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lnlJnU diin Ankara radyosunda ________________________ .._..._. ............................................................... -----------·----
Amerikan milletine hitap ettiler -
Birleşik Devletlere 

samimi dostluk 
rabıtalariyle bağlıyız 
''Büyük Amerika milletine, Türkiye 

vatandaşlarının Cümhuriyeti 
muhabbetli selômlarını 

en 
yo,larım,, 

Milli Şefimiz ismet lnönü dün saat 20.30 da Ankara Radyosundan Ame
rikan milletine karşı günlerdenberi beklenen hitabelerini irat etmişlerdir. 
A.merika'nın Ankara Büyük Elçisi ve refikası, sefaret müsteşarı, Başveki
limiz doktor Refik Saydam, Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak, Gümrük "ve 
lnhisarlar Vekili, Hariciye Vekaleti Vekili B. Ali Rana Tarhan, Nafıa Ve
kili B. Ali Çetinkaya, Ankara Valisi B. Nevzat Tandoğan, Protokol Umum 
Müdürü, Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürü de Mmi Şefimizin hi
tabelerini irat ettikleri sırada Radyoevinde bulunuyorlardı. 

Saat tam 20.30 da evelce hazırlanmış olan hususi programın tatbikine 
b•§lanmış ve spiker İngilizce bir anons yapmıştır. Bundan sonra Amerikan 
ve Türk milli marşları huş(J içinde ayakta dinlenmiştir. Bunu müteakip de 
tam saat 20.40 da Cümhurrcisimiz ingilizce olarak büyük Amerikan mille
tine kar§ı a§ağıdaki hitabede bulunmuşlardır: 

Birleşik Amerika Devletleri vatandıı~lannm yeni bir eseri olan cihan 
____,_.~;-~ .. fa~danm ,i.istünde olarakL milletleri dostça bir araya getir -

Kanaatimce, sergi, Türkiye·yi Amerika·y~ daha iyi u;n~;~~k-;~10iki 
millet arasındaki mevcut dostluk münasebetlerini kuvetlendirmek icin 
güzel bir vesile olacak ve bu suretle insaniyetin büyük idealine hiz~et 
edecektir. Türk pavyonları bu tanıtmrya yardım eder ve aradığı dostluğa 
bir şey daha ilavesine muvaffak olursa, bence arzu edilen netice istihsal 
edilmiş ve bu türk evleri vazifelerini 15.yikiyle görmüş olurlar. 

Biz, türkler, milletler arasında sulhun ve iyi geçinmenin çok samimi 
taraftarıyız. Kellog paktına en evel ve candan iltihak ettik. Asil ideallere 
gönül vermiş olan türk ink.ilabı, bize, cümhuriyet rejimini ve insaniyet 
ve medeniyetin, memleket içinde ve dışında, verimli çalışmalarını getir -
di. Türk inkilabından evel memleketimizin bütün komşulariyle ihtilafı -
mız vardı. Bugün bütün komşularımızla ihtilafsız bir haldeyiz. Onlarla, 
rızaya müstenit dostluk muahedeleri aktettik. Asil ruhlu Birleşik Ame -
rika Devletlerine, coğrafi bakımdan Amerika bize uzak olmasına rağ -
men, samimi dostluğun kuvetli rabıtalariyle bağlıyız. Milletlerin birbir -
leriyle anlaşmaları mümkündür. Sulhun çalışmaları ve nimetleri, en par
lak silah zaferlerinin neticelerinden çoktur, kıymetlidir. Milletlerin bir -
birini tanıyıp takdir etmeleri için bütün vasıtaları, yorulmadan kullan -
makta sebat edelim. Omuzlarında mesuliyet yüklü olan insanlar, hiç bir 
zaman, bugün karşılaştrk1an kadar hayati ve o nisbctte zor vazifeler al -
mıya mecbur o1mamışlardır. 

. Ci~an: sergi~inin memleketim için ayırdığı bugünde, bütiin Türkiye 
Amenka yı derın a1aka ve sıcak sempati ile düşünüyor. Yurttaşlanmın 
duygu1annı aksettirdiğime emin olarak söylüyorum: Büyük Amerika 
miJJetine, Türkiye cümhuriyeti vatandaşlarının en muhabbetli selamla _ 
nnı yollanın. 

Mesajı, Mesut Cemil'in idaresinde türk müziği ve Riyaseticümhur 
Flarmonik Orkestrası tarafından klasik bazı parçaların çalınması takip et
miştir. 

Spiker tekrar mikrofon başına gelmi§, programrn bittiğini söylemiş ve 
Amerikalı dinleyicilere veda etmiştir. 

General Nesbitt 
dün Ankaradan 

hareket etti 
İngiliz İstihbarat Dairesi Müdür 

Muavini General F. Beaument Nesbitt 
yanında mihmandarları deniz binba
şısı Aziz ve ingiliz sefareti ataşemili
teri olduğu halde Etnografya müze
sine giderek Atatürk'ün tabutu önün
de eğilmiştir. 

General F. Beaument Nesbitt refa
katinde mihmandarları deniz binbaşı
sı Aziz olduğu halde İstanbul'a git
mek üzere dün akşam Anadolu eks· 
presiyle şehrimizden ayrılmış ve is
tasyonda Genel Kurmaydan Bahaet
tin Kuban, Ankara merkez kumanda
nı Albay Demir Ali ve İngiliz sefa
reti erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

General Nesbitt, bugün İstanbulun 
görülmeğe değer yerlerini ve müze
lerini gezdikten sonra ak§ama Semp
lon ekspresi ile Belgrad'a hareket e
decektir. General Belgrad'da iki gün 
kalacak ve oradan Londra'ya döne
cektir. (a.a.) 

