kalıbı elde etmiş
ler ve güya gümüş olan (50) kuruş
luğu dökdükten sonra çalışmıya baş
lamışlardır. Suçlulardan Karşıyaka
da Soğukkuyuda oturan Halim, bir 
mikdar parayı Manisa piyasasında 

eürmüş, fakat fırın sahibi kendi iş
çilerinin çalışmadığını görünce, on
ları işten uzaklaştırmıştır. Bu arada 

Sinop'ta birinci 
müntehip defterleri 

Sinop, 25 a.a. - Birinci müntehip 
defterleri on beş gün askıda kaldık • 
tan sonra bugün vilayetin her tarafın
da aynı saatte indirilmiştir. Defterle -
rin tanziminde rey hakkına haiz va-
tandaşlar üzerinde çok dikkat ve has
sasiyet gösterilmiş olduğu için on beş 
gün müddet içinde ancak dört kişi i -
simlerinin tashihen kaydı hakkında 

müracaat etmişlerdir. 

Turistik yolların ilıaleı;ıi 

İzmir (Hususi) Vilayetimizin bir 
milyon iki yüz bin lira üzerinden 
münakasaya çıkarılan turistik yol
larından ilk gurupun dünkü ihale
sine hiç bir müessese talip ~ıkına -
mış, ihalenin 16 marta kadar uzatıl
.ması kararlaştırılmıştır. 

Otomobilcilerin bir dileği 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Otomo
bilciler Cemiyeti bugün tekrar bele
diyeye müracaat ederek plaka resmin 
den ve şoförlerin tabi tutuldukları 

bazı ağır kayrtlardan şikayet etmiş -
lerdir. 

İstanbul Halkcvinin RaJosu 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Halkevi 
yardım şubesi bu akşam valinin reis
liğinde Perapalas'ta bir balo vermiş
tir. 

kalpazanlar (10) liralık ikinci bir zunu muhakkak su 
partiyi Halim ve Mustafa vasrtasiyle rette stajını bura
Menemen ve cıvarmda sürmüşlerdir. da yapar. Her son 

Bu muvaffakiyet üzerine de Ha- baharda bu ensti -
!imi, İstanbul'da zemin hazrrlamağa tüde açılan üç ay
memur etmişlerdir. Halim, yanma lık kursda yeni 
arkadaşlarından Mahmudu almış, doktorlarımız An -
Erzurum vapuru ile ve c =binde (80) tomoloji, sıtma, E
lira kadar kalp para bulunduğu hal- matoloji, ve sıtma 
de !stanbul'a gitmiştir. Fakat Ça- Epidemiyoloji ü · 
nakkale'ye uğrayışta Mehmet faali- zerinde nazari ve 
yete geçmek istemiş ve yakalanmış , ameli dersler alı

Halim kaçmıştır. Vaziyet İstanbul yor. Bu yıl yüz 
polisine yazılmıştır. kırk iki doktor .. -

Maznunlar içinde bir de Hasanm enstitüde kurs görmü~hir. ı. 
. E . d k. t Enstitüde, yeni tabiplerin ilmi ma- s k 

annesı mıne var ır ı, araş ırma-

lar üzerine bu işte kullanılan bazr ıu~atı arttı.rrlmakta, labor~t~varlarda f CQ ve kalorili yemeye kavuşan 
Zonguldak amelesi sevinç içinde 

mumaresenın arttırılması ıçın akade-
aletleri kaçırmak istemişitr. Bu alet- mik kurslar yapılmaktadır. 
ler arasında bazı külçeler de bulun- Srtma enstitüsü bu tedris işinden 

muştur. başka ilmi faaliyette de bulunmakta-
dır. memleketin bilhassa sıtma mü

Bir koyun beş 
yavru doğurdu 

Balıkesir (Hususi) - Dursunbey 
kazasının Cebeci mahallesinde bir 
kadına ait bir koyun beş yavruyu bir 
arada doğurmuşutr. Bu hadise mu
hitte merak ve alaka ile karşılan
mıştır, yavrulardan biri iki gün son
ra ölmüştür. Diğer dört kuzu nor· 
mal bir halde yaşamaktadırlar. 

İzmİr'de a(ıkta kalan talebeye 
bina aranıyor 

İzmir (Hususi) - Tilkilik orta
mektep binasının harap vaziyeti do
layısiyle buradaki talebelerin mek· 
tepsiz kalmamalar mı temin için, bu 
talebeye bir ilk okul binasında öğ
leden sonra ders gösterilmesi düşü
nülmüştü. Kültür direktörlüğü, orta 
mektep müdürlüğünün bu teklifini 
kabul etmemiştir. Şimdi münasip 
bir bina bulununcıya kadar talebe 

mecburi olarak derslerinden geri 

kalmaktadır. 

Adana' da ağaç bayramı 
Adana (Hususi) - Ağaç bayramı 

Güneşli mektebinde kutlanmıştır . 

Bayrama kalabalık bir halk ve tale

~e kitlesi i§tirak etmiştir. Nutuk ve 

şiirlerde ağaç kıymetini ve ağaç 

sevgisi tebarüz ettirilmiştir. 

cadelesi bulunan mrntakaların sivri-
sinek nevilerinin tayin ve tesbiti i
le beraber diğer paraziter hastalık
ları nakleden mikroplar ve haşere
ler üzerinde de etütler yapılmakta
dır. 

Ematoloji, Paratoloji ve Epidemi 
yoloji tedris işlerinde enstitünün 
müdürü Doktor Seyfettin Okan, an
toloji dersini de laburatuvar şefi 

doktor Enver !rdem vermektedir. 
Sıtma mücadele tedrisini de, Sıtma 

Mücadele reisi Abdürrahman Besen 
idare ediyor. Rnstitünü.n antomolo
ğu bayan Bedia da etütlerle meşgul 
bulunmaktadır. 

Muhtelif sıtma ilaclarmı tecrübe 
etmek üzere yirmi y~taklı bir hasta
ne de mevcuttur. Ayrıca enstitünün 
üç tecrübe köyü vardır. 
Kurulduğu tarihden beri her sene 

tekamüle doğru giden bu enstitümüz 
son zamanlarda binalarında tadilat 
yaptırmıştır. Laburatuvar genişlemiş, 
malzeme çoğalmış, dersaneler boyan
mış ve döşenmiş bir haldedir. 

Bu yıl da enstitünün arkasında bü
yük, modern bir bina inşa edilecek
tir. Bu bina müteaddit Jaburatuvar· 
ları ve konferans salonları ile der
saneleri bir arada toplıyacaktır. 

Enstitü müdürlüğü, bu yıl içinde 
daha geniş bir faaliyet proğramı tat· 
bikine çalışacaktır. Bina teşkilatı 

genişledikten sonra sık sık orta ted
risat talebesine, muallimlere ve hat
ta halka konferanslar verilecektir. 

Bugünkü haliyle bile bu müesse
seyi, yalnız Adana için değil, mem
leket ölçüsünde ve içinde bir örnek 
olarak tereddütsüz gösterebiliriz. 

TANGÜN ER 

adına Binlerce 
. . 
iŞÇi 

Zonguldak (Hususi} - Geç.en 
lerde bildirdiğim gibi Milli Şe
fimiz İsmet lnönü'nün yüksek 
direktifleriyle 17 hini bulan gün
düz ocakları amelesine sıcak ye
mek vermek yolunda başhyan 
hareket, muvaffakıyetle devam 
ediyor. 

Köylerinden getirdikleri mısır ek
meğile veya mancarla, bazlamaçla 
mideı;ini taş gibi doldurarak :ıayd, 

besisiz ve' ağır bir çalışma yorgunlu
ğu içinde ömrünü yıprandıran ame
le, tam kalorili sıcak yemekle eksi
len enerjisini tamamlıyarak benliği
ne taze bir kudret verecek olan yağ
lı, etli sıcak yemek yimeğe az zaman
da alışmıştır. Amele bundan çok mem
nundur. Sıhatlerini, maişetlerini 

düşünerek kendilerine tam bir in

Milli Şef'e şükran telgrafları çekildi 

Zonguldak valisi, sıhat direktörü, halkevi başkanı, maden 
ba§ mühendisi, i§ bölgesi amirilebirlikte ameleyi teftişte 

san gibi ev ve aile hayatı içinde ya· ı zin yerini dolduramazsınız, vücut- ı Ulu adını, ~ükranla, minnetle an!. 
şama ve hu.~u~la çalışmak imkanları: tan dü§meniz, hem sizin için, hem Aziz işçimiz, sevgili hemşerileri-
nı veren Buyuk Şef'e karşr ebedı çoluğunuz çocuğunuz için, eviniz, miz, 
minnettarlığını her fırsatla izhar et- köyünüz için zarardır. Zonguldak Halkevi, size can yü
mektedir. Binlerce işçi adına, Milli Sizin zararınız, hepi.miniz zara- rekten selam ve sevgilerini yollar, 
Şefimize, hükümetimize, partimize rıdır. Vücuttan dÜ§Ünce dermansız sizi saygiyle selamlar. 
sunulan şükran telgrafları bu büyük kalırsınız, günün birinde çalışamı- Zonguldak Halkevi -
duygunun beliğ ifadesidir. yacak hale gelirsiniz. Bu, aynı za-

Vali ve Parti başkanı Halit Aksoy, ~-an~.a memleket~ z~rarmadır , 
yanlarında sıhat maden direktörleri, çunku dermansız bır vucutla çalı
iş bölgesi amiri, maden başmühendi- ş~azs~ız. ~alışsanız ~ile size ve
si, halkevi başkam olduğu halde o- ~ı!en gundelık karşıhgı ~eklenen 
caklarm mutfakları, aşevlcri ve ye- ışı çıkaramazsınız. Hem vucwdunu
mek salonları, amele meskenlerinde zu yıpratınamak, hem memlekte 
yaptıkları teftiş neticelerini yüksek yararlı olmak için kuvetli yiyecek 
makamlara arzetmiştir. Ameleye veril. yemek lazım. 

(andarh' da yıkılan 

evler yapıhyor 

....... ........................................................................................................................................................ , 
YURTTAN RESİMLERi 

mekte olan günde 1 kilo ekmeğin 1,5 ki Doktorlar diyorlar ki: Beyin ve 
loya çıkartılacağını ve pilav, makar- kemik hastalıkları, büyüyememek, 
na gibi bir kap yemek daha ilave o- zayıf ve dermansız kalmak: Gıda
lunacağı anlaşrlmaktadır. Zonguldak sızlıktandır . 
halkevi. Büyük Şef'in emirleriyle ve- Sonra, düşününüz ki: sizi çalış
rilen sıcak yemeğin kendi sıhatlerL tıran müesseseler, verdikleri yeme
ne faydasını ve Şef'in gösterdikleri ği sizden aldıkları paradan, yani : 
yüksek alakanın manasmr belirten bir 4 liradan fazlaya mal ediyorlar, üs 
beyanname neşretmiştir. tünü kendileri ekliyorlar. Sizi çalış

İzmir (Hususi) - Çandarlr nahi
yesinde geçen zelzelede yrkılan 84 
evin yerine yeni evler yapılmakta

dır. Bu işe vilayetçe geçen yıl 5000 
lira ayrılmıştı. Bu para ile yeni CY. 

lerin inşasına başlanmıştır. 

Bu beyanname bütün maden ocakla- tıranlarm katlandıkları bu fedakar
rma dağıtılmış, meydanlara asılmış, lık, hem sizin sağlığınızı korumak, 
ameleye yayılmıştır. hem de fabrikalarımız çoğaldıkça, 

Halkevinin neşrettiği beyanname gittikçe çoğalması lazım olan kö-
şud ur: · mürü sağlaın vücutlarınızla, sağ-

lam yapışarak daha çok çıkarmak 
Aziz türk işçisi, sevgili hemşerile. 

içindir. 
rimiz; 

Bizi öz babamızdan çok seven, 
öz babamızdan çok düşünen Cüm
hurreisimiz, Büyük Başbuğumuz 
ismet lnönü, geçenler•de Zongulda
ğa ün saldıkları &ırada, ilk önce siz
leri düşündü : 

"Kömür kuyularında kazına sal
lamak, direk bağlamak, araba da
yanmak, kolay iş değildir. Harca
dıkları kuveti yeniden alabilmeleri 
için bu babayiğitlere sıcak yemek
ler verilsin'' dedi. 

Düşününüz ki, Avrupa'da iyi bes
lenen bir işçinin günde çıkardığı 
kömür, 1500 kilodur. Bizim ise, en 
çoğu 700 kiloyu geçmiyor. Kudret
li Türk i~isi, Avrupa amelesinin 
neden üstünde olmasın? 

S&vgili hemşeri, 

Zonguldak halkevi, kendi sağlık
ları ve memleketin faydası hesabı 
na olan bu işi, işçilerimizin gözleri 
önünde aydınlatmayı bir vazife say
dı. 

Aziz işçi, 
Çalıştığınız ocak, biliyorsunuz : Büyük lnönü'nün emirleriyle bü-

Büyük Inönü'nün eınirleri üzerine tün ameleye sıcak yemek verilmiye 
mutbak kurdu, a~evi açtı; 6 Şubat başlandığı 6 şubat; senin büyük bir 
tarihinden beri sıcak, etli ve kuvet- günündür, bu günün hatırasını bir 

Adana eğitmen kursu 
Adana (Hususi) - Şehrimizde a

çılacak olan eğitmen kursuna ait 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Ellisi 
Seyhan vilayetinden, yirmi beşi 

Mersin'den ve yirmi beşi de Gazi
antep'ten olmak üzere bu kursa yüz 
eğitmen ve yirmi öğretmen ve mü
fettiş iştirak edecektir. 

Bu yılki eğitmen namzetleri mer
kez köylerinden seçilmiştir. Eğit

men bölgeleri de tesbit edilmiştir. 

Eğitmenler Nisandan ilk Teşrin so
nuna kadar Kursta yetiştirilecek ve 
son teşrinde köylere dağıtılacaktır. 
Bu suretle gelecek ders yılında 50 
köyde okul açılacaktır. 

Askerliğini yapmrş köy gençleri, 
eğitmen kursuna çok rağbet göster
mektedir. Maarif müdürlüğüne bir 
çok müracaatlar olmaktadır. 

Karacabey harası 

binicilik mektebi 
li yemekler pişirip temiz tabaklar- hayranı sevinciyle kalbinde taşı!.. Balıkesir (Hususi) - Karacabey 
la ·sofranıza koyuyor. Sana bu günü yaşatan, senin haya- harası binicilik mektebine 12 - 14 

En Büyüğümüz, Sevgili Inönü'- tın, sağlığın ve iyiliğin için çalı- yaşlarında bulunan çocuklar arasın-
müzün buyurdukları gibi : §an en Ulumuz, sevgili babamız yü- da talebe alınacaktır. Çocukların sı· 

Ocak işleri, vücudunuzdan kuvet ce lnönü'ne eksilmez bir inanla ve hatlı, anasız, babasız, biniciliğe ka• 
~~~~~~~~ ........ .., ..... Lil!ILLLL~--1....,.~L.M--..ırı....1.:..ıc::.s:~ol.llı:_:l.Lıc::ı.ıLJ.aı::ıL:ıı::ı.J::ı...LJLLJL...l.JLIJLC..l..l..l..l.J.J~~~~~~-1.~h~a~r~c=a~ta~n::_:i~ş:le:r~d:i:r~. ~E~ğ~e:r:_:e:t:li:.....:v~e~:ku::....·J.:so:n.:::su::z_b:_:ir~g~u~·v~e:n:l:e:..._::b:a~ğ~l:a~n~!-..::B:u:...!gu~·:·-~b:i~li~y~e~t~li~olmaları lazımdır. :Mektebin 
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1 ŞEHİR MEKTUPLARI 1 

Kaplı kadıdan otobüse .. 
Yalnız bir sene içinde otobüslerde 

bir milyona yakın bilet kesildi 

-7-

Su iki resme bakınız: ben bir fey aöylemiyeceğim. Aralarındaki larkı kendileri •Öylemiyorlar mı1 

Ôğle Ü•tü Cebeci otobü•ünü bekliyenler 

Kaptıkaçtıları daha unutmadık 
ya ... Ne garip, ne alelacayip 

feylerdi. Onların senelerce dertle
rini nasıl sızlanmadan çektiğimize 
aarl şimdi şaşıp kalıyoruz. 

Tek başlarına oldukları vakit 
yamrı yumru, külhan beyi tavırlı 

bir serdengeçtiye benzerler. Bir 
kaç tanesi yan yana geldiği zaman 
da düzensiz, nizamsız bir yeniçeri 
alayını andırırlar. "Kaptıkaçtı" 

adını da ihtimalki, böyle emir, ni
zam dinlcmeyişindcn, istediği yer
de duramayışından, idarenin şofö
den çok makinenin elinde olufUn
dan dolayı almışlardı. 

Kaptıkaçtıların herhalleri garip
ti. Faraza, Yenişehir'e kalkacak o
l;ı.nlar merkez bankasının karşısın
daki dar sokağın içinde sıralanır, 
kalkış, varış saatlerini soför, kafa
sından idare ederdi. Biletçiler de 
arabalara benzerlerdi. Kılık kıya
fet pejmurdeliği içinde habire ba
ğırırlardı: 

- KalkıyÔr beyler kalkıyor, bir 
kitiye kaldı .• 

Bazan da işi alaya alırlar, soka
ğı yaygaraya verircesine haykırır
lardı: 

- Yetişmiyen kalıyor, Yenişe

hir postası uçuyor 1 
Değnekçi arabaların hizasına ne

zaret eder; fakat şoförler, kavga 
.zevklerini söndürmek için gene 
aık sık vesileler bulurlardı. O za
man kaptıkaçtı.'cılığın kendine 
mahsus bir alemi, kendilerine has 
idetleri vardı. 

Hareket için şu kadar zaman 
beklemek veya bu kadar müşteri 

almak gibi kayıtlar yoktu. Biletçi 
fÖyle içeriye bir göz atar, sonra 
ıoföre: 

- Çek gidelim artık, derdi. 
Yahut hazan müşterilerden biri

nin acele işi olur, şoföre: 
- Kalk artık, derdi, eksiklerin 

parasını ben vereceğim. Ve böyle
ce, bir, üç, beş kişinin hizmetine 
tahsis edilmemi§ olan nakil vasıtası 
beş kuruş yerine on beş kuruş ve-

• renin hatırı için kalkar, giderdi. 
Mühim durak yerleri belliydi a

ma, bunların haricinde toför arzu 
ettiği, lüzum gördüğü noktalarda 
durmak, yollardan müşteri topla
mak hakkına malikti. 

Yazan: 

Kemal Zeki 
GENCOSMAN 

E•ki kaptıkaçtı'lardan yürümeğe 
takati kalmıyanlar da böylece 

pratik birer otel oldular. 

Bir bilet oğlum; çocuğum 
kucağımdadır 

O kaptıkaçtı'larla nasıl, hangi 
cesaretle uzun yolculuklara, ve 
mesela Etliğe, Keçiörene, Dikme
ne giderdik, şimdi hayret etmemek 
kabıl olmuyor. 

Bir gün Ankara sokaklarında 

beyaz - yeşil boyalı, zarif otobüs
ler peyda oldu; Kaptıkaçtıların 

Y cıjmur altında helılemelcterue bir an euel binmeli/ 

pabucu dama atıldı. Onlar da bu 
halden teessür duydular, tehir yol
larından kayboldular, hatlarını 

kaptı, kaza yollarına kaçtılar. Bir 
iki tanesi, kılığını kıyafetini de
ğıştirerek, ekmekçi arabası olarak, 
Ankara'da yaşamanın yolunu bul
madı değil; fakat o artık eak:i hafı 
bozuk kaptıkaçtı'hktan çoktan çık· 
mıştı. 

Yeniler, Ankara caddelerine ça
buk alıştılar. Dört kola yayıldılar, 
saatleri, nizamları vardı. İçinde i
ken ikide birde kafalar tahta karo
serilere vunnuyor, şoför canı iste
diği yerde canı istediği kadar bek
liyemiyor, biletçi paranın üstünü 
boğuntuya getiremiyordu. 

Kaptıkaçtılar zamanında şu tür
lü muhavereler çok duyulurdu: 

- Gel Yenitehir•e kaptıkaçtı ile 
gidelim. 

- Olmaz, be~im acele itim var, 
yaya gitmeliyim. 

Belediye otobüsleri doğduktan 
sonra bu espriler de unutuldu. Bir 
.zamanlar - bir an evel otobüse bin
mek zevkini tatmin için olacak -
bu zarif nakil vasrtalarına istiabın
dan fazla müfteri dolardı. Şimdi 
onlar da kalktı, artık... Yolculuk 
pek rahat oluyor. 

A nkara'nın belediye otobüsle
ri 935 senesinin Birinciteıri

ninde çalıflllıya başlamıştı ve İkin
ci kanuna kadar, yani üç ay içıinde 

yeni hevesle bir milyon yedi yüz 
bin bilet kesilmişti. Bundan bir i
ki ay evel kaptıkaçtıların üçüncü 
ölüm yılını teait ettik. 
Ankara'nın otobüs müfterileri 

hakkında yerinden aldığımız ra
kam, hükümet merkezinde her sa
hada bariz bir surette görünen in
kitaf ın bir miyarı sayılır. Bir çok 
Vekaletlerin Yenişehir'e taşınmıt 

olması müşteri rakamını kabartı

yor; fakat bu kabartan amillerin i
çinde şehrin umumi hayatındaki 

inkişafın, nüfus artışının, vaktin 

gittikçe daha kıymetli oluıunun, 

halkın parasının artışının da rol 
oynadığı muhakkaktır. 

Ankara'da belediye otobüslerin
de ilk gününden itibaren bilet ke· 
ailen müşterilerin aayııı - 938 so
nuna kadar • 26.262.413 dür. Yal
nız 938 seneıinde 10 milyona yakın 

vatanda§ bu nakil vasıtasından is
tifade etmiştir. 

Hesap ettik, ktap ettik. Vardığı
mız netice ıudur: 

Ankaralı senede vasati 70 kere 
otobüse biniyor. Başka bir hesapla 
haftanın beş gününde yaya, iki gü
nünde otobüsle .... 

Fakat benim bu bulduğum ra
kam aynı zamanda masa batındaki 
hesabın çarşıya uymadığını da gös
terebilir: çünkü, her gün dört ke
re otobüse binen Ankaralı ile he

nüz otobüeün içine ayak atmamıt 

olan Ankaralının hakları biribiri
ne geçiyor! 

11· .. ,.,. .. ,. .. ,. ,._. .. ,.,. ,..~,. ..... ,. ,. ,.,. .. ,. ,. ,. ·ı 
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Ankara bölgesi musiki folkloru 
Değerli müzisyenlerimizden B. 

Hulusi Suphi Karsel tarafındao. te
lif edilen bu eser neşredileceği haber 
verilen bir serinin ilk broşürüdür ve 
ikinci başlık olarak "Halk ezgi, çal
gı ve ayak oyunları hakkında not
lar., ibaresini taş maktadır. Müellif 
bu eserinde, Ankara ve civarında 

musiki ve raks (Koreografi) folklo
ru hakkında yaptığı araştırmaların 

neticelerini tesbit etmiştir. Ankara 
ve civarına ait musiki parçaları no 
tatarla kaydedildiği gibi, türkülerin 
metinleri, çalgıların nevileri, oyun
lar ve tarzları hakkında etraflı ma
lumat verilmiştir. Musiki münakki
di arkadaşımız B. M. Ragıp Kösemi
hal tarafından güzel bir ön sözle mu
siki ve folklor heveslilerine takdim 
edilen bu kitap çok takdire değer bir 
çalışmanın mahsulüdür. 

Gerçekten folklor sahasında gay
retlerimizi ne kadar tacil etsek ye. 
ridir. Çünkü Anadoluya süratle ya
yılan medeni hayat eski folklor ha
zinelerimizin izlerini yavaş yavaş 
silmektedir. Bu kaybolan acrvetle
rin toplanarak teabit edilmesi, yarın 
ki sanat çalışmalarımız için en kıy
metli bir ilham kaynağının kurtarıl
maeı demektir. Onun içindir ki folk
lor yolunda sarfedilecek hasbi gay
retler, daima teşvike ve takdire la
yık olacaktır. 

Bu itibarladır ki B. Huliısi Kar
sel'in teşebbüsünü tebrike layık bu
luyor ve giriştiği işi muvaffakıyetle 
devam ettirerek bize aynı yolda va
dettiği diğer eserleri de vermesini 
temenni ediyoruz. 

Türk köyünü yükseltme (areleri 
Köycülük aaıhasmda bir çok de.. 

ğerli etüdler kaleme almif olan mu
harrir arkadqımız ve Ziraat vekile· 
ti nC§riyat müdürü B. Nueret Köy
men'in yukarıdaki ismi taşıyan yeni 
bir eseri intişar etmiştir. 

Müellif kitabının başında maksa
dını izah eden bir ön sözde diyor ki: 
"Garp medeniyetine sonradan giren 
Birleşik Amerika ve Japonya'da ve 
yeni girmekte olan Mekaika'da kö
yü kurtarma ve yükseltme bakının· 
dan daha müsbet şeyler yapılmakta
dır. 

Bu küçük kitapla bilhassa bu üç 
memlekette bu yolda yapılan ilmi 
itlerden alınan fikir ve türk köyü
nün dertlerine, tatbiki mümkün ol
duğu kadar mevcut teşkilatla ve az 
para ile mümkün, ameli çareler or
taya konulmağa çalışılmıştır.,, 

Kitap ıu iki kısımdan mürekkep· 
tir: türk köyünün dertleri, türk kö
yünü yükseltme çareleri, bu kinci 
kısımda "köyü sanayileştirme, köy 
merkezi, köylü hanı, köy terbiyesi, 
içtimai yardımı kökleştirmek; örnek 
vilayet, idarecilere kurslar, köy it
leri umum müdürlüğü mevzuları iı

lenmiştir. 

Köyle alakalı memur ve münevver
lerin istifade edebileceği kıymetli 
fikir ve telakkileri ihtiva eden bu 
eseri tavsiye ederiz. Fiyatı 25 kuruf
tur. 

İlk ölrelim 
Bu isimle Maarif vekaleti ilk öğ

retmen ve eğitmenlerine hitap eden 
mesleki bir dergi neşrine başlamıı
tır. Bq kuruş gibi ucuz bir bedelle 
tedariık edileın ve güzel retıimler ve te
killerle süslenen bu haftahk mecmua. 
nın 18 şubat tarihli birinci sayısı inti
fll't" etmittir 

ismet İnönü'nün vecizeleriyle bat
lıyan bu sayıda Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali - Yücel'in, derginin neıir 
maksadını izah eden güzel bir ön 
yazısı, derginin programını anlatan 
bir yazı ve şu makaleler vardır: F. R. 
Atay: terbiye işlerimiz, Emin Sos
yal: çocuklarımıza mHleki inkişaf 

imkanları vermeliyiz, Enver Arda: 
Almanya'da tek denıaneli bir köy o
kulunda toplu tedrisat tecrübesi, R. 
Esin: ilk okullarda daimi tcdkikler 
ve tekillendirilmeai: günet yolu, A
sım Kültür: orta Anadolu'da eği

tim, alfabe mU.abakaaınrn neticesi, 
maarif haberleri, mesleki hlıberler, ta-

[ '" ""' """'"""""'" '""'"""""'"""'"""""""""""' "" '""""' ""' .. , 
Mahkeme Röportajları 
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İki tavuk yüzünden ~ıkan ihtilaf 

Mehmet başkasının tavuklarını 
kesmiş, arkadaşlarına yedirmiş ! 

Tavukların asıl sahibi "ufak 

ıey ama hakkımdan vaz geçmem,, diyor 
- Tavuklar ne haldeydi? 
- Parça parçaydı efendim, pilava 

doğranmışlardı. 

- Tahmin edemez misiniz? Kaç ta
vuk vardı ... 

Şahit elini şakağına götürdü. Şöyle 
bir düşündü. Fakat sualin güçlüğü al
tında ezildiği hissediliyordu. 

- Vallahi reis bey, dedi, bunun he
sabı güç... Çünkü arzettiğim gibi ta
vuklar parçalanmış bir haldeydi. Ama 
iyi biliyorum ki birden fazlaydı. Altı 
kişi nasıl doyar bir tavukla ... 
Davanın hikayesi gayet gariptir. Şa

hidin hesabını çıkaramadığı tavukla -
rın adedi iki ... İstasyon civarında gıt 
gıdak gezip tozarlaııken bir el onları 
yakalamış, tezelden boyunlarını uçur
muşlar sonra da büfede kızartmışlar. 

Buyurun ziyafete ... 
Davayı açan iki tavuğun sahibidir. 

Suçlu da, o zaman - suçun işlendiği 
zaman ki bundan bir kaç ay evete rast
lıyor - istasyonda memur sıfatiyle 
bulunmaktadır. 
Tavukların sahihi olan zat, B. İs.ma

il: 
- Ben, dedi, bu zatın tavuk etine 

meraklı olduğunu bildiğim için kendi
sine bir piliç hediye ettiydim vaktiy
le ... Fakat onunla kanaat etmemiş ki .•. 
Benim tavuklarımı da böylece pilava 
doğramışlar. 

Bir şahit da.ha dinlendi. Ha.. Onu 
söyliyeyim: bu davanın öyle çok şahi
di var ki. Bir kısmı tavuklu pilavı ye -
mişler, bir kısmı tavuklu pilav yenir -
ken görmüşler, bir ikisi de ziyafetin 
teferruatını yiyenlerden dinlemişler. 
Şimdi konuşan şahit, en talihlilerin

den, yani bizzat ziyafette bulunanlar
dan. Diyor ki: 
"- Benim bir şeyden haberim yok -

tu. B. Mahmut bir akşam bana : 
- Bu gece bir yere gitme de yeme· 

ği beraber yiyelim. Zararlı çıkmazsın. 
Ben de eve haber gönderdim. Bu ge

ce bir ziyafete davetliyim. Yemeğe 

gelmiyeceğim, dedim. Ve orada kal -
dun. Akşam oldu. Bizim dairenin ar
kasındaki bahçeye bir masa kuruldu. 
Yaz günü ... Hava güzel.. Benden baş
ka bir kaç kiti daha varmıı zaten ... O
turduk; güzel güzel yemeğimizi ye • 
dik. 

Hakim sordu: 
- Peki sormadın mı aen, kimden 

bu tavuklar diye? 
Suçlu bir tuhaf bafını aaUadı. Ade

ta : 
- Neme gerek benim; böyle zaman

da böyle sual sorulur muymuş, der gi
bi bir hal aldı. Fakat hakikatte haki -
min aklına gelen ıual ziyafet sofrası
nın ha§ında onun da aklına gelmemiş 
değil. Dedi ki: 

- Sordum efendim. Hatta "Yahu 
çocuklar, iyi hoı biz bunu yiyoruz ama 
bu tavuklar nereden geldi, parasını 
kim verdi?" 

Onlar da bana: 
- Hadi be ıen de, dediler, gayret

keşlik yapmasan a... Sana ne, kimden 

taDbul'da ilk tedrisata ait mesleki kon 
feranslar, haftanın mühim hadiseleri. 
İlk okul öğretmenleri için çok fay 

dalı bir rehber ve yardımcı olmak 
vasfını tatıyan bu kıymetli derginin 
kendisine çizdiği yolda maarif haya
tunız için pek faydalı olacağına hiç 
ıüphe yoktur. Yetiştirdiği öğretmen 
terin mektep ıonruı inkişafiyle de 
meıgul olmayı vazifeleri arasına a
lan Maarif Vekilliğimizin bu tetcbbü
ıünü takdirle karıılamamak mümk:ün
müdür? 

İlk öğretim mecmuası Maarif Ve
killiği nCfl'iyat müdürlüğü tarafından 
çıkarılmaktadır. Abonesi 180 Jwruı

tur. 

gelirse gelsin. Hatta B. Mahmut ga • 
yet iyi hatırlıyorum bana "Üzümüntl 
ye de b"ağını sorma" dedi. Ben de 
madam öyle pek güzel... Bağını sor -
mak prt değil ya, dedim. Güzel güzel 
yidik, içtik, eğlendik. 

Neden sonra haber aldım ki tavuklar 
B. İsmail'e aitmiş, ve biz ağız tadiyle 
onları yerken asıl sahibinin haberi bile 
yokmuş. Başka gördüğüm ve bildiğim 
yoktur." 

Bundan sonra dinlenen phit, baht
sızlardandı. Davaya mevzu olan tavuk 
yeme hadisesini yalnız duymuştu. De
diki: 

- Ben ne tavukları, ne pilavı, hattl 
ne de yiyenleri gördüm. Yalnız birgün 
bir arkadaşım sokakta bana rast geldi: 

- Kaçırdın Mustafa kaçırdın, de • 
di. 

Merakla: 
- Neyi kaçırdım, diye sordum. 
- Ziyafeti, dedi. 
Ben anlamadım. O yakınlarda öyle 

ziyafet filan yoktu. Sonra arkadaf1m 
benim anlamadığımı görünce izah et
ti: 

- Haberin yok mu, dedi, dün Mah
mut istasyonda bize bir ziyafet çekti. 

- Büfede mi, diye sordum. 
- Hayır, dedi, bizim dairenin arka-

sındaki bahçede ... İki tavuk keeti, bü
fede pişirttirdi, ili, rana, pek .zekH 

bir şey oldu. 

- Poki tavukları para ile mi, aldı, 

Maıhmut böyle iş yapmazdı pek, diye
cek oldum. O zaman da arkadqım: 

- Yok cannn, dedi, Mahmut'u bil
mez gibi konuşmasan a .. Elbette ki ta

vuklara para vermemişti. 
- Nasıl oluyor bu iş? 
- Vallahi ben de bilmiyorum n•ıl 

olduğunu ama, oldu işte ... Bqka gör
düğüm, bildiğim yoktur. 

Bir iki şahit daha dinlendi. Suçlu 
ve suçlunun avukatı şahitlerin ifade
lerini dinliyor, sonra sorulduğu .za .. 
man bir diyecekleri olmadığını söylü
yorlardı. Demek ki bu ifadeleri talldik 
ediyorlardı. 

Davacının hali çok enteresan... iki 
tavuk - piyasayı bilmiyorum ama -
her halde bir liranın içindedir. Diye
ceğim o ki bir kaç aydanberi süren 
muhakeme için işinden kaybettiği va
kıtları korutmıyacak kadar küçük bir 
şey ... Buna rağmen iki tavuğun p~i
ni bırakacağa da hiç benzemiyor. 

İtte "hukuk için mücadele" dedik
leri bu olmalı .. Dava mevzuunun kıy
meti gayet küçük olabilir, fakat değil 
mi ki hak kurtulacak. Hikaye meşhur
dur: bir ingiliz vaktiyle - henüz de.
letliği üstünde iken - Avusturya•ya 
gelmiş. Bir otele nimiş; bir milddet ~ 
turmuş. Gideceği zaman kendisine bir 
hesap puslası getirmişler. Bakınıt ki 
bir lira fazla ... Otelci hesabının doğru
luğunu, ingiliz fazlalığı üzerinde i .. 
rar etmişler. Derken iş mahkemeye 
düşmüş. İngiliz işini gücünü bırak -
mıt. Tam bir sene Viyana'da mahkeme 
mahkeme sürünmüş. Tabii dünyanın 