Cümhurreİ•İmİz, Amerika'ya hitaben me•ailarını okuyorlar 

B. Bonne bir Müsbet 
nutuk verdi neticeler 
11 İmparatorluğumuza 

kimse dokunamaz ! /1 

Gourdon, 26 a.a. - Hariciye Nazı -
n Bonne, . Gourdon mebusu Malvi'7tin 
daveti üzerine radikal sosyalist fede-

' 

Hariciye Vekilimiz 
dün Atina'ya geldi 

B. Saracoflu diyor ki : 

"Buraya bu memleketin bir 
vatandaşı gibi ve bizzat kendi 

memleketime gelir gibi geliyorum
11 

F.R.ATAY 
Balkanlarda anlatma hazırlığı, 

hususi konferanslarla baıJamıt
tır. İtilaf olduktan sonra dahi, 
antant konseyinin siyasi faa
liyetlerini kuvetlendiren ve fÜ· 
mullendiren amiJlerin haıında da 
Basın ve Ekonomi konf eranslan 
Çen sef e;.: l~Ta1ı6'b~!:tecileri, ge • 
larla birlikte toplanmıştık. Kon
feransımız bu defa da Bükreı'te
ki Dıt Bakanlar içtimaına rast. 
geldi. 
Basın konf eranslarr, dört Bal

kan miUetinin neıriyat alemi·ni 
biribirine yakından tanıtmakla 
ka1mamııtır: Balkanlılık davası
nı münevver sınıfa ve halk yığın
Jarına maletmek, dııardan ge]en 
bozguncu ve f esatçr telkinJere 
•kartı hassas bulunmak, biribirle
rimiz hakkrnda yalnız kendi kay
nakJarımızdan malumat a]mak 
hususunda hakiki bir emekdaı
lıkla neticelenmiştir. Geçen sene 
Romanya, Yugoslavya ve Türki
ye, muhtelif cihet]erden, ciddi 

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

buhranlara uğradılar. Bükreı 'te 
gazeteciler şu nokta üzerinde 
mutabık kaJdık ki hu buhranlar 
sırasında, Balkan antantr matbu
atından hiç birinde ıikayet edile
cek ehemiyetli neşriyat o1mamış
tır: yabancı ajanslar tarafından 
tahrik ediJmesine rağmen olma
mıştır. Bir de aynı matbuatın 
konferanslardan eve]ki halini ta
savvur ediniz. Ba1kanlar edebi
yatına, ebedi ve mukadder bir 
düşmanlık havası hakimdi. 

1 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu Bükre§'te, Balkan Antantı 
Hariciye Nazırlariyle bir arada 

t S~~anik, 26 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabirinden: 
1 Dun ~ece saat 10.45 te Hariciye Vekili Saraçoğlu refikası ve 
berab.e~ındeki zevat ile birlikte Belgrad'dan Selanik'e gelmittir. 
Harıcıye Vekilimizi hudutta Sela-ı

:ıik kons~l~~~. ile Met:ksas'm hususi 1 y ~1 • 
kalem muduru ve Selanik garında da enı 
Başvekil Metaksas, Setanik umumi 
valisi, Atina sefirimiz Ruşen Eşref 
Ünaydrn, üniversite rektörü, türk _ 
yunan dostluk cemiyeti erkanı, türk 
kolo-:tisi ve Balkan antantı konsolos _ 
lan selamlamışlardır. 

Tren saat 11,25 de Atina'ya hare -
ket etti. Metaksas ile Ruşen Eşref 
Onaydm aynı trenle gitmişlerdir. 

Tezahürat, son derecede canlı ol -

lngiliz Büyük 

Elçisi bugün geliyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İngilte -

re'nin yeni Ankara büyük elçisi Sir 
Hughe Knatchbull Hugessen bugün 
şehrimize gelmiş ve Milli Şefimize i -
timatnamesini takdim etmek üzere A -
nadolu Ekspresiyle doğruca Ankara'
ya hareket et:rnittir. Büyük elçinin is
tikbal ve tefytinde birçok Hvat bu-

Memleketlerimiz yakın o]du
ğu için kaJabalık top1antrlarda 
müşkülat çekmiyoruz. Seyrisefer 
tarifelerindeki tenzilat, milletle
rimizin misafirperver]iği i]e ta
mam]anarak, karşılık1ı ziyaretle
ri küJfet olmaktan çıkarmıştır. 
Basın konferanslarının muvaf

fakiyeti, gündelik gazeteler mu
hitini çoktan aştı ve geniş kü]tür 
münasebetleri alemine girdi. Me-
sela geçen sene, BaJkan mem1e
ket1eri mektep kitaplarmrn biri
birimiz aleyhindeki yazı1ardan 
tasf İye edi1mesi hakkındaki ka
rar, raporlardan an]aşıldığı üze
re, her tarafta tatbik edilmiştir. 
Yeni nesilJeri Balkan vatandat
lığı terbiyesi ile yetiştirmek ba
kımından bu tasfiyenin ne kadar 
fay dalı olduğu söz götünnez. 
Şimdiye kadar alınan neticele-
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İnsan ve 

''M 
kı 

• 

kültür : 

ohnıyanı müinkün 
fakat mümkün' e el 
İyen ınemleket ,, 

1 

.................................................... 1 
Günün peıinden .................................................... 

Bir artış dolayısiyle: 
İnhisarlar umum müdürlüğü tu

valet için kullanılan ispirto fiyatla
rını yüzde kırka yakın indiren ka
nundan sonra istihHikin büyük fark
larla arttığını tesbit etmiştir. Tuva
let ispirtosu bir temizlik vasıtası-

Bayan Margorct Bovery, kalemi. Yeni kitabmın İ&mİ "Minareler yeri dır. ".[:emizliği çok seven halkımız bu 
ni erkeklerinki ile dovtl~türebilen ne petrol kuleleri" dir. Tetkik edilen vasıtayı ucuz olarak da elde ettik
bir alman muharriridir. Bund n bir coğr fya parçası, Ön Aaya'dır. Yani ten sonra bol bol kullanmıya başla· 
zaman evci yazını§ olduğu Türkiye _Suriye _ Irak _ lran. mıştır. . , 