masrafını etmiş, başka taraflardaki it
leri güçleri yüz üstü kalmıf. Fakat li
rayı kurtarmış. "Hukuk için mücade
le"ye hep bu ingilizin hikayesini mi
aal olarak gÖ6terirler. 

ŞiDMii bırakalım ingilizi de biz gele
lim tavuklarımıza... Suçlu bütün bu 
phitlerden sonra bir müdafaa phidi 
göıterdi. B. Mesut ... İşin doğrusunu, 
tavukları kendisinin para ile aldığını 
o biliyorm~. Ve mahkeme Mesut'u da 
dinlediıkten sonra kararını verecek. 

Bundan ıonra isteJ misiniz ingiliı:in 
lirası yerine, lımail'in iki tavuğu da 
ilim ki larma ·.uı.. -
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İSPANYOL FACİASININ SON PERDESİ 

uı.:us 

Kont Ciano Varşovayı 

resmen ziya ret ederken 

Bukreı 
toplantısında •• 

Cümhur~yetçilerin yarına 

kadar Franko'ya teslim 
olmaları muhtemel ! 

Lehistan' da 
Almanya aleyhine 
Danzigde de 

Lehistan aleyhine 

Nümayişler 
yapılıyor! 

(Başı 1 inci sayfada) 

Yarmıada'nın her biri küçük o
lan devletleri•ne bir hüyüık dev
let olmak ve yeni muvazene he
saplaTına' aayıh kuvetlerden biri 
olarak katılmak fırsatım vere
cektir. 

"lngiltere'nin yeni 
sil6hlanma finansmanı, 

Çemberleyn yarın nutuk verecek, İngiltere 

Franko hükümetini hukukan tanıyacak 

f rans11 delegesi Berard' 1n Burgos temaslan neti<elendi 
(Başı 1 incı sayfada) J Temps gazetesinin diploma.tik mu. 

. . . - . . .. habiri diyor ki: 
ha~mat~ nı?ayet ~erıldıgı.?ı ve .cıı:n- Dün öğrenildiğine göre, Franko, 
hurıyetçilerın teslım oldugunu bildır. akmda muhakkak neşredilecek olan 
mesi ihtimali de vardır. Bwıun için ~ir nota ile, politik misilleme hareket
de Madrit hükümetinin Franko'nun lerinde bulunmıyacağını ve İspanya'
şartlarını kabul etmesi lazımdır. İngil- mn istiklalini idame ettireceğini ingL 
tere'ye tevdi ettiği bir notada Franko, liz hükümetine bildirmiştir. 
cümhuriyetçiler derhal ve hiç bir şart Temps gazetesi, başmakalesinde de 
dermeyan etmeden teslim oldukla:ı Fransa ve İngiltere'nin, Burgos hükü. 
takdirde onlara kar§ı merhametkar metini pazartesi günü tanıyacaklarını 
davranacağını vadetmiştir. Bu nota, söylemektedir. 
1spanya'nın Londra sefiri Azcarate Muhafazakar Deyli Telegraf gaze· 
:vasıtasiyle Madrit'e gönderilmiş ~e tesinin diplomatik muhabiri ile Libe
scfir, hükümetine notanın kabul edıl- ral ve işçi partisine mensup gazete
mesini tavsiye etmiştir. lerin diplomatik muhabirleri, tanın -

Öğrenildiği.ne göre İngilıtere hükü~ ma keyfjyetinin. muh~:i~ tara~ huku· 
meti, cümhuriyetsiler mücadeleye ka- kunu ihtiva etmıyecegını tasrıh eyle-
rar verdikleri takdirde Azcarte'in dip. mektedir. . 
lomatik ajanı sıfatiyle Londra·da kal- Deyli Meyl gazete~i, .başmakalesın
maıııını münasip görmüştür. Cümhuri- de, Franko hükümetının Fransa. v__e 
yetsiler, teslim oldukları takdirde sc- İngiltere tarafr?da? tanınmasının ıla
fir alıtı haftalık muvakkat bir müddet nr, herkese genı§ hır nefes aldıracak-
zarfmda diplomatik masuniyetinden tır. diyor. . 
istifade edecektir. Diğer taraftan aynı gaz.etenın ~a: 

Madrit'ten alman son haberlere gö
re cümhuriyet liderleri mukavemete 
devam hususunda tereddüt etmektedir 
ler. 

Amele partisi ~nsuplariyle Jibe~ 

raller tarafından verilmesi kuvetle 
muhtemel olan muhalif takrire rağmen 
Çemberleyn'in pazartesi günü Burgo
a'u tanı:ması lehinde büyük bir ekseri
yet kazanacağı parlamento mahfille
rfode söylenmektedir. 

Fransa ile yapılan anlaşma 
Paris, 25 a.a. - Franko hükumti • 

nin pek muhtemel olarak pazartesi g~
nü vukua gelecek ta;ıınmasını bahıs 

mevzuu eden Pöti Pariziyen diyor ki: 
"Bir buçuk saat süren yeni bir gö

rü§meden sonra, Berar ve Jordana, 
Fransa ile İspanya arasr:ı.da munta • 
zam diplomatik münasebetlerin tesisi 
ile alakadar muhtelif meseleler üze • 
rinde kati surette anlaşmı~lardır. Ya • 
pılan anlaşmalar arasında, sandığımı -
za göre, bir iyi komşuluk paktı ve 
ayrıca, posta, telgraf ve telefo:ı mü • 
nasebatı, demiryolu münakalatl, Fran_ 
aa'daki ispanyol mallarİ ve mülteciler 
meselesi gibi işleri alakadar eden mü
teaddit mukavelenameler vardır. An -
]aşma, yalnız Paris ve Burgos'un bile
ceği metin üzeri:ıde tesbit olunmuş • 
tur. Sanıldığına göre, bu metin neşre
dilmiyecektir. 

Muhasemata nihayet verilmesi 

Jur gazetesi diyor ki: 

int • Jean - de - Luz'dakı mubahın, 
şu telgrafı çekmiştir: . . . _. 

General Franko bugün kendılıgın· 
den cümhuriyetçilerin derhal silahı 
bıra'kmalan takdirinde, tam bir umu
mi af ilan edeceğini cümhuriyetçile
re vadetmiştir. 

Liberal N evs Kroni.kl gazete~inde 
Vernon Harlett diyor ki: 

Merkezi lspanya mevcut kaldıkça. 
cümhuriyet hükümetinin halen Lon
dradaki büyük elçisi, diplomatik ma
suniyeti haiz olmakta devam edecek
tir. 

ıtf adrid' de nazırlar meclisi 
toplantısı 

Madrid, 25 a.a. - Dün öğleden son
ra toplanan nazırlar meclisi, B .. ~eg
rin'in umumi vaziyet hakkmdakı ıza
hatı ile cümhuriyetçi ordunun muka
vemet kabiliyetini arttırmak bahsind~ 
alman tedbirlerin tatbiki hakkındakı 
beyanatını dinlemi§tir. 

Azana istifa edecek 
Paris, 25 a.a. - Cümhuriyetçi İs

panyol mahfillerinden öğrenildiğine 

göre, Reisicümhur Azana, fransı~ ;.e 
ingiliz hükümetlerinin Franko huku
metini tanımaları üzerine, hemen der
hal istifa edecek ve Parisi' terkeyli· 
yecektir. 

Alınan esirler 
Burgos, 25 a.a. - Resmi bir tebliğe 

göre, nasyonalist ordular, K~talonya 
harekatı esnasında 110,236 esır almış
tır. 8000 kadar yaralı esir, muhtelif 
hastahanelere sevkolunmuştur. 

Varşova, 25 a.a. - Bugün öğleden 
sonra Almanya büyük elçiliği önünde 

,,. 1 . 
yeni tezahürler vukubulmuş ve e çı • 
lik binası taşla:ımıştır. Bir cam krrıl
mıştır. Polis nümayişçileri dağrtmış -
tır. • 

Dün akşam hariciye bakanlığı hu· 
susi kalem direktörü Almanya elçili
ğine giderek hadiselerden dolayı hü • 
kümetinin teessür ve teessüflerini bü
yük elçiye bildirmiştir. 

Danzig' deki niimnyişler 
Da::ızig, 25 a.a. - Yüzlerce alman 

üniversite talebesi leh talebe yurduna 
hücum ederek: "Danzigi yahudi. haşe· 
ıatından nasıl temizledikse lehlı ha • 
şerattan da öyle temizliyeceğiz,, diye 
haykırmıJlardrr. Çıkan kavgada altı 
lehli talebe yaralanmıştır. Lehistanı:n 
Danzigteki umumi kamiseri lıu had~
seleri senato nezdinde protesto etmış 
tir ve bir leh tebliğine göre, senato a
sayişin muhafaza edileceği hakkında 
komisere teminat vermiştir. 

Lvov"daki telebenin nümayi§i 
Varşova, 25 a.a. - Lvov'daki lehli 

talcıbe de Danzig aleyhinde nümayiş • 
ler tertip ve politeknik mektebinde 
toplanarak Danzig aleyhinde karar su 
retleri kabul etmi11tir. 

* * * 

Koni Ciano'nun 

Varıova seyahati 
Varşova., 25 a.a, - Kont ve Kontes 

Ciano, bugün öğle üzeri buraya gel -
miş ve istasyonda, Haridye .~~m B. 
Bek ile refi.kasr, Almanya buyuk el • 
çisi, Macaristan, Yugoslavya ve. Çe -
koslovakya elçileri ve daha bırçok 
yüksek zevat tarafmdan karşılanmış • 
tır. 

Balkan milletleri bu aşikar ha
kikatleri dütünmiyecek ve parça
lanmış oldukları zamanların acı 
ve feci hatıralarından ders almı
yacak kadar saf değildirler • 
Aradan geçen bet aene, onlara 
toplu ve bir bulunmanın fayda
srru öğrebnittir. En eski devir
lerden bugüne kadar, Balkanlar, 
antant devrinde olduğu kadar, 
maddi ve manevi huzur ve istik
rar görmemiılerdir. 

Beynelmilel vaziyetler bin tür
lü intibakları icabettirebilir. Bal
kan antantının . hususiyetlerin
den biri, esas dava sağlam kal
mak ıartı ile, onu terkip eden 
devletlerin dıt politikalarına ver
mit olduğu uysallrk imkanları 
dır. Her birimizin emniyet ve ku
vetini artıran her fey, bizzat an
tant için de bir kazançtır. Bizim 
biribirimizden hiç bir şüphemiz 
yoktur: bizler hesabına başkala
rmın tereddüt ve endite duyma
larını ise hiç de lüzumlu telakki 
etmiyoruz. 

Bükreş toplantısı dahi, Bal
kan antantı üzerine yorulan kö
tü fikir ve tahminleri haksız çı -
karmııtır. Bir yeni içtima, başka 
türlü netice verecek değildir: 
zira bizzat Balkan milletlerin
den biri veya birkaçı, bizzat 
kendi milJi menfaatlerine hiya
net etmedikçe, antanta hiyanet 
edemezler. 

F.R.ATAY 

Hillerin yeni bir nutku 

Bir kaç gündenberi ingiliz parla
mnetosunda yapılmakta olan "milli 
müdafaa,, müzakereleri yeni bir k:anu:ı 
layihasının meclise tevdiiyle başla -
mıştır. Bu layiha kanun olduğu zaman 
hükümeün silahlanma için ikraz sala
hiyeti 800 milyon isterline çıkacaıktır. 

Mallımdur ki 1937 senesinde İngil
tere hükümeti' beş senelik bir müda • 
faa programı tanzim C•tmiş ve b~~n 
vergilerle temin edilemiyeı: k~smı ıçın 
400 milyo:ı isterline kadar ıstıkraz ak. 
detmek salahiyetini almıştı, ve gene 
hatırlardadır ki, o zamanki rr:'"üzaker~
ler esnasında hükümet bu mıktarın ı.. 
cabında artırılacağını da sarahaten i · 
fade etmişti. 

Milli müdafaa için 1937 maH sene
sinde 262 ve 1938 senesinde de 388 
milyon yani ceman 650 harcandığı hal
de ancak 187 milyon istikraz olu-:ıdu. 
Halbuki 1 nisanda başlıyacak olan 
1939 • 40- mali ytlıında, hava müdafaa 
tertibatı ve sivil halka yardım masraf 
ları da dahil olduğu halde tam 580 mil 
yon isterlin harcanacaktır. . . 

Maliye Nezareti mevcut vergılerın 
1939 • 40 daki hasılatr:u tahmin etmiş 
ve milli müdafaa için 580 milyon har. 
candığı takdirde önümüzdeki mali se· 
ne için 340 milyon isterlinlik bir açı~ 
kalacağını tesbit eylemiştir. Halbukı 

eldeki istikraz salahiyeti ancak 203 
milyo:ı kaldığından yeni~en salahiyet 
almak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Görülüyor ki geçen iki sene ile önü • 
müzdeki bir sene zarfında İngiltere -
nin silahlanma masrafları 1 milyar 
17 3 milyon isterlr.:ıi bulacaktır. 

Tahmin edildiğine göre, hükümet 
gelecek bütçe senesindeki 340 milyon
luk açığı tamamiyle istikrazla ~apa -
mıyacak, bir miktarını - belkı 70 • 
80 milyonunu - vergileri artırmak 

Münih, 25 a.a. - Hofbrau'da söy - suretiyle temin edecektir. 
lediği nutukta "ecnebi yaygaracıları· Bugü:ıkü siyasi vaziyet karşısm~a 
nın harbe teşviklerinden" bahseden her memleketin silahlanma mecburı • 
Hitler, bilhassa demiştir ki: yeti münakaşa kabul etmiy~n bir ke!' 

"- Hiç tanınmaımş olduğu halde iiyettir. Esa~en gere.le. Malıye ~azırı 
birkaç arkadqiyle birlikte mücadele- ve gerek BaŞvekil parlaınent~akı n~. 
ye başlıyarak bir imparatorluğu feth tuklarında buna iışaret etmışlerdır. 
ve inanılmıyacak derecede çetin bir Fakat Maliye Nazırı John Siman ay • 
yolıu kateden bir adamın iktidar mev- nı zamanda demiştir ki: "Bu derece 
kiinde bulunduğu şu sırada başkala - muazzam miktarda paranın harp leva. 
rrnrn savurduğu tehditlerden korka - zımı imaline sarfedi1mesini cidden te· 
bileceğine nasıl inanrlabilir? essüfle karşrlamaık lazıımdır.,. 

Mazide korkunun ne olduğunu bil- Görünüşte, silahla:na·n her memle • 
ket müdafaa tedbirleri aldığım iddia miyordum. Onun ne olduğunu bilsey-

1 etmekte ve muayY'en diğer bazı dev et dim, kendimden utanır ve kendimi al-
Ziyaretin akisleri man milletinin Führer'liğine layık ler silfilılanmıyacak olsa kendisinin de 

Kont Ciano'nun ziyareti matbuat görmezdim. Bizi tehditle yxldıramı • silfilılanmıya lüzum görmiyeceğini 
sütunlarını doldurmaktadır. Gazete • yacaklardır. Fakat bu adamlar bir dermeyan eylemektedir. İngilizler ise, 

d ~ bilhassa mevzuubahis ettiğimiz bu ler Polonya - İtalya dostluğun an, gün milletleri harbe sürüklemege mu-
fa;ist İtalyanın vücude getird~i eser· vaffak olurlarsa, biz boyun eğmiye- son kanun münasebetiyle, maksatları· 
terden bahsetmekte ve İtalya kıralı ile ceğiz. 1918 senesi Almanya tarihinde nx daha sarih bir şekilde ifade ederek 
Musolini ve Cianonun hal tercümele • hiç bir zaman tekerrür etmiyecektir. ne kadar çabuk silahlamrlarsa dünya. 

· da sulhu temin etme ihtimalinin oka-rini ve resimlerini · neşretmektedirler. 
Gazeta Pols.ka., Kont Ciano'nuın dar fazla olduğunu söylemektedirler. 

Polonyayı ziyaret~ münasebetiyle hu- Silahlanan memleketler ricalinin 
susi surette gönderdiği muhabirine ifade ettikleri mucip sebeplerin siyasi 
Musolini tarafından yapılan beyanatı Ankara Borsası kıymetleri ayrıca tetkıik olunabilir, fa. 
italyanca ve leh~e olarak neşretmek • kat bütün dünyanın büyük bir süratle 
tedir. Bu beyanatında Musolini, Polon 25 Şubat 1939 Fiyatları silahlanmakta olduğu acı fakat kati 
yanm teceddüd yolun~ ~ttığı adnn .• bir hakikattir ve bu yarışın dünya e-
lardan ve memleketin ınkışafından sı- ÇEKLER ko·:ıoırnisi üzerinde ne tesir bırakaca-
tayişle bahsetmekte ve bu sayede bil- ğını düşünmekte cazip bir fikir ameli 

k Ac;ıhıs F. Kapanış F 

"Umumiyetle sanıldığına göre, in
giliz • fransız diplomasisi, bu hafta 
tatil esnasoda, muhasemata derhal 
nihayet verilmesinin en. mak~!. ve en 
insani hal suretini teşkıl ettıgı b~b ~ 
ıinde Madrid zimamdarları :ıezdınde 

teşebbüsler yapacaktır. 

yük devletler arasında Polonya:ya ha • yesi olur. 
Mllllrid' de bir mukavemet kr olan bu vaziyeti temin eden siyasi tktısadi bakımdan silahlanma, mem. 

ve askeri bir rejim kurulmUJ olduğu- Londra 12~:!~ 12~:!~ leketin istihsal kabiliyetini, günlük imkiirıı görülmüyor nu ve Polonyanın cografi ve askeri ~=~~ork 3.35 3.35 ihtiyaçları tatmin etrniyen ve yeniden 

Ol'dre diyor ki: 

Burgos üzerindeki İtalyan - ~lrn~n 
ipoteki kaldırılmadıkça, Burgos ta hır 
fransız büyük elçisinin bulunması, B . 
Daladiye'nin en esaslı delil olarak ele 

aldığı gibi, acaba üçüncü hududu~u
zun üzerinden ağırlığı izale edebıle

cek midir? 

Populaire gazetesinde Blum diyor 
ki: 

Parisı 25 a.a. - Havas ajansı bildiri vaziyeti dolayısiyle Avrupada mühim Mili.Do 6.6525 6.6525 istihsale yaramıyan eşya ve levazım 
, d l kt d. Cenevre 28.7225 28.7225 d ll ak ba k b. yor: Ispanya cümhurreisi B. Azana - bir rol oynadığını kay ey eme e ır. Amsterdam 

67
.
2825 67

_
2825 

tedarikin e ku anın tan Ş a ır 
nın yarın lspanyol büyük elçiliğini Bugün ·Pomanyanın yardımı temin e- Berlin 50.7275 50.7275 şey değildir. Filhakika bugünkü mil • 
terkederek, dostlarından birinin mali- dilmeden Avrupada siyasi muvazene Brüksel 21.2725 21.2725 }etlerin milyarlar sarfederek yaptıkla 
kanesine gideceg- i ve bu suretle vazife- ve milletlerin geçinmesi meselelerini Atina ı.o825 ı.o825 rı ve yapacakları harp gemileri, tay-

Sofya 1.56 1.56 . 
sinden ayrılacağı teeyyiit etmektedir. halle<trnenin imkanı yo~tur. Prag 4.33 4.33 yareler, bombalar, tanklar ve saıre ne 

Bundan başka Madrid'den iyi maHl- Madrid 5.93 5.93 insanların doğrudan doğmyıa hayat ih 
ık le'·- da • .. Varııova 23.845 23.845 · tm kte ne de mat alan mahfillere gelen malfunat ·i mem ~t arasın sıyası Budapeşte 

24
.
9675 24

.
9675 

tiyaçlarmı tatmm e e ve 
cümhuriyet bölgesinin mühim mahfil- salı.ada benzerlik Bükrcş o.905 o.905 bilvasıta bu gayeye hizmet eylemekte. 
!erinde artık bir mukavemet ihtimali Belgrad 2.8375 2.8375 dir. Yani harp malzemesi ne istihlak 

Mareşal Pilsudski ile sadık halef- y k h a 34 62 34 62 ·hsaı dan derpiş edilmemekte olduğunu ve Mad ,_ · Stookohoalmm • 
30

•·
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eşyasından ne de istı eşyasın terinin vücude getirdikleri eserin uiı- b k 