"Weltgeachehen im Mittelmecr" .. . , . . Bu hadıse bize, tarihi pek eski ol-
iamindeki kitap, birçok dillere . Turkıye ye aıt olan faslın hır Y~- mıyan §U vakayı hatırlattı: tarih 5 

tercüme edilmiı ve büyük bir nliıka rınde, yazımıza ba§lık ol r k acçti· Sefer 340 dır. Yani 1920 Bu tarih-
.1 k B ğimiz cümle vardır. Türhiyc'yi idare te Anadolu . tiklt'.J • . .... k 
ı c o unmuştur. yan Bovery'nin d •1 .. k.. l , •. ıs cı ıçı:ı çarpışır en 
muharrir hususiyeti, politika ve iktı. : .. cnkn;sı 'k m':ı,m ';;; .. 0 ';;~!an 1' mum. İstanbul fetvahancsi, kolonya ve la-
aat tarihini iyi b:lmek; günün hadi. ~~- dı m~. ta t ~~ unl 

0

1~')1:~' vantanın din bakımından olan yerini 
selerini yaıayıı seyirlerinde anlamı_ ~ e n e 1~ ~la ıtmadı c, 8 e ~ .1 ~r tayinle meşguldür. Şu fetvaya ba· 

ırade kuvetı ı e mey na g tiri emı. kınız: 
ya çnlı§arak ilerisi için cnnlı ve ca. · b' b • •--! · yendir. Hıç ır orca gırme~zın, "Lavanta ve k 1 b 1 zip hükümlere varmak; kullandığı . f b • o onya ve un arın 

1 dcmıryoUarımızı yapmamız, a rı. cmsşli ıtrıyatt . · t d ·ı d 
renk i t svir ve hafif üslup sayesin. kalarımızı açmamız ve basit bir bün. d - a ı~pı~ o enı en ma • 
de de, kit ple.rını lezzetle okutmak. d k d h ·· kk b' b" e bulundugu ve ıspırto da şarap ve 
br. ye en ço a ~ur 

11 
e~ . ır un· şarabın gayrı her neden istihsal olu· 

Weltg schehen im Mittelmeer, yeye fvfnkrmlanm edme erını atmıya nursa olunsun arek (rakı) nevinden 
muvn o marnız ır. ld ğ b 'b' · • Akdenizin, bugüne kadar olan gco. o u u surette u gı ı ıtrıyatın ıs-

politik tarihçesiJir. Bugün, bu de- Margaret Bov ry, türk milletinin timali ve bunların hiç bir suretle in-
nizin ortasınd çatııan n kad r bu dev hamlelerini cörcbilmi§ ve tifa olunması mukarini cevazı şeri o -
menfaat varan v bu yÜzden aynı de. takdirini ve hayranlığını esirgeme. lamaz. Ve bunlar necaseti galizadan 
nizin kıyıların çarpnn dalgaları mittir. olmakla cevazı salata münafi mikdar. 
hangi rüzgfırlar doğuruyors , kitap. El sürülmiycn mümkün'e gelince, da musallinin gerek vilcut ve li
ta bunlar, dah önceki tarih ve men- bu, nispeten daha kolay olan f kat basında, gerek namaz kıldığı mahal
faa.t çarpıımaları safhalarının org • ancak y ni hayat kendi kanuniyetl~ de bulunursa bu halde kılınan na
nik bir d v mı olarak göstcrilmiıtir. riyle kendiliğinden itlcmiy ba§l _ mazlarm şeran iadesi lazımdır.,. 
Şu Wve ile ki, Akdenizdc bugündü- dıktan aonra yapılabilecek olan İ§. (Cilt 6, sayfa 264). 
ğümlenmekte olan davalar, eskisi terdir. Ynpı tamamlanın dan, kapı- Buna ağlamak veya glilmck gibi 
gibi, Akdenizli değildir. Akdcnizin ları güzel bir renk ile boyamağa, iki hareketten ba~ka tek bir kelime 
bugiinkü d·v ları, cihan dô.valannm pençerel re zarif rezeler tnkmıya ilave edebilir misiniz? 
.Akdeniz payın dü~en kısmıdır. imkan yoktur. Kaldı ki, hem bin 1'opraksız kijyfii: 

Görülüyor ki, muharrir, bir veya yapılmakta, hem içinde oturulmak. Köylüyü toparklandırmak rejimin 
bir kaç dav yı lokal bir tetkik adese. tadır. üezrindc yıllarda:ı beri meşgul 
aind n görmemekte, bunların bir bü. Bovery, bunun için olsa gerektir olduğu bir mevzudur. Bu meseleyi 
tünün parçaları olduğunu tespit ede- ki, yeni Türkiye'nin maddi ve m8.nc- kökünden halledecek olan toprak ka 
rck o bütün ile bu parçalar arasınd - vi inıaaı dô.v sını, birçok ellerin ta. nunu çıkıncıya kadar, Maliye veka
ki münasebet muadelelerini kurduk- mamlamıya ç.alııtıkları bir mozayiğe leti, elindeki devlete ait toprakları 
tan sonr • parçaların vaaıflarını benzetiyor. "Suyu çckilmiı, göbek toprağı bulunmıyan köylüye dağıt-
vermeğe çalıpnaktadır. meydana çıkmıı, şurada ve burad maktadır. 

Bayan Bovcry'nin bunu böyle enfes parçalar belirmeğe bnılnmıı; Dün l&tanbul gazetelerinden biri, 
yapmakta hakkı vardır. Ve bugün fakat biraz beklemek lazım. ÇürJ,ü on kUsür imzalı mektupla kendisine 
görüşü cihanıümul bir bilgi ve terbi. birçok t şiar, hazır oldukları halde müracaat eden Antcbin Kilis kaza. 
yeye malik olmıyan bir muharririn, henüz yerlerine konmamııtır," di. sı köylülerinin toprak istediklerini 
bir kitaplık bir mütalea yürütmesi, yor. yazmaktadır. Bu münasebetle Dev-
kabiJ olsa bile faydasızdır. letin bugUne kadar dağıtmış olduğu 

Fakat biz, bu güzel kit bm üzcri-
Baynnm birinci kit bı gibi ikincisi toprağın mikdarını keydedelim : 

d ne meraklıların bakıılarını çekmek 
c, bütün bir coğrafya parçasını, i. 1.280.881 dekar..... Dağıtılan topra-
• d "il ı · Ad 1 • istemekle beraber, asıl, kendimiz ve 

çın e ya§I}" n ını et crın a et crı, ğın hazineye maliyet fiyatı 4.623.965 
t 'hl · k 'k ı· "k d- içinde y •amakta oldug-umuz kom .. u arı crı, e onomı ve po ıh ava- ,.. " liradır. en çok toprak dağıtılmış o-
lan ile ihtiva eylemekte ve bu coğ. v~ d~st milletler çevr 1!..İ h kkınd • lan mıntakn, Ege mıntakası ile Trak 
rafya p rçasmın mukadderatı ile cİ· bır hıtabın daha gen~ bır ;yabancı t.n- yadır. Hilkilmct, toprak kanunu pro· 
hanın tekevvün etmekte olan mu. rafından yazıldığını ı~arct etmek ıs- jesini hazırlar.ken yaptığı tctkiklcr-
kaddcrah arasında bir münasebet a. tcdik. de bazı yerlerde ekim yapan köylü-
ramaktndır. Burhan BELGE nün yUzde altmış beşine yakın milc

Bundan bir müddet evci Ankara Hukuk Fakültesinden 35 kişilik bir 
grupun profes6r Cabit Oğuzoğlu'nun idaresinde Orta Avrupa tetkik seya
hatine çıktığmı yazmı~ık. Yukardaki resim, Bcrlin, Viyana, Peşte, Paris 
ve Cenevrc'dc tetkikler yapan gençlerimizi Peşte istasyonunda g6s· 
tcrmektcdir. 

r.bçm ..e.v-m!uct ae topra -kanununun 
ne büyUk bir ihtiyacı karşılayacağını 
anlatır. 

idamlar: 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, BU· 

yükçekmece'dc Şerife ismindeki sev· 
gilisini ve kızın babasını bıcakla ya
ralayıp öldüren Ahmet Dolaşan hak
kında idam kararı vermiştir. 

Bu hadise bize idam hadiselerinin 
son senelerdeki durumunu hatırlat
tı: meşhut suçlar kanununu:ı tatbikin 
den bilhassa bu kanunun Ağırceza· 
lara da tatbikinden beri bizde idam 
kararları azalmıştır. 

Son on senede en çok idam bük -
mü verilen yıl 929 idi: yekun 94 .... 
Rakamın gittikçe azalışını adalet ci
hazının işleyişindeki mükemmeliyet 
ve intizamla beraber vatandaşın ah· 
lfik ve seviye5indeki inkişaf ta ara
malıyız. 

EvUidlıJ;, t•ercn nnalar: 
Şu ufak ilanı, İzmirli Anadolu ar

kadaşımızda okuduk: 
"Dün idarchanemizc müracaat eden 

Bayan Mürüvct namında genç bir 

Havalar ısınıyor 
DUn şehrimizde bava, az bulutlu 

ve rüzgarsız geçmiştir. Günün en dü: 
şük suhuneti sıfırın altında 4, en yük
sek suhuneti de sıfırın üstünde 9 de
rece olarak tesbit elilmiştir. 

Yurtta hava, Trakya'da kapalı E
ge'nin cenup kısmiyle cenup Anado -
lusunda açik, diğer bölgelerde bulut. 
lu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su mikdarı 

Rize'de 12, Zonguldak ve Giresun'da 
8, Ordu'da 7, Çarşambada 5, Kerme ve 
Hopa'da 4, Şile ve Samsun'da 3, Si. 
nopta 2, Trabzon'da 1 kilogramdır. 

Karla örtülü yerlerde karın toprak 
üstündeki kalınlığı Kars'ta 3, Sivasta 
12, Erzurumda 13 santimetredir. 

Rüzgarlar cenup Anadolusunda 
garptan saniyede beş diğer bölgelerde 
şimalde-n saniyede en çok 9 metre 
hızla esmiştir. 

En düşük suhunetlcr sıfırın altında 
Afyon, Sıvas, Erzincan ve Van'da 4, 
Eskişehir, Ko:ıya ve Kastamonuda 5 
Kar11ta 10, Erzurum.da 11 derecedir. 

En yüksek suhunctler de İzmir'dc 
13, Adanada 16, Antalyada 18 derece· 
dir. 

Hava vaziyeti her gün 

limanlara telgrafla 

bildirilecek 
Şimdiye kadar hava vaziyeti mete

oroloji umum miıdürliığil tarafından 
sahillerimizde mevcut on istasyona 
bildirilmekte ve istasyon bulunmadıgı 
yerlere de deniz ticaret umum müdür
lUğü vasıtasiylc telgrafla haber veril. 
mckte idi. 

Bu şekil çok vakit geçmesini icap 
ettirdiği iç.in lima:ılara doğrudan doğ
ruıya hava vaziyetinin bildirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu münasebetle gün. 
lük hava vaziyeti telgrafla Rize, Gü -
rele, Giresun, Fatsa, İnebolu, Cide, 
Ereğli, Silivri, Tekirdağ, Gelibolu, 
Marmara adası, Bandırma, Mudanya, 
Edremit, Külliik ve Fetl1iyc limanları
na her giln bildirilecektir. 

aıme, be~ aylık çocuğunu evUtlı~ 
nlor.,.ıı. -- .... .... -··:·· ~w'.U'. n~ 
midir. Zevç ve zevce geçıncmcmışler-
dir. Çocuk, anasınrn sütli kesildiğı" 
için emzik ve saire ile yetiştirilmiş· 
tir. Bayan Mürüvet, lkiçeşmelikte 
birinci Toraman sokağında 21 nu
marada oturmaktadır ... 

Her memlekette fakir ve kimsesiz 
vardır ve memlekette evlatlarına ba
kamıyan anneler bulunur. Yalnız bir 
çok memleketlerde bu gibi vazıyet· 

lerde el uzatan içtimai müesseseler
den, böyle yardıma imkan bulabil
mektedirler. Bu nihayet bir imkan 
meselesidir: maddi imkan... Eğer 
vakitli olan üç milyon vatandaş, faz
la değil, senede bir Jiracıgı bu ga· 
ye için kurulmuş şefkat müessesclc· 
rimizc verse, bu memlekette yoksul 
çocuk kalmazdı ... 

Bir yı/,Wniimü: 
12 "sene cvcli yani 24 Şubat 926 da 

Vekiller Heyeti dairelerde kahve i
çilmesini menctmişti 1lk tatbik gün
lerinde tiryakilere çok güç gelen 
bu tedbir bugün artık tabiileşmiştir. 
Bilmeyiz bu tiryakiler arasında 12 
sene evci bu günü hatırlıyan var 
mı ? 