rid siyasi ve askeri mahfilleri arasın- · Moskova 23.7975 23.7975 sayılamaz. Şu halde dünya a nnın. • tün •ümuliyle bu şekilde tezahür ettı- k d lm sa b da ayrılık mevcut olduğunu göster- .,. k dan silahlanma, harp a ar o a ı. g-ini söyliyen Musolini netice ola.ra ESHAM VE TAHVİLAT b" 'kt d' · af mektedir. General Miaja'mn şimdiye le, oldukça zararlı ır ıı ısa ı ısr • 

Polonyanın teceddüd hareketlerıyle ·11· b k d t t Demek. du··n. 1936 mayısı mebusanı, kadar haiz oldug- u mühim rolü bu su- b. tır. Fakat mesele mı ı a nn an e 
faşist İtalyanın kuruluşu arasmda ır Sivas - Erzurum dA f r t1 . halkçı cephemebusanı, 60 rey ekseri- retle terkettiği, albay Zuluzta'nın pa- benzerlik bulunduğunu kaydederek Hattı lı. 1. 19.20 19.20 kik olunursa, iktısa ı. aa. ıyelder:n e. 

h d · saportunu istedifi ve şimdiye kadar sası memleketin emnıyetı o ugun • 
yet le Franko'yu tanıdı, em . e ıspan- . • .... ı.. • beyanatına nihayet vermi11tir. dan her tu··rlu·· sı'lahlanma masrafları h~ 1· rt k Bar Madrid'de kalmış olan sıyaaı ~.sıyet . d 
yol cümhuriyeti a a mevcu ı en d"kl . Gazeta Bolska, başmak.alesın e da bilvasıta istihsale yarar ve lüzum.. .elon Sokakları ... daki alaylarda italyan lerin de şehirden ayrılmak iste 1 erı Polonya hUıkUmetiyle efkarı umumi- p ı • · :ı.. d ~. h • 

,., d·ı· o onya nıın ıttı.ı.rıaz e ecegı tarzı a- lu olunabilir. fırkaları ön safta yürürken, tethişçi- kayde ı ıyor · yesinin faşist İtalya nazırını dost bir rekete müzakereler esına.sında geniş 
· ld devletin miim6sili sıfatiyle büyük bir p , tal İşte bu iki muhtelif bakımdan va-lere karşı herhangi bir garantı e e e - Siyas'i salıneden çekiliyorlar bir yer ayrılacaktır. olonya nıın t - rıla·n iki zıt mütalea bizi şu suale sev_ dilmemiş iken tanıdı . Bu tanıma ile, samimiyetle selfunladığmı yazmakta- ya'ya bu hususta teminat vermesi mu-

Fransa, Frankist fspanya'nın totaliter Paris, 25 a.a. _ Paris Soir gazetesi, dır. kaıbiliru:Je Kont Ciano'nun Polonya'- kedebilir: Dünya silahlanmakta de -
devletlere karşı istiklalini muhafaza B. Azana'mn ve muhtemel olarak B. Kont Ciano'nun beraberin.de nm sömürgeler taleplerine İtalya'nm vam ederse iktısadi vaziyet ne olacak-
ve binnetice imparatorluk yollarımı- Negrin'in yakında siyasi sahneden çe- muza.baretini vadetmesi siyasi mahfil- tır? Buna verilen cevaplar da iki tür. 
zın emniyetini garanti için her türlü kileccıklerini bildiriyor. 16 it.alyan gcuetecisi var lerdıe hiç bir hayret uyandıımuyacak. lüdür. Silahlanmanın lehinde olanlar 
müessir hareket vasrtasınr da kaybet- Bu gazetenin öğrendiğine göre, B. İtalyan hariciye nazırmı:n maiye.. tır. Bununla beraber hasıl olan intrbaa bu suretle istihsali'n artmakta devam 

· ti · · 'f ve tinde Virgino Gayda'dan maada on göre, Beck Roma _ BcrJin mihverinin edeceğini söylemekte Ye silahlanma mış r. Azana en geç pazartesı ıstı asını . - ı h · · · fafaalı".,,..tı· durdurulacak olursa bu··yu"k l d kl ·· b ı t ı mıl beş gazetecinin bu urunası arıcıye sıyasetine muzahareıt ctmeği taahhüt J -

/n7ili::s gazete crirıin yaz ı arı recek ve bu munase ete spanyo - nazır'"""" Polonya'ya yapacag-ı beş uün etmek istemi~cektir. bir buhran Çfkacağını iddia eylemek -ı · l · letine hitaben bir beyanname nefretle- -•u• "" J -

Londra, 25 a.a. - ngilız gazete erı, lük" zı"yarete İtalya'nın verdig~ i ebemi_ BiLha.asa Polonya yüksek taıhsil tedirler. Silahlanma faaliyetinden isti· ' · F k ' hak cektir. 
Daladiye nın ran oyu tamına - ,_._..,. gençrg-inin dünkü tezahürat ü.zer"ne fade eden hususi .,,.ı..ısların ve mües. P · 't al an Burgos, 25 a.a - BB. Jordana ve yeti göstermeKııcuır. , ı . . . . . ı . ~ . .,....... 

d 'd 1 1 Derar, Fransız - İspanyol anlaşması-

H.A.KUYUCA 
kika milletler, birden bire vazi 
kavrryarak, silahlanma faaliyetine 
hayet verecek olsalar birçok s 
gruplarında derhal bir gerileme · 
lecek bu da tabii bütün dünya ek 
misi üzerinde tesirini gösterece 
Fakat diğer bir mütaleaya göre b 
şin ancak sathi biı: tetkikidir. Ç~ 
ne doğrudan doğruya ve ne de b 
sıta ihtiyaçları tatmin etmiyen 
istihsalinin faydalı olduğu iddia 
leınez. Şu halde silahlanma faali: 
durdurulduğu takdirde küçük bir 
ran hasıl olsa bile say ve sermaye 
daha müsmir yollarda kullanrlması 
ticesinde hem ihtiyaçları tatmin 
sıtalan artacak hem de bunları a 
için iştira kuveti mevcut ıbulunac 

Silahlanmanın, İngilterenin k 
yaptığı gibi istikrazla yapılması 
ikinci bir mesele doğurmaktadır 
da müsmir olmıyan maksatlar için 
nan borcun sonradan ödenmesi m· 
kül olacağı düşüncesidir. Bu düş.
iledir ki silfilılanmanrn istikrazla 
pılmasma muhalif olanlar çoktur. 
hakika, demiryolu, liman ve fab 
gibi memleket istihsalin~ a~tırmıya 
rıyan işler için yapılan ıs~ıkrazl~ 
tan istihsal ile kolayca odenebıl 
halde i~tihsali hiç bir surette artı 
yan maksatlar için yapılan ~s.tikr 
rın hangi istihsalle ödenecegı so 
maktadır. 

Bu suale İngilterede verilen 
basittir: "Silahlanma bir maksatla 
pılıyor. Bunun hulusü içi;ı en kısa 
zamanda netice almaık lazımdır. 
da ancak istikrazla olur. Ç~n~kü 
günkü vergileri bütün sılahla 
programrnr yapacak derecede artt 
mak milletin iktısadt hayatmı k 
demektir.,, . 

Görülüyor ki kısmen vergı~er 
ve kısmende istikrazlardan temm 
len paralarla tatbik olunan İngiliz 
!ahlanma programı bu son iki muh 
fikrin mümkün mertebe ortasını b 
mak suretiyle tatbik edilmektedir. 
kat hemen herke~ kabul edilen f" 
şudur ki, ne suretle temin deilirsc 
dilsin silahlanma masrafları ingil" 
konomisi üzerinde menfi tesirini g• 
termeıkte geoikmiyecektir. 

İrak Baıvekili 

londra'dan dönüyo 
Londra, 25 a.a. - Irak Başve 

Nuri Said paşa, Bağdad'a dönmek 
zere bu akşam Londra'dan hareket 
decektir. 

Daha dün akşam gitmek niyeti 
olan Nuri Said paşa, hareketin·i, kı 
Gazi'den, Londra'da ikametini lüz 
lu telakki ettiği müddetçe devam 
tirmesi hakkında aldığı bir telgraf 
zerine tehir eylemişti. Fakat, ar• 
mahfillerinden öğrenildiğine gö• 
halen Nuri Said paşa, Filistin konf 
ransında hasıl olan dostane havadi 
ve ezcümle kendisinin teıebbüsü ' 
başlayıp önümüzdeki hafta içinde d 
vam edecek bulunan ingiliz - yahud 
arap temaslarından sonra şahsen Lo: 
dra'da bulunmasının artık lüztun 
olmadığı kanaatindedir. 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeyti ndağ ı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlanndan bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıt - Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türk~ seyahat edebiyatı· 
nın batlıca eseri olan bu ki· 
tabın ikinci ve kati tabı 

neırolunmuştur. 

Hepsi Remzi küt l"hanesintt 
bulunmakladn kındaki beyanatını ve arıs e ın Tahmı.n· edı"ldig-ine göre, İtalyanın Kont Cıano ile maıyeıttnın emnıyeti ı. seselerin görüş noktasını ifale eden 

kararın aynının Lon ra a a ınmış ° Franaa'ya yaP.tığı taleP.lcr karfISmda sin ııla tedbirler a.bnacakıtır. bu miltalea .kl8mCn doğrudur. FıiLba • maaını tasvip ctmcktcd~. _ _..!.~n~ı~im:::za~ct:r.ını::i.f~l:cr:d:ir:_.:_·~~~~_;__~~::::~~'..::~~==~~~_:_~~_:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u ,,. rnıtn:I 
u o 

\.... , .. _,,J 4" "' ' 



29 - 2 - 1939 

H 1 K A y E 

KANUN VE CAZİBE 

u ı; us 

1 [:::~::::~::::~::.:~::::~::::] 1 
NOBETÇIECZANELER 

İıtanbul Eczaneıi 
Merkez Eczanesi 
Aıilcara Eczanesi 
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C. H. P. Silt maçları başlıyor 

Hakim Nermi Seza, dakikalardan 
beri aigaraaının beyaz halkalarına 
eömülmüt. gözleri elindeki genç bir 
kadın portresine takılı düşünüyor
du. Büyük yazı maaasının açık gö
zünde bir çok kadın resimleri, renkli 
mektup kağıtları karmakarşık duru
yorlardı. 

Yaza.n:MuaIMllıMınBORA 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarr;amba 
Perr;embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Ere ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat, Yeniıehir Eczaneleri 

Bugün G. Saray, G. Birliği, Demirspor, 
Harbiye İdman yurdu kaşdaşacaklar 

Genit koltuğunda biraz kımıldan· 
eh. Çenesinde yer eden sağ elinin par. 
maklarını bir kaç defa sinirli sinirb 
llinirli hareket ettirdi. 

Bir feY söylemek ister gib 
etli dudaklarını oynattı. Sesi çıkmı 
yordu. Elinin uzanabildiği kadar ya. 
km bir yerden el aynasını aldı, yü· 
süne çevirdi. Beyaz, reniı dalgalaı 
alnmı çevreliyordu. Güzel gözleri
nin kenarlarında oldukça derin çiz. 
siler açılqıtı. "Artık ihtiyarlıyo
nım.. diye mırıldandı. Gözlerini, ken 
din<len eonra önündeki kadın potre
eine çevirdi. Kırk bir senelik haya
tmm dalraları araaından pek çok ka
dın vücutları kıvrılıp geçmitti. Fa
kat hiç biri timdi fU elinde tuttuğu 
iradın kadar ona tesir etmemiı. onu 
yıpratmamıttı. Sigarasının her hal
kumc:la beraber geçen günleri dütü
nüyor, dü,ünüyor aonra İ':1ce bir ciz. 
li halinde gözlerinin önünden sili
niyor, yerini ba§ka bir hatıraya bıra
kıyordu. 

ACELE iMDAT 

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

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yanım ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şehir: (1023-1024). • Şehirler araaı : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i -
n.za memıırluğu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705) . - Taksi telefon 
numaralan- Zincirlicami civarı: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpazarı civan: (2806 
• 3259). • Yeniıehir. Havuzba5ı Bizim 
taksi: (2323), • Havuzbaıı Güven tak • 
si: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak· 
si: (1291). • İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikıtlara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yeniııehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni•ehir'e 7.10 
S. pazann'dan Akkdprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.31) 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
ı7.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
]arı seferler daha sıktır. 

C. H. P. nin armağanını hangi kulüp alacak 
Bugün Cümhuriyet Halk Partisi Ankara vilayet idare heyeti ta

rafından ıehrimizdeki kulüpler araıında tertip edilecek futbol 
müsabakaları galibine verilmek üzere konulan tild müaabakala
nnın beşinci karırlaımaaı yapılacaktır. 

Bu müsabakalar, bundan 8 aene e -
vel, 1931 eyluliionde tertip edilmiftir. 
C. H. P. Ankara vilayet idare heyeti 
ortaya koyduğu tild üzerine 10 hane 
yaptırmıştır. Bu hanelere her sene ya
pılacak turnuvada galip gelecek takı
mın ismi yazılmaktadır. On sene için. 
mın ismi yazılmaktadır. On sene için. 
de adını şilde en fazla yazdıran kulüp 
pldi daimi olarak muhafaza edecektir. 

İlk turnuva 21. 11. 1931 cuma gü
nü, şimdi Muhafızgücü sahası adını 
alan (İstiklal sahasında) yapılm1'tı. 
Bir kaç seneden beri Ankaragücü di • 
ye isimlendirilen (İmalatı Harbiye) 
takımı, Altınordu ile ka11ıla'1J1rştı. 
(Altınordu, evela Ankaraspor olmuf 
ve sonra GünCl kulübüne iltihak et -
miştir.) Bu müsabakayı 3 • 2 Altnor
du kazanmıttı. 

İkinci hafta Gençlerbirliği, Demir. 

Fenerbahçe 
Galatasaray 

Fenerbahçe takımı 
3-0 galip geldi 

İsta:ıbul, 2.S a.a. - Bugün Taksim 
stadyomUf1da Fenerbahçe • Galataaa -
ray B. takımları kar.şılafD1ıılardır. 

Fenerbahçe birinci takımdan dört 
bet ki'i ile takviyeli olarak fÖyle bir 
kadro ile sahaya çıkmıştır: 

Hüsameddin, Lebib, Saim, Cevad, 
Ali Rıza, Fethi, Haldun, Muzaffer, 
Naci, Basri, Vahid. 

Galatasaray tamamen birinci taıkmı 
kadrosu ile ve ıu 'ckilde or.ıuyordu: 

Osman, Lutfi, Cemil, Musa, Bedii, 
Ekrem, Necdet, Süleyman, Mehmet. 
SaLihaddin. 

Onıu nasıl b:rakmııtı ?. Nasıl içki
li bir geceden sonra sarışın bir ka
dınm arkurna takılıp ondan uzakla
ra kaçmııtı? Bunlar öyle bir hayal
di ki Nermi Seza bu itleri kendisi
nin yapabilecefine inanmıyor, uzak, 
kendine ait olmıyan bir hikaye gibi 
tekrarlıyor fakat içi burkularak, göz 
leri yatararak .•. 

Senelerden sonra bir arkadaıı an
latmııtt: "O, uzun mUddet evlenmiı. 
Evlenmemelrte ısrar etmit fakat a
İletinin israrları ve muhitinin tesir
leriyle nihayet ruı olmuı. Hiç gör
lbedfği, hiç tanımadığı birisiyle adet 
Yerini bulaun diye evlenmit- Mes
ut mueun? Diye 10ranlara: "Evlilik
te eudet olmasaydı bütün kızlar bu 
Jola &itmekte bu kadar acele eder
ler...aaiydl?.. Der ve cözleri yqarm
c~ya ka~ uzun UJIUtı güler 90nra 
birden cıddileterek .. çok mMudum 

Meslek icabı. Gazeteye havadis 
tı. 

çık- kalbile inanıyor ve vereceği cevap

lardan kendisini kurtarır bir taraf 
bulmağa çalışıyordu. Cazibe, sorulan 
suallere kesik fakat kati cümlelerle 
cevap veriyordu: 

Avukat ağzından halka halinde bir 
sigara nefesi verdikten sonra sakin 
ve mütebenim ilave etti: 

- Benimki de öyle .. Cazip bir ka· 
dının avukatı olacağım. Tıpkı ismi 
&ibi cazip bir kadın .. 

§ Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 de~ 
20 ye kadar vasati her bet dakikada; aaat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve Seve 21 den 23 e kadar her ı5 20 
ve 30 dakikada bir muntazam 1efe:ıer 
vardır. 

§ Akpmları Uluı Meydanından saat 23 de. 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönütleri sinemaların daiılıı saatine 
tibidirler. 

sporla birleşerek adı ortadan silinen 
Çttnkayayı 4 • 2 yenmitti. Son final 
müsabakası da 4 birincikanun 1931 de 
Gençlerbirliğinin 5 - O Altınorduya 
galebe etmesiyle ıneticelenmit ve fild Birinci devrede Galatasaray h&1rim 
meraaimle Gençlerbirliğine verilmif • bir oyun oynadL Fakat Fener ·müda • 
ti. faasmın çok ca:ılı oyunu Galatasaraya 

Şildi ikinci defa. Ankaraııllcli b _ 1ayı fKsatı vermedi ve devre 0-0 bitti. 
zandı. Aradan bir sene geçtikten son- . İıkmci devrede fenerliler mae.ir 
ra üçüncü karşılapnalarda ikinci defa bır oyun çı.Jcarmrya başladılar. Devre • 
olarak Gençlerbirlili tildi aldı. Niba- nin ortalarına doğru fenerliler Baari
yet 1938 e kadar gene müsal:>akalar :lin kornerini güzel bir gole çeviren 
yapılamadı. Fakat geçen sene yapılan Muzaff~r vasıtasiyle ilk gollerii yap
bu son kar,ıtaşmalarda Harbiye td - tılar. Bıraz sonra da Naci fMıat bir 
man Yurdu şild şampiyonu oldu. hücumu müteakip aılo bir fÜtle ikin. 

- İsmi mi? .. Ne imiş? .. 
- Cazibe ... 
Hakim Nermi Seza yavaı yavaş 

pencereye doğru yürüdü. Arkadaşla
rını münakqalarında yalnız bırak -
m1'tı. Gözleri pencereden dışarda 
fakat hiç bir ıey görmiyerek, tq gi
bi uzaklara bakıyordu. Gazeteci du-

"Size her ıeyi olduğu gibi açıkça 

anlatacağım. Sakladığım en ufak bir Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul 

tine mektup kabul eder. 

Tren aaai.eri 

taraf olmıyacaktır. Kocamı tanıma

dan ailemin ısrariyle evle'ndim. Fev
kaLide ayyaJ, dünyada hiç bir kadı
nın tahammül edemiyeceği kadar 

Ha7darpap7a : 
huysuz,. fena bir adamdı ... 

Tekrar batını kaldırdı. Uzun ve 

cibe -

Bugün baflamakta olan b~inci dev- cl golü çlkardı. 
re .mUaabalı:alarmın ilk maçı Ge~ler. . Devrenin 10nlarma doğru da Ati 
bkliği, Galatasaray araamdadır. İkin- Riza 25 mqreden •ılq bir flitle üçln
cl mileabılkadıa iae Demiraporla Har. cü golü yaptı ve maç bu suretle S.O 