Bir hava taarruzlarına karşı 

Şehrin ışıkları nasd 
söndürülüp kararhlacak 

Hava taarruzlarrna karşı ıtıkları söndürme ve karartma niz 
namesi İcra Vekilleri Heyetince kabııl edilmittir. Hava taarru 
larına karşı korunma kanununa tevfikan hazırlamnıt olan niza 
nameye göre düJman tayyarelerinin geceleyin hedeflerini tan 
malarına ve umumi surette doğru istikameti bulmalarına mani o 
mak ve hareketlerini güçle,tirmek için bu nizamname hükümle
rine göre ışıklar söndürülecek ve karartılacaktır. 

Işıkların söndürülmesi ve karar - hasıl olan ışıklar mümkün mertebe 
tılması işi havaya karşı pasif korun • şık huzmelerinin harice geçmesin 
ma mecburiyetine tabi tutulmuş veya mani olacak surette maskclcneccktir. 
tutulmamış butÜ!l şehir, kasaba ve Faaliyetleri binalar içinde um 
köylerde, bütün çiftliklerde ve evler - tenvirata lüzum göstcrmiycn müesses 
de istisnasız bir surette yapılacaktır. ve fabrikalarda filetlerin görülmesi ve 
Hazerde yapılacak hazırlıkların dere· kullanılması için mavi renkle ma.ke 
cesi ve mahiyeti her mevki ve mües - lenmiş el lambaları kullanılacaktır 
sesenin hava korunma planlarında Tevzi veya alet tabloları üzerinde ve 
gösterilecektir. buna benzer yerlerdeki her nevi IJık • 

Alınacak tedbirler hazer zamanı:ı • lar ve renkli işaretler maskelenmiş 

da kullanılan umumi tcnvirattan ihti- yerlerde bulunur ve yahut ıbir bölme 
yaçtan fazla olan ışrkları kaldırmak, vasıtasiyle dışarıya karfı IJık sızdır -
elektrik merkezlerinin icabr:ıda vol - myacak şekilde tertip olunacaktır. 
tajlarını altmışa indirmek, kalacak ı - Alev ile işliycn kontrol iletleri de 
şıkların karartılmasını temin için mas maskclenecektir. 
kclemek olacaktır. Fabrikalarda .küller ve posalar dışa.. 

Yol· gösteren ışıklar, seyriscfcr i - rıya naklcdilmezden evel söndürüle
şaretleri, saatlar gibi bütün diğer :ıor- cektir. Duman çıkaran ve bacalarda a
mal umumi tenviratın pasif korunma lev husule getiren ateşlerden mümkÜll 
icaplarına göre ve her mevkiin ışık olduğu kadar sakınılacaktır. 
söndürme ve karartma planlarına uy- Nnkil vasıtalarında 
gun olarak ya tadil veya büsbUtfr:ı Motörlü nakil vasıtaları, .koşumlu 
kaldırılması temin olunacaktır. veya sair arabalr, bisikletler, vapurlar. 

Harp zamanında seyrisefcri temin trenler ve diğer her ınevi nakil vasıta. 
için mühim yol kavuşaklarmı, tehli • lan esas olarak ışıklarını söndiirürlCE. 
keli yerleri. sığınakları, polis merkez. Motörlü nakil vastalarınm Ye bi -
terini ve sıhi yardım yerlerbi ve bu- sikletlerin dış ışıkları ve arka lamba
na benzer hizmet mahallerini gönnek ları kılıfla ve j'Qhut koyu mavi kahn 
ıçin mutlak surette ışık korunak lazım bir veya ince iki cam ve yahut ko:r
gelirse en az adette olmak üzere işa- mavi kalın kağıtla maskelenir. 
ıet lambaları kullanılacaktır. Bu lam.. Maakelenmcmiş fener veya ..,_ 
balar üstten ve yanlarda.:ı maskelcne • limbaları kullanılmıyacaktır. 
cektir. Vapurlar işaret fener ve tertibat 

Harp zamanında hususi ve umumi limbalarını, motörlü nakil vasıtalar .. 
bütün binalarda dış tenviratı ve bu nın yaptığı gibi maSkelerler. Renıkli i
meyanda vitrin tenviratı, ışıkla rek - şaret fenerleri gene havaya brfl 
lamlar, cephe tC':lviratı ve bina numa- maskelenmelcri şartiyle renklerini mu 
ralarının ışıklandırılması yasak ola - hafaza ederler. Eğer bu suretle ıkarar
caktır. tılmış işaret fenerleriyle seyrilaefer 

Açıkta yapılacak inşaat ve diğer tehlikeli olursa karanlık çöker ç6k • 
işler ancak karartılmış fenerler, hafif mcz mlinakalit durdurulur. Projektöıı
ışıklı ve maskelenmiş cep lambalarile kullanılması yasaktır. 
yapılacaktır. Nakil vasıtalarının ~ç tenviratı ev. 

Daha kuvetli ışıklara lüzum görül- ]er.in.kine benzer •urette maskelenme> 
dUğü yerlerde bu ışıklar harice ışık se sabit iç tenvirat menedilir ve lizım 
sızdırmadan çadır veya sair örtüler al. olan vetlcrde rgıavi Jtn1r1s ........ ır.1enmif 
tında taınamr.n ~._ıc,.1,.nmi• ,.1..,.. .. 1.... k 

istasyonlardaki batar, ma aa ve ıl 
Hususi ve umumi bütün binalar i- tertibatları yukarda sayılan caa. il 

çinde her hangi bir ışık huz.ıne.sinin dahilinde iyice maskelenmeleri ,artile 
dışarıya geçmesini tamamen ma:u tc~- ve ancak kafi derecede aydmlatılabi • 
birler alınmı' olmadıkça her ne tekil- lirler. 
de olursa olsun ışık verecek her türlü K.atarlarr.ı hareketlerine taalluk • 
vasıtaların yakılması ve kullanılması den hat ve tren işaret fenerleri hava • 
yasaktır. ya karşı iyice maakelencrok renkleri • 