biye İdman Yurdu brtılllf&C&klardır. Fenerbahsc':Xn galibiyetiyle bitti. 

dermif. Bu meseleler konuıulurke~ 
hangi cümlelerinin btihza ile, han
&ilerinin hakikatla dolu olduiu bir 
t(irlü anlqıta,,,.ımlf.,. 

Nermi Seza onu pek iyi bilirdi. 
lliç bir ciddi sözü yoktu ki altında 
bir ietihza sezilmesin. Ve o bahti
~•r da olamazdı. Kendisi gibi. 

yabildiii havadisleri arkadaşlarına 
anlatıyordu : 

"Benim öğrendiğime göre de ka
dının hiç bir kabahati yok. Kocası 
buysu.ı, ayy.., aeneriniıı biriymİf. 
Her eece dıprda içer içer eve Nba
ha kartı gelir, kadıncağıza çokdir
medik eziyet bırakmazmış. Bir kaç 
aydan beri de "ille sen birisini sevi
yorsun, bana bunun kim olduğunu 
-<Sylemelisin., diye tutturmuf. Son 
gece gene böyle kafası tutgun içeri 
dalmış. Tabancasını çekmi§, kadını 
tehdide baılamıı. O da tabancayı e
linden almak isterken aradaki karı
tıklık:ta herif gilrlemi§ gitmiş.,, 

dik bir bakıf. Nermi Seza'nın mer- SamllUll hattı 
mere ıürülmüı iki ye§il, bulanık bo-

ya lekesinden farksız gözlerine ta· 
kıldı. Birden Cuibe'nin eoluk ya- DiJ'Ubabr hattı: 

Zoaaulda.k hattı: 
naklarm<ian uçuk bir penbeli.Jr ceçti. 

Her sabah 1.20. Her 
akpm ı9.ı5 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per • 
membe. Camartesi, 
Her rUn SUS (Ka,.e. 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros sllrat.) 
Her slin 9.35 
Her &iin 15.00 

Galatasaray ve Gençlerbirliği ta -
Jı:ımlarını.n vaziyetleri maltlmdur. Bu 
sebeple bu birinci müsabaka hakkında 
m6talea yürütmiye lüzum görmüyo • 
rua. Fakat 1938 fampiyonu ile 1939 
tMDJ>lyonumın maçı her halde çok 
gilzel ve heyecanlı bir futobl eeyret _ 

Akdeniz' den 

"Ne ıeraeri adammqım.,, Diye mı
rıtdandı. Yerinden kalkmak, biraz 
dolapnak iatedi. Kollarını kımılda
tamıyaeak kadar halıizdi. Bir ikinci 
teaim daha çekti. Bu, o idi. Büyük 
Gaıidlerle kendisine bağladığı sev
&iliei, uğrunda feda ettiği kadındı. 
ilk ıece ona. bu sarııın kadın dağı
lltk uçları, urif tuvaletiyle ne ka
dar cazip ıCSrUnmüıtü. Köpüren, kö
Pürdilkçe ittah veren fakat ilk yu -
dumda -<Snen bira köpüğü gibi ... 

Re.mi elinden fırlattı. küçük bir 
lnahtarla rnaaumm kilidini çevirdi. 
lUrden kapının tiddetlice vuruldu
iunu duydu, ve hemen arkasından 
IÜrültülü bir gurup odayı doldur -
du.. Aralarmda ıiddetli bir münaka
la devam ediyordu. O kadar ki ev 
l&hibini selimlamayı bile unuturlar •. 
Gueteci Adil kollarını açarak an
latıyordu: 

- Azizim bunda tatılacak ne var 
anlamıyorum ki : bundan tabi!, bun
dan daha mantıki ne olabilir ki.. 

Doktor urı ve kıu bıyıklarını bü
kerek Nermi Sezayı ipret etti. 

- Aaıl it Sezaya dütüyor. Baka
lım o bu iti nuıJ yoluna koyacak ? 
Ben Sezanın yerinde olsam böyle 
bir kadını muhakeme etmektense .... 

- EvelA oturun da öyle konuta
lım yahu.. Merak ettim nedir bu 
IDevzu? Avukat Ferit oturduğu mau-
11111 üzerinden tel•tla atladı. 

- Gene bu itte ben klrlıyım ui
aim. Kadmın müdafaaaını ben alıyo
rum. 

Hepsi MJstular .. Hakim Seza tek
rar etti. 

- Nedir bu kuzum .... Kime ne ol
lllUf, kim kimi mUdafa ediyor ?. 

- Hak etmif köpek .. 
Bunu sert ve hırçın bir sesle ha

kim Nermi Seza söylemİJti. Fakat 
kendi asabi sesinin odada dolattığı
nı duyunca hayret etti. Nasıl, ne va
kit aöylemitti, farkında değildi .. 

Gazeteci devam etti: 
- Benim işittiğim bu. Ama ne 

dereceye 1cadar doğrudur, oraamı bil~ 
mi yorum. 

Fakat o yüzden bir kasid bekle
mek de çok insafsızlık olur. 
Arkadatları uzun sohbetlerden aon 

ra giderlerken hakim Nermi Seza, 
Cazibe'nin resmi karşısında yıpratı
cı vicdan azapları içerisinde kıvranı
yordu. 

• • • 
Uzun boylu, uzun bıyıklı, yanık 

yüzlü mübaşirin dik ve kaba sesi ko
ridorun uzunluğunca dolaştı, tekrar 
geri döndü. 

Siyah gözleri pırıldadı. Renksiz du-

Bir • • 
ıçın gün 

memitt vesile olacaktır. 
daklarının ucu acı bir tebessümle 

kısıldı. Bir anda değişen bir sesle 
devam etti: 

"Buna rağmen onu çok seviyor
dum Hikim bey. O kadar çok aevi

yordum :ki her gece bir hapa kadm
la düşüp kalkmasına tahammül ede

medim. Ve bir ak,am atw kendi 

(Başı S inci sayfada) 

hislik ve Şamanlık, Walter Ruben Tarih 

Baktım C. H. P. nin annaganmı bu 
sene hangi kulübümüz kazanacak 1 

kızıldeniz' e 
ikinci kanal 

elimle vurdum ... ,, 

Deliller zaten kendisinin tamamen 
aleyhindeydi. Bu beklenilmiyeın iti
raf da hakimi büsbütün §afırttı. 

Bütün israrlarına rağmen ona ha
kikatı itiraf ettirmek mümkün ola
madı. 

lsımut. zehirini boşaltmıı bir yı
lan gibi, ince vücudunun haz dolu 
kıvrak hareketleriyle kalabalığı ya
rarak çıktı .. 

• • • 
Bir mart geceaiydi. Onun hüküm 

giydiği ve batını hücresinin tat du
varına dayayıp yatlı gözlerle gülüm
sediği bir gece .. 

Hakim Nermi Seza'nm ateıle ya
nan nabzı doktorun parmakları ara
sında... 

Gazeteci Adil yavqca sordu : 
- Nasıl olacak?. 

Doktor, Nermi Seza'nın kapalı 
gözlerinin üstüne dütmüf beyu bir 
saç dalgasını düzelterek cevap ver· 
di: 

- Allah nasıl iıtersc öyle olacak.. 
Hararet kırk bir ..... 

Fa. Hindoloji profesörü. ' 
9 mart 1939 perıembe saat ıs de Dünkü B 1 I 

ve bucünkil Anadolu kültürü veya mazide- İf ta yan gazetesinin 
ki Anadola kültürünün burünkii kültıirü-

miiz için ehemiyeti, Vonder Osten, Tarih Amerı"kalılara hu""cumu Fa. Arkeoloji profesörti. 
U mart 1939 pazartesi saat ıs de (Faust) 

İnsanhfm trajedisi, Mellhat Özrü, Tarih 
Fa. Ahnanca Doçenti. 

14 mart 1939 ulı saat ıs de tnriliz köyü 
O. R. Baker, Tarih Fa. İn&ilizce profnöra 

15 mart 1939 çarpmba uat 18 de Shakea
peare Trajedisi, Saffet Denci, Tarih Fa. tn 
rilizce Doçenti. 

Roma, 25 La. - Havas: Relazioni 
internatioli mccmuuı, Fransa ve ln
giltereye brtı yaptığı hücumları bu 
sefer Amerika'ya da teımil etmekte, 
fakat bu sefer daha mutedil bir lisan 
kullanmaktadır. Bu mecmua, bu üç 
devletin Münib anlapnaaının ruhuna 

ı6 mart 1939 pertembe saat ıs de Mak
yavelia tarih telikkisi ve tarihçilikteki 
ıı:ıevkii, Ş. Akkaya, Tarih Fa. Tarih Doçen- uyıun bir tekilde alman ve italyan 
tL20 ı taleplerini terviç etmedikleri takdir-

mart 939 pazartesi saat IS de Ere'nin d k 1 k "h ·11:. f · 

c . , ny ız, arı • i "' kl . la i k 
iktıudi coirafyası Da al Bed' T 'h 

1 

e vu ua ge ece ı tı a ın mesulıye-
Fa. ografya Doçenti. tın yu enmıt o ca mı aydetmok-

21 ınart ı939 sah saat ı8 de Para mesele- tedir 
leri, Şükrü Baban, İktısat Fa. Ord. profe- ı · 

sörii. ..---------------------------... 25 mart ı939 cmnarteai saat 15 de Dilin .. .. 
ve di.n~rin ori.jını. üzerine neri surttımu, 1 Uru K D 1 c H AB E R LE R 
lencüstık teorılenn tetkik ve miinabpsı ' I 
İbrahim Necmi Dilmen Tarih Fa. Türkolo-'. 
ji profesörü. ' 

27 mart 1939 PUartesi •at ıs de Mesu
liyet, . .M. R. Belıesoy, Hukuk Fa. profesörü. 

3 nısan 1939 pazartesi saat 18 de Tabiat 
kaı:w111nda insan kudreti, Felemenk Polder
lerı .ve suya karıı mücadele, Cemal Alaıoz, 
Tarih Fa. Coirafya Doçenti. 
. :4 niun 1939 salı saat 18 de Türkiye'nin 

nufuau ve nufus meseleleri, l'rof. Omcr Ce
W Saraç, İktısat Fa. Dekanı. 

5 nisan 1939 sartamba saat 11 de Zafiyet 
ııazarıyeainin buaunkü hali, Nuaret Körk
çıioilu, Fen Fa. l>osenti. 

6 nisan 1939 perıeaıbe saat 18 de Oamarı
lı impantorlurunoa vcı Tur.kiye cümhurı
yetinde devlet borsları, Refii :jükru Suvla 
1ktısat Fa. Doseııti. ' 

10 nlaaıı 1939 pazarte9i saat 18 de Chate· 
ao Briand, Houille, Tarih Fa. ı.·ransızca 
profesörü. 

X Y •r§Ova - Son umanlard. ilhak 
edilen Cieszyn Silezyuı arazisinde 
bundan sonra mecburi askerlik hizme 
tinin tatbik edileceiine dair çıkan 
kanunun metini neıredilmi§'tir. 

X Railord (Florida ) - Jaimes • 
Bailey iaminde be§ yaıında bir çocu
ğu öldürmilt olan çocuk hırsızı 
Franklin - Pierce, bu cinayeti işle • 
dikten 9 ay sonra, dün elektrikli san
dalyaya oturtulmak suretiyle idam e
dilmittir. 

Monako büyük otomobil 
yarııı bu yll yapllmıyacak 

11 nisan ı 939 sah saat 11 de Fransız rea
lizmi, S-.Rahmi Eyüboilu, Edebiyat Fa. Ro 
manolojı Doçenti. 

12 nisan 1939 çarpmba saat ıs de Türk 

Londra, 25 aa. - İyi haber dua 
mahfiller, İngiltere hiikümeti tarafJD
dan takip edilen Filistin myuetinia 
imapraıtocluğun müdafaa.ı düfilncele. 
rıine dayMdığ1111 söylemektıedider. ln
giltere, filhakika .~deniz'de bir harp 
zuhurunda Siiveyt lran.almuı tahrip e
dilmesi Yeya aıbl1*a altına almmuı J1ı. 
timalini derpİf ederek bunun yerine L 
kıinci bir kmal viicuıda ıetirmm Me
mcktedir. 

Bu ikinci kanal Erden ovası w Lut 
denizinden geçerek Kızsldeniz'de Wia 
Ak:aba'yı Filistin sahiline bağhyaaıık
tır. Akaba, Maverayi Erden'e ait 11.f.t 
bir balrkçı limanıdıc. 

Fakat bu limanda bir deniz ümıll 
ve bir deniz tayyareleri üaaü vücuda 
geti.rmek kabildir-. Söylendiğine gijre 
lngıltere, Musul _ Medin demiryoluau 
uzatmak ve petrol borularının tahribi 
halinde petrol ihtiyaçlarını tıemiıı et
mek mabadiyle doğrudan doğnqa 
Maan ile Akaba araaında bir demirJO
lu iınpaını de.rpif ertemektedir. 

Projeler, cksperle-r tarafından tee
krk ediJmittir. 

Edilmeai lhım gelen murafı..m 
ağ'n-lığına rağmen İngiltere hükilmeli, 
beynelmilel vaziyet dolayısiyle bu a.. 
meliyata bqlamak iatemektedir. 

Bu proje tahakkuk ettiği takdirde 
Filistin ve Mavcrayi Erden arap fede
ruyonu pl&nı ıtevkuleen noktmmdm 
pek büyük bir ehemiyct kesbedecektir. 

İngiliz hükümdarlarının 
Amerika seyahatleri 

Gazeteci cevap wrdi : 
- Kimseye bir tey olmamıt ca

rınn.. Fevkallde tabii, fevka1'de m4-
kuı bir it .. 

- Ne &ibi .. 
- Kadınm biri koc•ının vur -

lbuı .. 
- Kocasını mı vurmut?. 
- Ne tattın canım, olmıyacak: bir 

ley mi?. Vurmut itte. Kadm bu .. 

Cazibe kendisini süzen ezici ba· 
kıtların arasından kıvrak adımlarla 
ıüzülerek salona girdi. Batı önünde, 
&özleri yerdeydi. Kaçamak bir ba
kıtla kartısındakilere baktı. Hepsi 
birbirinden ayırt edilmiyen bir çok 
insanlar .. Renksiz yüzündecı ve solgun 
dudaklarından büyük bir heyecan i
çinde olduğu anlatılıyordu.. Sesler 
kesildi .. O, siyah dik yakalı elbisesi 
ve arkaya aldığı sim siyah saçlari
le ısırmağa ve isyana hazır bir yılan 
ıibi vücudunun kıvrımlarına . taktı
ğı gözler arasında bekliyordu. Ha
kim, k:endieinin de tanıyamadığı bo
ğuk bir sesle ve tabii olmağa çalıta
rak sordu: 

- İsminiz?. 
- Cazibe .. 
- Yaşınız ?. 
- Otuz dört .. 

Kafur lnnnum bir kere.. Baıını kaldırdı. Zabıt katibiyle 
- Peki ptılacak bir teY yok ta göz göze geldiler. Tekrar ettirdi. 

laeden bu kadar tellfla, heyecanla - Hakim Nermi Seza, bütün de-
'-beedlyorl\lftua? lillerin Cazibe'nin aleyhinde olması-

- Benim telapa ,erinde uisim. na ralmeıı onun mlaumiyctiae bW:üıll 

Paria, 25 a .a - Auto gazetesinin bu 
sabah bildirdiğine göre, mühim milc
tarda yabancı firmaların da iştirakiyle 
her ıene 16 nisanda yapılan Monako 
otomobil büyüılc mükafat yarıtı, ''vazi
yet dolayııiyle yabancıların her sene 
olduğu gibi ittirikinin kabil olamıya
cağı muhtemel bulunduğundan" bu 
sene yapılamıyacaktır. Vakıa, iki al 
man firmasının iftid:ki muhakkak gi
bi idi. Fakat İtalyan firmalarının bu
günkü vaziyet dolayısiyle ittirllı:: et
miyeceği de aynı derecede muhakkak 
84dolunmaktadu. Tehir kararı bunun 

kavimleri, T. B&nkoılu, Tarih Fa. TürlroJo.. 
ji Doçenti. · 

13. nisan 1939 ı>erıembe saat ıa de Türk 
destanları tetkikinin buaiirıkü vaziyeti ve 
vardıiı neticeler, Pertev Boratav, Tarih 
Fa. Halk Edebiyatı Dos;eııti. 

17 nisan 1939 pazartesi saat ıs de Türki
ye'de rös;menlerin yetiıtlrilmesinde coira
fl noktai nazarlar, Niyazi Cıtakoilu, Tarih 
Fa. Coirafya Dos;enti. 

ıa nisan ı939 sah saat IS de Saadet ülkü
sü, saflık, Dr. Zeki Yalım, Tıp Fa. Doçenti. 

22 nisano 1939 cumartesi saat 15 de Hacı
N)'l'am camilne bltiıilı: eski Roma mlbedi
nin dı•arlanna D&ktedilmiı olan imparator 
Auiut'lin Yasi"tnamesi imıi)'le maruf bu
lrınan litince kitabe .haklı:ında, Fuıl Numi 
Örlriin, Tarib. FL Yaaaca ve Latince _...._ 
faöri. r·~ 

......... ltlt puattesi ... , ıs de Sel 

X lloslcova - İyi haber alan men
balardan CSğrenildiğine göre, .Ameri • 
ka Birlqik Devletleri, yakında Mos
kova'ya yeni bir büyük elçi tayin ede
cektir. Sanıldığına göre, 1938 hazira
nrndanberi açık olan Mosk:ova Bü. 
yük Elçiliğine, timdiye kadar Peru
da büyük elçi bulunan B. Steinhart 
gelecektir. 

X Berlin - Amerika sefirinin geri 
çağrıldığı zamandanberi sefareti ida
re etmekte olan .Amerika maslahat. 
gilzarı Prenti8e B. Gilbert, evelki ak
pm bir kalp sektesinden ölmüttür. 
Batkitip Patteraon, muvakkaten ıe
faret itlerini idare etmektedir. 

çenti. 
29 nisan 1939 cumartesi saat 15 de Edebi 

tercüme, A. Gaffar Güney, Tarih Fa. Rusc:a 
M iitercimi. 

a • .,.. ım camarteal uat ıs de Zarara 

Vqington, 25 a.a. - Altıncı Corc'
un hususi katibi olan - Frederik • 
Haacelles, İngiliz hükümdarlarının 
Amerika seyahati hakkında dün hari
c:iye nezareti protokol tefi Gerge Su
merlin ile görütınüttür. 
Şimdi planlara göre hükümdarlar 

8 haziran sabahı Vaıinıton'a ıelerek 
iki gün kalacaklardır. Bundan sonra 
Hydepark'a Ruzvelt ailesinin bir ma
likanesine giderek orada bir veya iki 
gece kalacaklard .r. Hükümdarlar 
Nevyork aerıiıinl ya Vaıington'dan 
Hydepvk'a aidvJrea •eya Hyde~ 

munfabtin -=- " 
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~ AIGkadaranın nazar1 ~ - -
~ dikkatine ~ - = = -= ''Türlıiye Cümhuriyet Merkez BankC161nJan: E: -
: "İtalya ve müstemlekelerinde bloke matlubatı bulunanlar,§ 
5 "bu paraların: := 
:= "1. - Ne suretle tekevvün ettiğini, := 
§ "2. - Blokajın vuku tarihini, E§ = "3. - Mikdarlarını, = 
§ "4. - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve aair müfit § 
5 "malumatı, 15·4-939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet E: 
:= "Merkez Bankası Umwn Müdürlüğüne, isim ve adreslerile E: := ''bildirmeleri ilan olunur.,, 563 := - -
::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
~ Heyeti Umumiye İçtimaı ~ - -- -
5Bursa kaplıcalar. Türk Anonim Şirketinden ·:: - -----------------

-Şirketimizin 1938 senei heaabiyesine ait heyeti umumi- 5 
ye mutat içtima 30-3-939 perıembe günü saat onda Bur • =: 
aada ıirket merkezinde yapılacağından sayın hiNedarların := 
muayyen zamanda teşrifleri ilan olunur. E: 

-== ... -- -MÜZAKERAT RUZNAMESi --
: 1 - idare meclisi raporunun okunması ~ ,,. =: 
5 2 - Murakipler raporunun okunması E: 
5 3 - Bilanço ve karüzarar hesabmın tasdiki ve idare := - -= meclisinin ibrası = 
§ 4 - Müddeti biten idare meclisi azalarının yenilenmesi := 
5 5 - 1939 senesi için murakiplerin seçilmesi ve ücretle· = = rinin tayini = - -= 6 - idare meclisi azalarının 939 senesi için huzur hak- = 
=~rmın~~. ~ E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Heyeti Umumiye toplanbsı 
"Elektrofen,, T. A. Şirketinden : 

1939 senesi martının 31 inci cumartesi günü saat 15 te Ankara. 
Anafartalar caddesi 10 numaralı Şirket merkezinde adi surette top
lanacak olan heyeti umumiye içtimaına tir.ketin hissedarları davet 
olunurlar. İşbu içtimaa iştirak etmek için gerek asaleten ve gerek 
vekileten tirketin en az on hissesine sahip hissedarların mezkUr 