Egcr tenvirat harice karşı tamamen ni muhafaza ederler. 
maskclenemezse zayıf vatlık mavi ışık Karartma itlerinin tanziminde, 
ve yahut yal:ıız iş sahasrnıa milnhasır pe':lçerelerin ve di~cr menfezlerin 
tenvir tipi kullanılacaktır. ma&kelenmesi için ıtık ıualarının gcç

Işığın dışarıya aksedebileceği bütün mesine mani olan storlar, madeni veya 
pençerelcr, kapılar, cam tcrasla.r .. ca - tahta pencere kapakları veya kepenk· 
mekanlı koridorlar ve bunlar gıbı bil· leri kulla:ıılaıbilecektir. 
tün menfezler ve açıklıklar maskelenc Işık sızmaması için storların yan -
cektir. Iarda botluk bırakmıyacak kadar ge • 

Sokağa, bahçeye, avluya, hasılı dı. niş ve üst ve alt tarafları da tamamen 
şarıya açıla:ı kapılarda da ışık geçmez örtecek kadar uzun olması, aksi halde 
tertipler yapılacaktır. .. aralık kalan kısımların bafkaca mas • 

Alevleri göze görünen, ışık gost~ • kclenmeai lazım gelecektir. 
ren her nevi matbah, fırın, ısıtma cı - Storlar koyu mavi veya siyah yün. 
hazlarının bulundukları yerler, duman lü kumaşta':l, koyu mavi veya siyah 
çıkaran bacalar hiç bir ıştk ~uzmcsi - mumlu muşambadan veya ışık hUzme
-nin dışarrya sızmıyacağı şekıld.c tan - !erini geçirmiyen bunlara benzer diğer 
zim olunacak ve maskelenccektır. koyu kumaşlardan yapılacaktır. 

Havagazı, maden dökümü fabrika. Pencere çerçevelerine iyi uyduruL 
larında ve diğer sınai kimya milesse - muş pencere kanatları üzeri':ıe yuka • 
sclerinde her hangi bir imal sebebiyle rıki fıkralarda yazılan kumq veya 

muşamba veya karton, deniz ~ba~ij 

Türk -Romen ticaret anlaımalan 
yakmda baıhyacak 

llll,1111111111111111111 kag~ıdı gibi ışık hüzmelerini geçırmı • 
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Altında iki imza bulun.an bu dave- retiyle de maekelcnmelcri cais ola • 

Verilen bir habere göre dost ve 
müttefik Romanya Türkiye arasında 

yakında A:ıkara'da yeni bir' ticaret 
anlaşması yapılması için müzakeerlere 
başlanacaktır. Her iki memleketteki 
2.lakalı makamlar i için hazırlıklara 

başlamışlardır. 
Malfun olduğu üzere Romanya bize 

mühim miktarda benzin ve kereste 
satmaktadır. Buna mukabil bizden çok 
mikdarda pamuk istemektedir. 

Bu seneki buğday 

mahsulümüz çok bol 

Coculı· ııcfrİYlllım kontrol 

Bir tabak makama, yahut bak -
lava, midesi sağlam ve ya§ını ba
tını almıt bir kimse trafmdan ye
nildiği takdirde pek aliı iki yemek 
aayılabilir. Fakat aynı §eyi dnh 
yaıına basmamı§ bir yavruya ve -
riraeniz, miniminiyi harap ebnit 
olursunuz. 

Çocuğun midesini böylece hesa
ba katmak lazım geldiği gibi, ka -
fasını da dÜ§Ünmek icap eder. Ço
cuğa her ıey okutulamaz. Ağır bir . 
yemeğin küçük midelerde yapaca
ğı tahribat, kötü kitabm ve mec -
muanın çocuk zihninde yapacağı 
tahribattan daha müthiı değildir. 

Maarif vekaletinin, bundan böy. 
Bu ene, dünya'!lm her tarafında le, çocuklar için yapılacak ne§ri -

havalarm çok müsait gitmesi dolayı • yatı inceden inceye kontrole tabi 
siyle buğday istihsalatı çok mebzul tutmak huausunda isabetli bir kn -
olmuştur. ra.r verdiğini bir gazet de okuduk-

Amerika'nın her taraf mda. Avus- an sonradır ki bu aatırla!'.ı yazı -
turalya ,Hindistan ve Roma~ya'da yoruz. 

buğday istihsalatı her türlü ümıt ve Bıılunamıyan ür ! 
tahminleri geçmiştir. Bugüne kadar 

tesbit edilen rakamlar bir rekor mahi- M h b" h"k" d'r- blr ço 
k d

. et urca ır ı nye ı • -
yeti göstcrm tc ır. d · ı . • d r kata cuk gece evde ersıne ça ışıyor ve 

Bu n m m tımız e ev - 'f, . :ak e&-
• 1 \ \ Mı 'r«ııl\ ım9•• r.~·- X11 r. 
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ımu mÜ§ter ki azam anyonnu§. 
Babası yanma gelmiş ve çocu -

ğun ne ile uğrattığını anlayınca: 
- Aman oğlum, demiı, biz de 

mektepte iken bunu arar, dunır -
duk; hala bulunamadı mı? 

Bunun gibi, Halit Fahri Ozan -
aoy'un bir edebiyat makalesine 
"Şiiri bulamıyan nesiller" baıhğı
nı gören birisi de: 

- Htıln bulunamadı mı? Dedi, 
bizim zamanımızda da bulama -
mııtık onu ..•• 

foarif ve nıidel 

Eski bir fransızca muallimi, İs
tanbul gazetelerinden birisinin 
"Serbest fikirler'' sütununda yaz
dığı bir yazıda: 

"Bayanlar, baylar, 

_Maarif @rayına mide yolu ile 

mek istediğini dütünüp d\itünüp 
bulamıyan biriıi, nihayet: 

- Anladım, dedi, galiba bu zat, 
Ankara'daki Maarif vekaletinin 
altında bir lokanta bulundujunu 
anlatmak iatiyor. 

f,,ef ve ncıir 

Eski c.."4eDıyat aa.natlan arum -
da birisinin adı lef ve netir'dir: 
yukarıki cümle de iki §eyden bah
seder; apfıda ıene bu iki teY• •
it sözleri tekrarlarumz. itte buna 
lef ve neıir derler. 

tiyede: 
Em• ' "Oğlum Haaan'la kızım ıne -

nin ....... .'' evlendiği yazılıdır. 
Bir "mevlüt" ilanı: 

"Sevgili etim ve babamız mer-
hum ........ .'' altında imzalar. 