aenedatı veya bunu mUapit vesaiki yc'Wni İ§timadan bir hafta eTVel 
ıirket merkezine tevdi ile mukabilinde duhuliye varakası almaları 
rica olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 

1 - 1938 iş yılı muamelat ve hesabatına ait idare meclisi ve mu
rakip raporlarının okunması ve tasvibi. 

2 - 1938 i§ yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması; ka
bul ve tasdikiyle idare meclisinin ve murakibin ibrası; temettüatın 
tayini, zaman ve sureti tevzii. 

3 - İdare meclisi izalarında vukua gelen tebeddülatın tasdiki 
ve yeniden intihapları, hakkı huzurlarının ve 1939 yılı için mura -
kibin intihabiyle tahsisatının tayini. 

4 - İdare meclisi azalarının aynı zamanda SAZMAŞ, ELEK
TRON, ÇATAK MADEN Türk Anonim Şirketlerine şahsen me-
ıul iza sıfatiyle dahil olabilecekleri. 625 

Hissedarlar toplanhsı 
Konya elektrik Anonim Şirketinden : 

1 - Mecliıi idare ve murakip raporlannın olnmmaıı 
2 - Senelik bilançonun onaylanması 
3 - Meclisi idare ve murakibin ibrası 
4 - Yeniden murakip seçilerek ücretinin tesbiti 
S - Müddetini bitiren üyelerden Kazım Gürel, Osman 

olsun, Ahmet Hamdi Demir Özman ve Ahmet Ergun'un 
yerlerine dört üyenin yeniden seçilmesi. 

Şirketin t 938 senesi hesaplarının tetkik ve tasdiki ıçın 
alelade olarak hissedaran heyeti umumiyesi martın otuzu
na müsadif perıembe günü saat 10 da ıirket binasında iç
timaını yapacağından hissedaranın heyeti umumiyeye gi
rebilmeleri için yevmi içtimadan 10 gün evveline kadar 
hamil olduklan hiue senedatını firkete makbuz mukabi-
linde ita eylemeleri lüzumu ili.o olunur. 628 

F evkallde içtimaa davet 
Bursa kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden : 

Mukabilinde yeni hiNe senedi çıkanlmak suretiyle tir
ketimize Bursa Belediyesi tarafından verilen aynı serma
ye, ıirket ıermayesinin tezyidini iıtilzam etmesi hasebile 
bu hususta bir karar ittihazı ve tezyidi sermaye e1a.1 itiba
riyle kabul edildiği takdirde ayniyatın takdiri kıymeti için 
uıulen ehli hıbrenin seçilmesi ve ücretinin tayini için sa
yın hi11edarlarm 30-3-939 perıembe günü saat on bette 
Bursa' da tirket merkezinde fevkalade olarak yapılacak iç-
timaa teırifleri rica olunur. 630 

Dünkü ~ocuk 

llivemiıde kari 

kazananlar 
Ankara Dumlupınar okulundan 539 Mü
eyyit Kayı, Ankara ikinci ortadan 845 
Nuran Taner, Ankanı cüınhuriyet oku
lundan 116 Şükran Koçer, Ankara üçün
cü ortadan 1047 Ülker Seyfioglu, Anka
ra Dumlupınar okulundan 90 Vedat Me -
ral, Tokat mahkeme öniinde 32 numara· 
da bakkal Vasfi Diren, Ankara İnönü o
kulundan 264 Faik Koyuncu, Ankara ln
onu okulundan 873 Suat Kiymir, Ankara 
İnoniı okulundan 583 Münevver Uçdo-
322 Leman .\lpay, Diyarbakır orta oku -
lundan 693 Cemal Güvenç, Ankara Dum
ğan, Ankara Atatürk erkek okulundan 
lupınar okulundan 987 Talat Olgun, Zon
guldak halkevi arkasında 13 numarada 
Cihat Ay, Ankara cümhuriyet okulundan 
342 Mustafa Soğiit, Ankara İstiklal oku
lundan 117 Yaşar Arınç, Ankara Etlik o
kulundan 286 N celi Orhun, Ankara as • 
keri mızıka okulundan 2 İhsan Bozcu, 
Ankara İnonu okulundan Şerafettin Sa
na, Elizığ orta okulundan 2. B. de 974 
Zulfikar Aytunç, Ar.kara Gazi lisesinden 
544 Fazıl Bilgin, Ankara kızılay şefkat 
yurdunda 113 Mahir Gürcan, Ankara er
kek lisesinden 707 Necati Alp, Ankara 
erkek lisesinden 1663 Bedrettin Kork -
maz Ankara Dumlupınar okulundan 539 
Mu;affer Kayı, Diyarbakır Ziya Gökalp 
okulundan Suphi Yüksel, Ankara lsmet 
lnonü okulundan 1198 Fikret Ozcan, An
.ı;ara Kız ıııesınden 1213 ,ljedıa :;;cnaktan, 
.., 1vas orta OKUiundan 5'/.7 1' er<ıı jjuıut, 
o;&la ıııt oıtuıunııan b LJııara vıcay, .t..ıa

.ı:ııı: uçuncu okulııan 909 :;iahap Tan, An

.ıtara uzbcy mahallesın<ıe 4 numara<la 
'iuksel :b:rkan, Ankara erkek liseıiı_ıden 
1452 Fikret Ustiınay, Ankara iıçuncu or
ta okulumlan 3. A. da Harika Saraç, An
kara erkek lısesınden Sol Hulent U~can, 
Ankara cumhurıyet okulundan S61 Semı
ha Amay, Ankara Necatı okulundan 705 
r.Krcm x ucel, Ankara "'anı<aya o.ıtulun • 
dan 1~9 l'abrıye ı unca, Anıı:ara Ataturk 
okulundn 120 ttaluk vzart, .a:.ıazıg orta 
okulundan Necmettın uzoaıj, 1,,anıtırı or
ta oklltundan :U9 l:>eytettın >:>arıogtu, E -
ılzı& orta okulundan 1. A. da 37S lsmet 
fuzun, :l.onıuı<1ak \,elikel hsesınden 9J5 
Mehmet Çımal, Samsun cumhuriyet oku
lundan 2!11 :Salanattın .liabayııı:ıt, Ankara 
bırıncı orta okutunaan ı /.t4 Muhtar Ar
oalı, Ankara l.iazı hsesınden 491 Halıs 
Duru, Ankara erkek lısesınden 1146 Ö • 
mer Uıten Ankara Atatiırk kız okulun -
dan 893 Y~şar 1'opaktaş, Ankara cümhu
riyet okulundan 10 Vehbi Bilci, Ankara 
Gazi lisesinden 1'29 Ragıp Torun, Polat
lı ilk okulundan 595 İsmet Ertan, Anka
ra erkek lisesinden 1092 Ömer Aytaç, 
Zonguldak Namık Kemal okulundan 302 
Cumhuriyet Alparslan, Elazığ orta oku
lundan 200 Ahmet Wziı, Ankara Etlik o
kulundan 383 Nurten Uluerıüven, Anka· 
ra Gazi lisesinden 634 1brahim Giilba~, 
Ankara erkek lisesindeı:ı 768 Hasan Edir
ııen Ankara erkek lisesinden 1540 Cahit 
Çorbacıoılu, Ankara erkek lisesinden 
137 Zeki D-urtq. Zonculdak Naaulr. 
Kemal olnalundan 292 Yıldız Şen, Ankara 
Etlik okulundan 115 Metin Suda, Anka
ra Atatürk okulundan 54Z Cemal Du • 
man, Ankara erkek lisesinden 1428 Bıb
ri Özgenç, Ankara Gazi lisesinden 639 
Fuat Eniınkiı, Bali ilk okulundan 18 Zi
ya Kuyrukçu, Ankara Ulus okulundan 979 
Remzi Eröncel, Van cümhuriyet ilk oku
lundan 153 Hakkı Kayaçelebi, Diyarba • 
kır naha baı memuru kızı Neriman Er· 
dem, Ankara alkeri haatahane ikinci da
hiliye talebe koi111unda üst çavuı Besit 
Giıral, Samsun ciimhuriyet okulundan 17 
Lütfi Erdoimuı, Bor cümhuriyet oku • 
lundan 448 Mahmut Altıruıık, Sivas lise
sinden 4. C. de 307 Halis Barlas, Anka
ra lnonü okulundan 570 Adnan Taıpınar, 
Ankara er.kek lisesinden 1712 Hüseyin 
Giırsoy, Ankara erkek lısesinden 293 Fa
ruk Karalp, Ankara Mimar Kemal oku • 
tundan 726 Guneı Kalınuk, Ankara Gazi 
lıseainden 530 Mehmet Gençer, Zongul
dak Namık Kemal okulundan 416 Hık -
met Kaplan, Ankara Kavaklıdere 191 nu
marada Nevin Alpman, l!;lazıg sıhat me
muru Ali Rıza kızı Süreyya Sayın, Anka
ra birinci ortadan 1222 Sıtkı Alyurt, An
kara sanat okulundan 55 Nihat Akçu, 
Ankara erkek lııesınden 614 ~edret Berk
ay, Ankara üundocdu mahallesi Durlu 
sokacında Orhan "J. unı;alp, Ankara Gazi 
lıseıınden 515 lrsan Ozbayrak, Ankara 
Ataturlıc erkek lisesinden 314 .Müjcan 
Akalp, Zonıuklak Namık Kemal okuıun
dan 4. A. da Asun Yeni, lı:lazıı orta o
kulundan 371 Şeref Karabulut, Ankara 
lnonu okulundan 872 Bahattin, Ankara 
lnon\İ okulundan 287 l)abahattın Çagh
yan, Diyarbakır Fatih paşa mahallesı ::»a
buncu sokak l2 de irfan Alı:doiu, Kay
seri Kiçi kapu caddesi Akın terzihane. -
sinde Abdurrahim Varinli, Ankara kızlı-

Kiralık: 

Devren Kiralık daire - Yenişehir 
Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart
manı 3 numara eczane üstünde en gü
zel manzaralı ve işlek yerde bütün 
konforu havi, yazıhaneye de elveriş
li görmek için kapıcıya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralrk mahrukat deposu - İstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Tl: 2889 518 

Acele devren kiralık daire -
2 oda geniş 1 hol banyo havagazı elek-
trik 45 lira. Demirtepe Akbaı sokak 
No: 7 Rüştü Ap. 5 520 

Kiralık - Bir Alman ailesi yanın
da boş ı oda kiralıktır. Çankaya Cad. 
Japon sefareti arkasında Sabiha Ap. 
4 daire 2 570 

Kiralrk - Bir Bayan için aile ya
nında kiralık oda. Banyo teshin dahil. 
Yenişehir Orman çiftliği karşısı Tir-
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık - Uç oda, bir hol pazara 
yakın ve merkezi yerde, sağlık Ba -
kanlığı arkası Süleyman Sırrı caddesi 
No. 11 577 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Tl: 3991 müracaat. 

583 

Küçük l lôn Şartlar1 
Dört satırlık küc;ük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuru$ alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -
rındaki boıluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ah
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçeni -
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık: 

Sawk - Yenişehir Cebeci lsmet
paşa mahallesi Sarnanpazarı hamamö· 
nünde iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hükümet caddesi merkez 
apartmanı. 496 

Satılık - Yeniıehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın -
da parsellenmiş arsalar Tel: 3563 hü
kümet caddesi merkez apartmanı 

499 

Satılık - Aşağı Ayrancıda yeni 
Meclis binasının arkasında 1875. M2. 

Mahkemeler 
Ankara 3. CÜ Sulh Hukuk Ma.bke 

mesinden: 
Ankara'nm Mururi maıhallcsinde 

iken 24. 2. 939 tarihinde ölcın maarif 
vekaleti mümeyyizlerinden lsmail'in 
terekesine mahkemece el konmuş ol
duğundan kefaleti hesaıbiyle alacaklı 

olanlar da dahil olduğu halde bilcüm
le alacaklı ve borçluların ve miraseı

nın vesaiki rcsmiyeleriyle birlikte bir 
ay zarfında Ankara 3 üncü Sulh Hu
kuık mahkemesine müracaatları ve ala
caklarını vaktiyle kayıt ettinniyenle
rin mirascıya ıne şahsen ve ne de tere
keye izafeten takip edcmiyecekleri lü-
zumu ilan olunur. 622 

Keskin Sulh Hukuk Mahkemeaia. 
den: 

Krıkkale'de İlbrahimoğlu Ali Akyü
rek vekili Ali Bayrakçı'nın Kırıkka

le'de terzi Emin evinde Ali Akyürek 
karısı Fatma Müjgan aleyhine Keskin 
sulh, hukuk mahkemesine açtığı ncfa
kanın ıtenzili hakkındaki davanın ya
pılan muhakemesinde: Müddeialeyh 
Müjganı.n gösterilen ve aranan mahal
lerde bulunmadığı namına çıkarılan 

davetiyelerden anlaşılmış ve sabit ika
metgahı bulunmadığından ilanen t~ 
ligat yapılmasına ve muhakemenin 
15. 3. 39 çarşamba günü saat dokuza 
bırakılmasına karar verilmiş olduğun
dan mezkur günde Keskin eulh hukuk 
mahkemsine gelmC6i veya bir vekil 
göndermesi ve aksi takdime muhake-
menin gıyaben yapılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ıkeyfiyet i-

Kiralrk oda - Möbilyeli, kalorifer
li her konforu havi bir oda kiralıktır. 
lşıklar cad. Nafiz Apart. Kapıcıya 

arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı lan olunur. 631 

müracaat. 590 

Kiralrk - Konforlu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir İnkılap sokak No: 
4 alt kat birinci kapı. 592 

Kiralık daire - Yenişehir lsmet 
lnönü cad. No. 78 alt katta 4 geniş o
da banyo, mutbak, su. Her gün saat 
ondan ikiye kadar görülür. 593 

Kiralrk oda - Bir alman ailesi ya
nında möble kalorifer konforlu bir 
oda. Ali Nazmi Apartmanı No. 9 ka-
pı 2. 596 

Kiralık konforlu bir oda - Halk 
sineması sırasında Müdafaai Hukuk 
caddesi Erek apartman 6 No. ya mü-
racaat. 597 

... 
Kiralık oda - Adliye sarayı kartı· 

•mda Ortaç Apartmanı No. 4 bir Bay 
veya Bayan için. 601 

Kiralık - Bahçeli evler ikinci du
rak No: 20 evin bir daireei uygun fi. 
atla kiralıktır. İçindekilere ve yahut 
Telefon 2778 Melunede müracaat. 

602 

Kiralrk - Yenişehir Maltepe'de 
her aileye elveri.şli ikişer oda hol ban
yo ve bahçeli iki daire kiralıktır. 
Bakkal Rami'ye müracaat Maltepe'de 

610 

Kiralrk - 2 oda 1 hol. Yenişehir 
Atatürk bulvarı Bolu Ap. No: 4 de 
müracaat. 612 

Kiralık - Çankaya Cad. Macar se
fareti karıısında No. 25 Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmok için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralrk - Y. ıehir Yüksel Cad. Mi
mar Kemal okulu kartısı Okula so
kak No: 8 Uat kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Ti: 3362 

614 

Kiralrk 2 oda - Ayrı ayrı olarak 
veya ikisi birden verilir. Işıklar Cad. 
No: 2 Ilgaz Ap. kat 1 616 

Kiralrk - Yenişehir Selanik Cad. 
1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 odalı bir 
daire. 7 numaraya müracaat. 627 

Kalöriferli daire - Dört oda. Tam 
konfor. Azimet dolayısiyle kiralıktır. 
Bakanlıklar postane karşısı Ersin a-
partmanı. 626 

lş anyanlar: 

veya beraber olarak acele satılıktır. Ankara Birinci Sulh Hukuk H&. 
Telefon: 2901 529 kimliğimlen : 

Satılrk apartman - Kooperatif ar -
kasında be§ daire beş katlı 250 lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 532 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında mağazalı 330 lira iratlı 22000 li
raya Tel 2406 bayram caddesi No. 1 

534 

Satılrk - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 
N~ 1 537 

Satılrk arsalar - Yeni§ehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaklıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. 540 

Satı/rk arsa - Bakanlıklar ile Ha
vuzbap arasında asfalttan bir sokak 
üstte Özenli sokağında blok başı teş
kil eden dört katlı 7-8 daireli apart
man inıaeına müsait ve bahçeeine de 
ayrıca garaj yapmağa elverişli 420 
metre murabbaında olan bu arsa için 
talipler bitişik 5 No. lu apartmanın 
4. cü katına 12-13,30 akşam 17,30 dan 
sonra müracaat edebilirler. 542 

Satılık Hane - Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara-
sında. Tl : 3843 545 

Satrlık - Havuzbaşı Demirtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Ds. 50 arsa. 
Tl: 2440 a müracaat. 556 

Satılık radyo - R S A marka 1938 
modeli 10 lambalı radyo seyahat do
layısiyle satılrktır. Fidanlık karşısı 
apartman kapıcısına müra<:aat 559 

Acele satrlık bağ - Çubuk Barajı 
mevkiinde 5520 M. çeşit meyva ağaç
lı bakılı bağ D. D. yolları Ankara ma
ğazasında arap Aliye müracaat. 569 

Satılrlr. Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü -
zayede ile satılacaktır. lateklilcrin 
görmeleri. 572 

Satılık salon takımı - Azimet do
layııiyle yeni möble acele satılıktır. 
Tuna caddesi. Hıfzıssıhha Ap. kapı. 
cıya müracaat. 578 

Satılrk arsa - Kavaklıdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın
da otobüs durağında 2 caddeye yüzü 
olan 1100 küsur M. ucuz. Tl: 2406 

584 

Eskişehir'de Hacıali bey mahallesi 
Sakarya caddesi 100 numara.da Mevlüt 
oğlu Mustafa Yurdayar'a: 

Sümer.bank genel direktörlüğü veki
li avukat Turgut Genya tarafından a. 
leyhinize açılan 210 lira alacak dava
sının yapılarnkta olan duruşmaamda 

adresinizin meçhuliyetine binaen t~ 
ligat yapılamadığından usulün 141 in
ci maddesi mucibince ilanen ve 20 gün 
müddetle tebligat icrasına ve mubrez 
mukaveledeki imzanızın tıir ehli vukuf 
tarafından istiktabma mahkemece ka· 
rar verilmiş ve duruşma da 23. 3. 939 
perşembe saat 10 na talik edilmiştir. 

Mezkfır günde bizzat mahkemede ha
zır bulunmadığınız veya bir vekil gön 
dermediğiniz takdirde mahkemenize 
gıyaıbeın bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(676) 10678 

Ankara Aaliye Birinci Hukuk 
Mahkemeainden : 

Ankara'da Yenidoğan mahallesinde 
Cemal bey S. bili numaralı hanede mu 
kim iken halen nerede olduğu belli 
olmıyan Kel Ali ıkızı Nuriye'ye: 
Kocanız Rüstem tarafından aleyhi

nize açılan boşanma davasının gıyabı
nızda yapılan duruşması sonunda: 

(Boşanrnanıza, hadisede kabahatli 
görüldüğünüZ<ien bir sene müddetle 
yeniden evlenmemenize ve küçük Li· 
tife'nin veliyet hakkının babası tara
fından kulanılmasına ve icranın ten
sip edeceği yerde haftada bir saat kü
çükle şahsi münasebet tesis edebilme
nize ve bütün mahkeme masraflarının 
sizden alınmasına) dair 26. 12. 938 ta· 
rihinde temyiz yolu açık olmak üzere 
karar verilmiş olduğu ve bu kararın 
bir suretinin mahkeme divanhanesine 
talik edildiği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Dosya 938/1440 dır. 621 
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ZA Yt - İstanbul ithalat gümrüğü
nün 29845 No. beyannameye ait 444744 
No. 21. 1. 937 günlü 287 kuruşluk mak:
buzu zayi olmuştur. Yenisini alaca
ğundan cskisinin hükmü yoktur • 

Emek Ambarı 7004 

sesinden 848 Ayten Aydar, Ankara Etlik 
okulundan 113 Ayten Yurtcu, lstanbul 44 
ıinciı ilk oku·~•dan 4. B. de 135 Sebla 
Teimen, Ankara lnônü okulundan 100 
Osman Teimen, Ankara İltekin okulu 3 
de Ant Sun, Ankara üçüncii orta okul • 
dan Selma Sevinç, Ankara Gazi lisesin • 
den 691 Hüseyin Erbil, Ankara onuncu 
yıl yatı okulu 232 Doian Girer, Ankara 
cumhuriyet okulu 35 Necati Abacıoğlu, 
Ankara Kocatepe ilk okulu 194 Cevat U
ral, Elizıi orta okulu 4.21 Kizım Aka, 
Ankara Gazi lisesi 1499 .Muzaffer Taı
kın, Ankara Atatürk ilk okulu 921 Erol 
Alp, Ankara erkek lisesi 1182 Mazlum 
Mimaroilu, Ankara İnönü okulu Orhan 
Kanber, Diyarbakır orta okulu 606 Me
deni Arman, Ankara kız lisesi Zehra Ko
yuncu, Ankara Dumlupınar 186 Nurettin 
Çağhyan, Elizıi orta okulu 1021 Lütfi 
Gıiney, Ankara erkek lisesi 982 Sait Türk
ııücü, Elazığ orta okulu 468 Hasan Tah
sin Bani, Trabzon lisesinden üç Ada 887 
Kemalettin Taloy, Ankara erkek lisesin
den 890 Mustafa Kocaman, Ankara Keçi 

iş arıyor - Yol, D. yol ve mebani 
inşaatına ait bilumum plan, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. Ulus'ta R. rumuzuna ya. 
ziyle müracaat. 549 

Satılık kamyon - Bedeli kum ve 
çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki inşaata müracaat oluna Ti: 
1416 dan sorula. 585 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bağ Yenişehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 

Aranıyıor - Yenife'}ıir'de 3 veya 4 
odalı mobilyalı tam konforlu kiralıık 
daire kalöriferli olanı tercih edilir. 
Tel: 2406 623 

ören ilk okulu 213 Hüsniye Demirci, An
kara türk maarif cemiyeti ilk okulu 6 Bel-
kis Aydın, Ankara lnönü okulu 942 Ha
yati Tabanlı, Ankara ilacı bayram Tek • 
men sokak 13 Oktar Dener, Ankara İlte
kin ilk okulu 463 Abdurrahman, Ankara 
Özen kondura maiazası Refet Yaparer, 
Yozsat lisesi 537 Numan Kurban, Amas
ya orta okulu 362 Cemal &-dem, Ankara 
İamet İnönü ilk okulu 2. E. de Muharrem 
Ardıç, Ankara Atatürk oblıa 969 Kara· .... 

iş arıyor - İcra ve maliye işle~ 
rinde çok tecrübeli bir genç avukat 
veya bir müessesenin takip işlerini 
bihakkın deruhte eder. Ulueta EP. 
rumuzuna müracaat. 591 

I§ arıyor - Yol. D. yol su inşaatı
na ait tekmil plan profil ve proje ter
ıiminde muktedir tecrübeli bir res
sam. Ulua'ta B rumuzuna mektupla 
müracaat. 598 

Bir makinist iş arıyor - Dizel ve 
buhar makinelerinin montaj ve ça.Iıı
tırmasına muktedir bir makinist. Ulus 
da t rumuzı.wıa meMupla müracaat e-
dilmeli. 624 

611 

Satılık arsa - Mülkiye mektebi 
bahçesi yanında 540 metre M. bir ar
sa satılıJQtır. 1910 numaraya telefonla 
müracaat. 617 

Satılık - Bir çift çok güzel Rmar 
arjante satılrk Telefon 3975 620 

Aranıyor: 

iş verenler: 

Aranıyor - Matbaa işlerinden an· 
lar bir idare memuru ile bir matbaa 
makinisti. 2. ci Anafartalar Cad. Ay
dın sokak 12 Yıldız matbaası her gün 
13-14 arası müracaat. 539 

Kasiyer aranıyor - Bir kaaiycr ba
yan aranıyor. Çalışmak istiyenlerin 
Bankalar Cad. 48/2 (Yıldız kırtasiye) 
mağazasına müracaatları. 553 

Kiralık aranryor - Yenifehirde ga. Muhasip aranryor - Ucreti 100-130 
rajlı veya bahçesi müsait 2-3 odalı. lira arasındadır. Anonim limited ıir· 
Derhal yahut ilerde boplacaık. Ab-l ketlerde çal:ı;au tercih edilir. Hal ter· 
dullalı, Adakale So. 2 A. Yenitehir. cümelerini 368 Ankara kutusu.na bil-

595 dirmeleri. 589 
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Kültür Bakanhğı 

Bir daktilo aranıyor 
Maarif Veki.letinden : 

Maarif vekilliği yayın direktörlü -
günde muvakkat bir zaman için çalış -
tırılmak üzere eski kitap metinlerini 
istinsah edebilecek kabiliyette bir 
daktiloya lüzum vardır. 

İstiyenlerin müracaatları rica olu -
nur. (625) 10628 

Memur ahnacak 
Maarif Vekaletinden: 

Zat işlerine 14 lira aylıklı memur 
alınacağından memurlar kanundaki 
tcraiti haiz ve en aşağı orta derecede 
tahsili bulunmak şartiyle talip olan
ların evrakı müspiteleriyle birlikte 
gubat 27 ye kadar Zat işleri müdür
lüğüne müracaatları. (650) 10651 

Bayındırhk Bakanhğı 

Memur alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Sivas - Erzurum, Diyarbakır • 
Cizre, Irmak. Ereğli hatlariyle mer -
kez istimlak bürosunda çalıştırılmak 

ve yapılacak imtihanda gösterecekle -
ri ehliyet ve liyakata göre 150 liraya 
kadar ücret verilmek üzere münhal o
lan istimlak fen memurluklariyle is • 
timlak kısım şefliklerine ve istimlak 
memurluğuna münasipleri tayin edile
cektir. 

2 - Demirylou güzergahı ile tara -
feyninde bulunan gayri menkullerin 
haritaiarını alabilecek ve tersimatı ile 
her türlü mesahalarını yapabilecek o • 
lanlardan. 

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

4 - Kadastro mektebinden mezun 
'olanlardan. 

Bu memuriyetlere talip olanların 

nüfus hüviıyet cüzdanları ile evelce ça
lıştrklarr yerlerde naldıklan vesikala
rım ve polisten musaddak eyi hal ka
ğrtlariyle mektep şehadetnamelerini 
üç adet vesika fotografr ile aıhat ra -
p<>rlannı bir istidaya bağlıyarak veka
letimize müracaatları lazımdır. 

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

Kaldırım tamiratı 
NaEıa Vekaleti İstanbul Elektrik 

İ§leri Umum Müdürlüğünden : 

ı - Muhammen bedeli 19000 lira 
tutan kaldırım tamiratı i~i kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Eksiltme 2 mart 939 perşembe 

günü saat 15 de idarenin tünel başın
da Metrohan binasının 6 ncı katında 
toplanacak eksıi.tme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve muka
vele projeleri idare veznesinden 95 
kuruş mukabilinde dağıtılmaktadır. 

4 - Muvakkat teminat (1425) lira
dır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evel mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine 
verilmiş bulunması lazımdır. 

(986/548) 10584 

Gümrük ve in. B. 

Elbise ve Palto ve saire 
ali nacak 

Ankara inhisarlar Ba§müdürlü
iünden: 

Baş müdürlüğümüz müstahdimini i
çin 9 takım elbise 9 adet palto ve 9 çift 
potin aleni pazarlıkla mubayea edile
cektir. 

2 - Muhammen bedeli: ma kasket 
bir takım elbise (21) lira bir adet pal
to ıs lira ve bir çift potin 4ıo kuruş
tur. 

3 - Aleni pazarlık 3-3-939 tarihinde 
saat ıs de baş müdürlüğümüzde top
lanacak komisyonda icrO? edilecektir. 
Aleni pazarlığa iştirak edeceklerin 
mubayaa edilecek eşyanın mecmuu fi
yatına göre % 7,5 ilk teminat parasiyle 
birlikte komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. 

(453) 10471 

Nakliyat münakasası 
inhisarlar Samsun Tütün Fabrika

&mdan 
Fabrikamızdan bir sene içinıde şart

namesinde yazılı yerlere ,yollanacak 
tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak
liyesi 16-2-939 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle eksiltmeye çıkaril
mıştır. İstekliler eksiltme şartnamesi
ni resmi dairelerin açık olduğu saat
lerde her gün fabrika sevk şubesine 
müracaatla görebilirler. Eksiltmeye 
çıkardan nakliyatın muhammen be -
deli 5340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu paranın· 
yüzde yedi buçuğu nispetinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek l~
zımdır. Eksiltme 3 mart 939 cuma gü
nü saat on dörtte fabrikada müteşek
kil komisyonda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mak
buzlariyle teklif mektupları eksiltme 
saatinden evci komisyon başkanlığı-
na verilmiş bulunacaktı_r. 10595 

[~!~~~ ... Müd~!~~ .. !ak.a?lığı .. 
136 Kalem eczayı llbbıye 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 136 kalem eczayı tıbbiye açık 

eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup ilk 
teminat miktarı 225 liradır, 

2 - İhalesi 6.3.1939 pazartesi günü 
saat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. · 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat veya makbuzlariyle komisyo-
na gelmeleri. (S03) 10521 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Otuz iki adet Mers.edes marka

lı yazı makinası pazarlıkla satın ah
nacaktır. Talip olanların teklif ede - , 
ce-kleri fiyat üzerinden hesap edilmi~ [ 
teminatlariyle birlikte pazarlığa işti- J 

rak etmek üzere 2 mart 939 perşembe 
günü saat on birde millt müdafaa ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra-
caatlarr. (665) 10674 

1 
.................................................... 1 
Deniz Levazım .................................................... 
1000 ton motorin 

alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli "70.000" 

lira olan "1000" ton motorin. 9 mart 
939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı"47SO" lira 
olup şartnamesi her gün koımisyondan 
"350" kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatr dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline ka 
dar komisyon başkanltğına vermele-
ri. (1001/584) 10600 

· Sıhat Bakanhğı 

Diyalizatör cihazı 
alınacak 

Ankara Merkez Hıf zıaaıhha Müea 
seseai Sa.tın Alma Komisyonundan: 

1 - Müessese serum şubesine 15.3. 
939 çarşamba günü saat 11 de açık ek
siltme suretiyle bir adet diyalizatör 
cihazı satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1030 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 78 lira -
dır. 

3 - Şartname her gün müessese mu
temedinden bedelsiz tedarik edilebi ~ 
lir. (658) 10076 

Aşı tüpü ahnacak 
Ankara Met1kez Hıfzıssıhha Mü. 

esseseıi Satm Alına Komişyonun. 
dan: 

1 - Müessese çiçek aşısı şubesine 
satın alınacak bir milyon aşı tüpü 
15. 3. 939 çarşamba günü saat 11 de a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira o
lup ı87 lira 50 kuruş muvakkat temi
nat verilecektir. 

3 - Şartname her gün Ankara'da 
müessese muhasip mutemedinden İs
tanbul'da sıhat müdürlüğünden temin 
edilebilir. .(657) 10675 

ULUS 

Hava Kurumu · ·. · 

Piyango bileti 
bayiliği 

Türk Hava Kurwnu Ankara Şu
besinden : 

1 - Ankara merkez kazasının tay
yare piyango biletleri -satışının mü
teaddit bayiler marifetiyle idaresi ka 
rar laştrrılmıştır 

2 - Bu iş hakkındaki şartnameyi 
her talip şubemiz kaleminden istiye
bilir. 

3 - Teklifte bulunabilmek için ta
liplerin asgari on bin liralık nakit 
veya banka mektubu veya artırma ve 
eksiltme kanununun kabul ettiği es
ham ve tahvilat vermeleri şarttır. 

4 - İhale kapaJı zarf usuliyle ve 
artırma, eksiltme kanununun tarifatı 
dairesinde 11. Mart 1939 cümartesi 
günü saat on altıda Ankarada Genel 
Merkez binası dahilindeki şubemiz 

idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 
5 - Bu işe talip olanların ihale 

gününden bir gün evel yani cüma gü 
nü saat on altıya kadar teminat ve 
teklif mektuplarını ayrı ayrı zarf i
çerisinde olmak üzere bir zarfa ko
yarak makbuz mukabili şubemize 

vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmiyecek -
tir. ( 488) 10528 

İki kamyonet şasisi 

:allnacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün

den: 
Otorömork işlerinde kullanılmak ü. 

zere is . 90 beygir kuvetinde 2 kam -
yon.et şasisi alınacaktır. Şasilerde ka -
roseri ve şoför mahalli olmıyacaktır. 

İsteklilerin en geç 27-2.ı939 tarihine 
kadar fiat ve teslim müddeti bildirme
leri ve kataloğ ve sair tafsilat verme • 
leri ilan olunur. 55ı 

Askeri Fabrikalar 

Dört kalem elektrot 

ali nacak 
Askeri F A"brikalar U.mwn Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komişyo
nundan :. 

2SOO Adet Elektrot 2 ımm. J.' St. 42 A 
5000 ., .. 4 ,. .. ., 42 A 

300 ,. ,,. 2 ,, ,. ., 52 A 
350 ., " 4 ., •• ,, 52 A 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira o-

lan yukarıda yazdı dört kalem elek
trot Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonunca 
16. 3. 939 perşembe günü saat 14 de a
çık eıksiltme ile ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesa~kle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(638) 10072 

1 ton Silikat dö sut 
A.&keri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merke-z Satm Alına Komisyo.. 
rıundan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o
lan 1 ton silikat dö sud Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 16. 3. 1939 perşem
be günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisy-0na müracaatları. 

(639) 10673 

2 ton Grafit 
ah nacak 

A&keri Fabrikalar Ummu Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o -
lan 2 ton grafit askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3.3.1939 cuma günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve -
saikle mezkfir gün ve saatte komisyo -
na müracaatları •. (682) 10679 

Vilôyetler ı 
""" ............ """ 111111111 .. " ........ il' ""i 
.................................................... 1 

İzmir'de yapılacak Kız Enstitüsü 
1 inci kısım inıaahna ait 

kapah eksiltme ilam 
İzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğün 

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmir 

kız enstitüsü I inci kısım inşaatı. 
2 - Keşif bedeli: (33.000) liradır. 
3 - Isu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır= 
A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi 
D) Yapı işleri umumi, fenni şart

namesi hususi feni şartname 
E) Keşif silsilei fiyat cetveli, met

raj cetveli 
F) Projeler 
4 - İstekliler: Bu şartname ve ev

rakı Izmir, Ankara, İstanbul Nafıa 

müdürlüklerinde görüp inceliyebilir
ler. 

5 - Eksiltme: 11 mart 939 cumar
tesi günü saat onda lzmir vilayeti 
Naf•a müdürlüğünde müteşekkil ko
misyonda kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat: (2475) Ji. 
ra. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için: 
Taliplerin bizzat mühe

0

ndis veya mi
mar olması veya bu salahiyette kim
selerle teşriki mesai eyliyeceğine da
ir noterlikten tasdikli taahhütname 
ibraz etmesi bu gihi işleri muvaffaki
yetle başardığına dair Naf·a müdür
lüğünden alınacak ehliyet vesikası ve 
ticaret odası vesikalarının gösterilme 
si lazımdır. 

8 - Teklif mektupları: İsteklile
rin 2490 sayıh yasanın 31, 32, 33 ve 
34 üncü maddelerine göre tanzim ede 
tekleri teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı 5 inci maddede tayin olunan 
saatten 1 saat evel makbuz mukabilin
de eksiltme kamisyonu reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplann muayyen olan saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfı mühür mu
mu ile iyice kapatrlmış olması şart
tır. Postadaı olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (500/ 588) ı0590 

Hükumet konağı 
yaptırılacak 

Malatya Defterdarlığından : 
1 -- Kapalı zarf usuliyle eksiltme • 

ye konulan iş: Temel ve bodrum katı 

ve betonarme kısımlan kısmen yapıl • 
mış olan Malatya merkez hilkümet ko. 
nağı dördüncü kısım inşaatı k~ifna • 