Siz de bu acaip lef ve nefir sa
natını tuhaf bulmıyor muaunuz 7 

ithaflı kit.ap! 

lrlandah edip Bernanl Şov'un 
bir takan nükteleri diyar diyar 
dolqır. Bunlardan bize kadar 
a-elmemit olan bir taneaini yeni öi
rendim: 

lrlandalı edip bir aiin, elden 
diİ!llle kitaplar aatan bir kitapcı
da aatılan kitaplan kanttmrken 
bunlarm araımda kendi kitapla -
rmclan biriaini de a-örür. 

Kitabm bat aayf uıncla müelli-
Bu aanab son zamanlarda ni - fin el yazıaiyle "doatum falana 

kah davetiyelerinde ölüm haber- hürmetlerimle" yazılıdır. Bernanl 
)erinde, her banıi bir hutalık .._ Ş.,., a-ayet ucuza aablan bu kitabı 
yahut ölüm dolayqiyle ıasetel_. alır•• ithafm akma fGDlan ya· 
yazdırılan teteklırürlsde söriiyor zar: ,.Muharirinin tekrar hürmet-
ve sinirl • .r .• . ...,..,.1',,~~· G.• B. " Ve ~kitabi --

caktır. 
Umumi mahallerle fabrika ve mües

seselerde iç tenviratm methallcrde:ı 
dışarıya sızmaması için 1f1k sızmaz 
bölmeler vücude getirilecektir. 

Bu bölmeler biri dı,anya ve diğeri 
binanın içine açılan iki kapılı bir a -
ralıktan ibaret olup binz:ım i~indeki 
ışık huzmelerinin dııarıya sızmaması 
için iki kapı aynı zamanda açılmıya -
cak şekilde olacaktır. • 

Çok girilip çıkılan umumi b~nalar 
yurtlar, mağazalar, lok&'l'ltalar, aı':lerna 
lar, fabdkalar ve bunlara benzer ma • 
hallerde iki kapmın aynı .zamanda a -
çılımamaaı ya bölmede bir bekçi bulun
durularak ve yahut otomatik bir tertip 
ile temin olunacaktır. 

Işık sızmaz methalle~i-:ı_ genifl~~i. 
kullanılması pline ve ıhtıyaca gore 
tayin olunacaktır. Lokan~-:1·~ ve bu. 
9USi evler için en az Uç lıcişıyı birde~ 
ala.bilecek bir genifliıkte olmMı kafı 
gelecektir. 

Karartma igift huaust tedbirler. 
Bi:ıalarm ıtıkl•ı yukarıya doğru 

abettlren dam ve teruları ya akıaet -
tirmiyecek surette tadil edilecek wya 
malkelenecektlı 
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kont Ciyano Varşova'da 
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POLiTi KA DÜNYA HABERLERi 

Kont Ciano Varşva'da 
temaslara devam ediyor 

İtalya Fransız 

gazetecilerine vize 

". ~Y& hariciye vekili Kont Ciya -'fl:tkaç gijndenberi Polonya'nm 
__. bulunmaktadn'.Kont Ciya.. 
~bu .. yahati, seçen sene bu aı
~ Polonya hariıeiye vekili Bek 
'de llfld&rı Roma'ya yapılan ziyareti 

~ •bnek gibi p1'0tokoler bir mak- vermiyor 
~~edilmekte İM de hakikatte Fransız L ..... ,., ziyaretin müsbel bir l . 1'' &ayaai ehemiyeti haizdir. Orta llCIJ Paria, 26 a.a. _ Figaro gazete.i ya-
~ P ı>olitikaaınm yeni istihal.U zıyor: 
--~ olonya ile IAhiatan biribiri- llM vere~·ğlnden cg"" pheı•ı 1 Roma'ya giderek yeni papanın se • 
)• Ohu yaldapnaktadn'lar. Alman- 18 W W 'l • çimi dolayısiyle tertip edilen teZJahü-
"-°"t. Avrupa' da hegemonya kur - rat ve merasime i'tirak etmek istiyeon 
lta:&ll evet vaziyet böyle deiilcli. 'J k • Jean Tharaud gibi fransız gazetecile-
&.aı: leçen senenin mart ayı içinde Alman mahfilleri Polonya ua ı rinin pasaportlarını İtalyan konsolOS-
... ~r~fnıdan yapılan ziyaretten ... hanesi vize etmemektedir. Evelki gün 
~ki de yedi aekiz sene ltalya ile n"Smnvı•ılere ehemivet vermivor "Revue des deux mondcs,, muharrir -
1r._ - • devlet aclamlan araamda U -.,, 'J 'J lerinden Rene Pinon'a yapılan tebli • 

~---tdıldı ziyaret yapılmamıttı. 1928 
K t C. ' B k·ı ral Skladko gatta italyan hükümctinin kendisinin '> 1 __ •• e Polonya hariciye Tekili Varıova 26 a.a. - on ıano nun aşve ı gene -

~ .. -.ci Rama'yı ziyaret etmiş. iki vaki'yı" ziy~reti esnasında Hariciye Vekili Bek ile İtalya sefiri Va- 1talyada bulunmasını istemediği bil • 
'-e R f. · Dl _1_· h b J dirilmiştir. Kardinallerin müzakerele-IOllra da Grandi hariciye bakanı lentino ve Polonya'nın oma ıe ır_ı ugoazovaaı azır u un- . 