mesindeki vahidi fi.yatlar esa'S üzerin. 
den eksiltmeye konulan işin heyeti u· 
mumiyesinin keşif bedeli 81667,94 
kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 5333 lira 
40 kuruştur. 

3 A İhale 13·3.ı939 tarihine müsa • 
dif pazartesi günü saat 14 de Malatya 
defterdarlrğmda eksiltme komisyonun 
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak Malatya, İs • 
tanbul, Ankara nafia müdürlüklerin • 
de görülebilir. 

5 - İsteklilerin bir mukavele ile 
en aşağı 30000 liralık bir bina veya 
tesisat işini teahhüt veya ikmal etmiş 
olduklarım gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden laakal 8 gün evel vi • 
layete istida ile müracaatla bu işe gi. 
receklerine dair ehliyet vesikası almış 
olmaları ve kanunun gösterdiği şekil
de hazırlanmış ve teklif mektuplarım 
havi zarfı ikinci maddede yazılı mu • 
vakkat teminat ve vilayetten alacağı 
ehHyet vsikası ile birlikte 2 inci bir 
zarfın içine koyarak ihale saatinden 
bir saat evetine kadar makbuz muka -
bilinde komi'Syon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postadaki gecikme nazara 
almmaz. (1115 • 600) ı0604 

Muhtelif sıhi alôt 

alınacak 

Manaa Valiliğinden: 
1 - Manisa memleket hastanesi ku

lak, boğaz, burun servisi için 945 lira 
40 kuruş kıymetinde 114 kalem ve diş
cilik servisi için 329 lira 3-0 kuruş kıy
metinde 32 kalem atat satın alınacak
tır. 

2 - Alınacak aletlerin nevi ve mik
tarlarını bildirir liste ile şartları An
kara, İstanbul, İzmir vilayetlerine gön 
derilmiştir. Oralarda görülebilir. 

3 - İhale martın 9. uncu perşembe 
günü saat 11 de Manisa vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 95 lira 63 ku-
ruştur. (589) 10071 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Antalya Vakıflar Müdürlüğün

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aıntal

ya'da demirciler çarşısı olarak yapıla
cak 48 dükkan. 

2 - Bu ife ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

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

mesi 
D) Fenni hususi şartname 
E) Ke§if cetveli 
G) Proje 
Keşif bedeli 21472 lira 39 kuruştur. 
Evrakı keşfiye Antalya vaıkıflar mü 

dürlüğünde görülebilir. 
1stiyenler bu şartnamelerle evrakı 

4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 

müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22. 3. 939 tarihinde 

(çarşamba) günü saat (ı6) da Antal
ya vakıflar müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunca yapdacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1610 lira 43) kuruş muvak
kat teminat vermeleri bundan başka 

aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden 
en az se.kiz gün evel bu iş için Nafıa 

müdürlüğünden alınmış müteahhitlik 
vesikası ve yaptr P. ı islere ait b onse rvis-
ler. (675) 10677 

· .. .-;.· · Demiryolları · 

Ki rem it satışı 
D. D. Yolları ikinci l§letme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

' 
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Elbise ve fotin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye zabıtas ı memurları i
çin yaptmlacak 75 tak ım elbise ile 75 
çift potin ayrı ayrr veya birlikte açık 
eksiltmiye konulmustur. 

2 - Muhammen bedelleri (878.85 
lira elbise, 350,75 lira fotin) dir. 

3 - Muvakkat teminat (66 lira elbi
se, 26,50 lira fot in) dir. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 7 .3. 939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (569) ı0566 

Bir Baskül al.nacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Mezbahada canl ı hayvan tart
mak için otomatik tertibatını havi bir 
adet paskül kantar alınacağından on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuş.tur. 

2 - Muhammen bedeli (2500) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (187,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 17.3.1939 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatlan. ('683) 10680 

Odun ve kömür alacaklara 
istasyon Silo karşısı Halil Badar 

mahrukat deposunda perakende satı'
larda tenzilat yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu Kr. 
1,75 
s 

..111111111111111111111111111111111111111L. Ankara istasyonu arkasında idareye 
ait yıkılmakta olan binalardan çıkan : 
azami 400 bin adet nısıf mahruti kire- = 
mit 2-3-1939 tarihine rastlıyan perşem- E 
be günü saat 15 de Ankara'da ikinci iş
letme binasında toplanacak komisyon

-
Büyük Vals -----Pek Yaknda Ankara'da -----., •....................................• ,. 

da açık arttırma suretiyle satılacak -
tır. 

Muhammen bedeli 1200 liradır. İs -
teklilerin 90 liralık muvakkat teminat 
lariyle kanunun tayin ettiği vesaik i
le birlikte muayyen gün ve saatte ko · 
misyona müracaatları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri ikin 

ci işletme kaleminden parasız olarak 
dağıtılmaktadır. ( 477) ı0474 

Ankara Belediyesi 

Vecize münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi için yaptml
masına lüzum görülen hami 204 ve as
gar-i 170 vecize on beş gün müddetle a
çık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Aazmi vecizenin m~n be
deli (4104) liradır. 

3 - Azami vecizenin muvakkat te· 
minatı (308) liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 7. 3. 939 sah 
günü saat 10,30 da bele.diye encümeni-
ne müracaatları. (568) 10559 

Solfatdalomin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 10 ton solfat Dalo
min alınacağından on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i&tiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28-2-939 sah günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra-
caatları. (493) 10482 

~nkar~ .. ~~-va~ım _A~~~~~~~ .. ı 
Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alnıa Komi&yonundan : 
1 - 1916 lira 40 kuruş keşif bedelli 

askeri köprücülük koluna ait malze-
me açık eksiltmeye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminatı 143 lira 73 kuruştur. 

2 - İhalesi 10.3-939 pazartesi gü -
nü saat 14 de Adana'daki askeri satın 
alma komisyonunda yaprlacaktır. 

3 - Mikdar ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri ve Kay • 
seri ile Adana'da askeri satın alma ko
misyonlarında mevcut olup istekliler 
her zaman görebilirler. (614) 10608 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alına Komisyonun-dan : 

Aşağıda cins ve miktarları yazrlı 
13 kalem erzak pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin teminatlariyle bir
likıte 27. 2. 939 pazartesi günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

Kilo 
840-1050 Havuç 
680- 850 Kereviz 
ı320-1480 Taze bakla 
200- 230 Adet ekmek kadaifi (btı

yük olacak) 
3000 Adet limon 
400 Kuru erik 
400 Kuru kayısı 
10 Karabiber 
10 Yeni bahar 
10 Limon tuzu 

300 Sarımsak 

200 Sirke 
ıoo0-1400 Tahin helvası 

(670) 10669 

Muhtelif eşya ve teçhizat ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma Komisyonundan : 

ı - 1939 yılında harp okulundan asteğmen çıkacak okurlar için aşağı
da cinsleri ve miktarları yazılı eşyaların hizalarında yazılı günlerde ek. 
siltmeleri Ankara'da harp okulunda müteşekkil komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - İstekliler her gün saat (9) dan itibaren komisyona müracaatla nü
munelerini görüp şartnamelerini de parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeğe iştirak edecekler muayyen günde ve saatinden asgari 
bir saat evvel teklif ve teminat makbuzlariyle mektuplarını ve vesikalarını 
komisyona vermiş olacaklardır. 

Tahmini 
ilk teminat 
akçesi Eksiltme glln 

Eşya cinsi Eksiltme ta. saat Lira Adet Şekli 

Elbise günlük ve 
manevra şapkası 
beraber 2 Mart 939 9,30 2364 900 kapalı zarf perşembe 
Kaput ,. •• " 

11 2364 900 .. " Çizme 
" ;; " 14 945 900 .. " Sırma kemer -

ve kılı~ . 
ıs 1148 900 .. " " .. " Battaniye .. .. .. 16 1013 900 

" .. 
Matara 3 .. •• 9,30 169 900 Açık 

" Manevra kemeri 
" " .. 11 169 900 .. cuma 

Portatif karyola 
" " •• 14 608 900 kapalı 

" Sandık 
" .. .. ı5 540 900 " .. 

Saat • " " 
ı6 1oı3 900 " 

(552) 10539 
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Mu~~i Bilhassa B L A U P U N K T Radyola riyle Blaupunkl Radyolan Rakipsiz Kozım Rüştü zevkını tatmin mümkündür 

~1111111111 Anneler, Dikkat 1111111111~ - -- -: Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkan- : - -: mamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan : - -: solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar : 
: ince barsağın iç zarına yapıfarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. : 
: Ekseriyetle çocuklarda bulunur. : - -: Halsizlik, kansızlık. hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, : 
: burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması. : 
: sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo- : 
: zukluk hep bu kurdların tesiridir. : - -
5 İSMET BİSKÜVİTİ ~ - -- -: bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve : - -: itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir- : - -: kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. : - -: DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş- : 
: mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve- : 
: kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için- : 
: de yazılıdır. : - -: Kutlanış tarzı : Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış- : - -: trr. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit. çocuklar: 10-15 ya- : - -: pna kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece : - -: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. : - -5 Fiatı bec eczanede 20 kuruıtur. (İSMET) ismine dikkat. 7063 : 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

rraş olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

fraş bıçakları cildi yumuşatır 
ıe yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

Her yerde POKER traş bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11 /Mart/939 dad1r. 

Biyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan baıka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak i9tirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyanıonun mes'ud ve bahtiyarları araama gir
mit olursunuz •.. 

Okullar 
ığı açıktır. Yüksek Mekteplerden me
zun olan askerliğini yapmış bulunan
lar arasında Martın on betinci çarıam 
ba günü imtihan yapılacak ve muvaf-

1• ktı•sat as·ısta n l ıg'-' I fak olan seçilecektir. Taliplerin niha· 
yet dört gün zarfında el yazılariyle 

Siyasal Bilgiler okulundan: hal tercümelerini bildirir bir istida 
Siyasal Bilgiler Okulunda 35 lira ile okul direktörlüğüne müracaatları 

uli maaşlı lktısadi ilimler asistanlı- lazımdır. (643) 10649 

Niçin istırap çekiyorsunuz? 

Bir defa da nıntrn alınız 
NEOKORIN sizi bu müz'iç bat ağrılarında·n, nezle ve gripten 

derhal kurtaracaktır. 
NEOKORIN kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

Tek kaıe 6, altılık kutu 30 kuruıtur. Her eczanede bulunur. 

Güzelliqin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

...11111111 R A D Y OL 1 N 11111111. 
: dişleri mikroplardan, çürükler . = 
: den iltihaplardan koruyarak sağ : 
: lamlaştıran, hem de minelerinin : 
: bozulmasını ve sararmasını me· : 
: nederek daimi bir güzellikle mu- : 
: hafaza eden asrın en kuvetli diş : 
: macunudur. 7059 : 

§ Her sabah, öğle ve akşam : 
: yemeklerden sonra : 

RADYOLİN 
Kütahya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında HÜSEYiN ORAK 
Ti: 2078 sanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 
Tl: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden baıka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaatiniz vardır 
Senelerdenbui tecrübe edilmiştir. 

bir eserdir. 

.• 

Ankara Memurlar Kooperatif Sirkeli 
Ortaklar1nın elbise ihtiyacını gayet 
Müsait şartlarla temin etmektedir. 

•===================================== 

Fanila yün ipliği ahnacak 
latanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı ve cinsi 
(14384) on dört bin üç yüz seksen 

Tahmın bedeli 
Lira Kr. 

tik teminat 
Lira K.r. 

dört kilo fanila yün ipliği 38836 80 2912 76 
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı (14384) on dört bin 

üç yüz seksen dört kilo fanila yün ipliği 9 mart 939 perşembe günü saat 
15 de İstanbul Gedikpaşa'daki Jandarma satın alma komisyonunda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir, 
veya (194) kuruş bedel mukabilinde aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin usulüne göre tanzim e
decekleri kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (989/549) 10598 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

lı Bankaıı kar,ııında Ti: 2018 

Adliye arayı caddesi Gençaja 
apartmanı 2. ci kat No: 6 
Ti: 2208 498 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Sefi 

Dr. Kemal Arıcan 
' Diathennie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat~ 

Beypazarı 

Çeltik fabrikasından : 
Çeltik tesisatından ve gazo,;.. 

motorundan anhyan bir ustanaı 
fabrikamıza müracaat etlD81i. 
75 - 125 lira araıında ücret Yeri-
lecektir. 576 

U L U S - 20. inci yıl. - No- 631» 

lmtiyu sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdilril 

Mwntaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

Matbaa Mildüril: Ali Rıza BASKAJlf 

NEOKORIN ismine dikkat. 7092 ~I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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i HALİL NACİ MfHÇIOGLU i ~ Anxdka:•::·;:.g::rçevrL 1 '!~c•~d/f ' Horkesi:_";';~~:.".fe~eceğicid 1 
- - := len filmlerin en azametlisi E 
E ANKARA § ~ Ş"k Akdeniz Korsanları ÇILGIN BAKİRE§ 
~ Her çeşit kırtasiye ve Büro e,yaıı, hendese resim aletleri ve ~ ~ 1 ago yanıyor ;;~e;;~:ar:,ı;rır bü~~~i~:r~~~;;t Baş Rollerde! § 
- k• ) • F f ( t•• - := Ba§ Rollerde: filmi frene Dunne - Melwyn Duğlaa = 
§ malzemesi. Fotoğraf ma ıne en, otoğra evazım ve ama or § = ALİCE FA YE Gündüz matinelerinde Eğlenceli oldııku kadar aşki ve Jıis- = : .. · ) •• : = TYRONE POWER - DON ŞEYHİN OÖLU si içtimai bir filmdir = 
§ itleri. PHİl..CO ve KORTING radyo arı ve tamiratı, Unyon ıi- § = AMETCH Rudolph Valentino_ Vylma Banky İlaveten: çok entereıan dünya § 
: Q b•J K ) : :E Seanslar: Türkçe sesli ve 1arkılı bir eser haberleri 5 
§ gorta acentalığı (Yangın. Hayat. tomo ı ' aza : := Seanslar: SEANSLAR: 55 
: : :E 10 ve 12 de ucuz halk matineleri 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri -: • • H d• ı•k T hh • ı • : = Normal se~lar Normal Seanslar Normal seanslar: E 
§ PIAn teksın e ıye ı eıya aa üt ış en ~ ~ !~·.~~.: .. ~~·.~~ .. : .. 1.~;~~ .. :.~.~~~ .. ~.~.~~ ....... ~.~:~? .. :.~.~:~?..:.~.~:~?.:.~~~~ .. ~.~.~~ .......... !~.: .. ~~.; .. !.~ . .-.. ~~.~~! .. ~~:~.~ .. ~~ .... i 
:_ ,.. T (Ş b Tl : = YENİ SİNEMADA Geceleri filmden evel gösterilmekte olan VARYETE heyeti yeni programları· !!!! 

l Mektup adresi p K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OuLU) Merkez 1: 1230) u e : 2619) (Kuru- : = _. 
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