1 ~i i1cen bu ziyareti iade etmiıti. mu•lardır. rine dair radyo ile röportaJ yapı ması 
-....ı. beraber, Muııolini'nin 1933 7 

• • projesine karfı gösterilen müşkilat ile 
..... İQd ki d.. 1 dikt t.. t ki" Kont Ciano Ba~ekıle Saınt Mau- de Polonya anlar. Polonya Fransa'nıın Vatikan radyosunun dünyaya bildir -
~ p le ~d er dadoria•~.._:. •- rice Lazare nipnının büyük kordo- müttefıkı ve ltalya'mn dostudur. Muh mek istediği metinlerin italyan san -
bit 0 

onya a uyan ı1' 1 1 ••uırar · · temel bir Avrupa ıhtilafında Polonya- sürü tarafmdan evelce tetkik edilmek ta.da bU'akılacak oluna, İtalya nunu vermıttır. . 
ile Po1 d iri " bet ltalyan nazırı refakatınde aynı ze- nın vaziyetinin ne olacagı mesele.sini istenmesi Papalıık makamrnın ietikli.. 
ı...., ıao:Y~ ~':.a~mt ~ tt7::: sa - vat bulunduğu halde bundan sonra tarihi haki.kat ve iatikbali müteıka.bilen li meselesini ortaıya atmaktadır. Bu 
lrlİlai 0...:.;~ruaDiwt~era d~tatöra.: Maretal Smigly ~ydz'i ziyaret e~~- mü.talca edebılecek vaziyetteki millet. mülihazanm yeni papanın intihabm
~·· d p 1 'd b u teklif rek mumaileyhe ıtalyan harp salıbı- terin hayati menfaatleri çerçevC6i i. da mühim bir rol oynıyacağı muhak -
~ ita~ ,ed 

0 ~Y~ a b•~ mUYa ni vumittir. Mülakat yarım saat sür- çinde ortaya koymak lizımdır. Böyle kaktır. Kardinallerin bu istikllli mü. 
faL_ ya an zıya e, • .. ·· bir suali sormaık derhal müspet ve dafaa ve temin etmiye azmetmiş bir -.t eden F1'anaa'ya kartı iğbirar muıtur. . ,. . 
'9Ja......ıı_ h V p 1 ' F1'anaa Kont Cıano bundan sonra Bek ı zı- taahhüdü icap ettiren bir cevabı tazaın ra.hibi11 intihabı husmmnda mutabık 
~ qq-•ullf . • o onya nın Ul"k .k. E l" .... 1 . hareket 
•ıe batlarmı ıevteterek Almanya yaret etmiı ve bu m. i!. at ı t saat mun etmez. ve •. goruş en ve . . kalmış olduklarına ıüphe yoktur. 
•·- ~ e- b. k devam etmı.+ır teri aydınlatmak lazımdır. Derpıf e.dı- ---------------...,.1111dan uzatılan eli alıp sıkması- ır çeyre . . :r- • • • 
"- hir dereceye kadar da bu itbinr Aktam Cıano, ıtalyan gazetecılen- lemiy«ek olan istikbal hakkın~ tıım- uğrıyacaktır. Çcmberleyn çok cüretli 
'-hep olmUfhlr. Almanya ile 1934 ni kabul etmi~ ~e saat 20.3.0 da Bek diden kati vaziyet almak bahıs mev- bir hareket hattı ittihaz ettiğinden ve 
""ea:-.ı • 1 d w ı -""a ka taraf·ndan harıcıye nezaretınde ıere· zuu değildir. Fransa da lngiltere'yi her hususta ta-... ..,e unza a ıgı an a,,....., -
ct.r Polonya Fraıua'nm yalnız müt- fine verilen ziyafette hazır bulun- Polonya mii.stakil bir siyaset kip eylediğindcn dolayı~r ki merkezi 
lefilti detil, F1'anaa'nm mihverine muıtur. gütmek istiyor ve prki Avrupa'da demokrat devlet • 
!lbi olan bir devletti. 1934 itilafının Ntutllklar "Gazeta del Popolo" fl)yle diyor : lerin h.enüz son sözlerini söylememi9 
lblaasmdan 90ftt'a Polonya .ATI"Upa Ziyafet esnasında nutuklar teati e- "Fransa Polonya'yı Avrupa'da fran- oldukları anlaıılmıya başlamıttır.,. 
lllU.azeneainde öyle bil' yol takip et. dilmiştir. sız hegemonyaımı müdafaa edecek Polonya aeyahaıinin mahareti 
illete bqlamıttrr ki, bu yol daha yeni Polonya Hariciye Nazırı Bek, aöy- şark Avrupa'sının ön safta ~el~n en Figaro, Polonya diplomasisinin fev· 
lt&ınanlarda Stoyadinoviç Yugoslav. lediği nutukta İtalya Hariciye Nazı- büyük memleketi olarak telakkı et - kalade meharetle itgalini yazıyor ve 
Y&aı için de bir örnek olmuıtu. "Eski rının bu ziyaretiyle, iki memleket a- mektedir. Fransa Lehistan'la olan itti- diyor ki : 

Nankln hükumeti 
telhlıclliğe karıı 

tedbirler ahyor 
Tolayo, 26 a.a. - Domei aja.,aından: 

Japonlara taraftar Nankin hükümeti 
aşağıdaki tebliği netretmibtir: 

"Şanghay'daki enternasyonal mın
ta.ka ıle Y'angtse nehriade sefer yapan 
fransız ve ingılı.ı gemilerine karşı gu.. 
rültil&üz harp illnından bafka yapa· 
cak bir tey kalmamıftır. l'ılhakika bu 
gemiler enternasyonal mr.ıtakayı ge -
nişletmekte ve nehri hareket üaaı.i ola
rak kullanmakta ve Şankıayıek'e yar
dım etmektedir . 

Nankin hükUmeti, yeni tethit ha -
reketlerine karfl bir ihtiyat telbiri 
olmak Uzere e:ıternasyonal mıntaka 
civarına milis kuvetleri göndermiştir. 
Eğer İngiltere ve Fransa tavırlarını 
değittirmez ve Şanka.y,ek'e yardım • 
dan vaz geçmezlerse fransız ve ingi • 
liz gemilerini ve e:ıternasyonal mm -
takayı diı~man telakki etmekte tered -
düd etmiyeceğiz." 

Harp ilanı mı? 
Paris, 26 a.a. - Nankin hükilmeti -

nin ıeuizce Franaaya ve İngiltereye 
harp ilan ettiğine dair Domei aja~uı 
tarafından verilen haber matbuatı ala
kadar etmektedir. 

Çinlilerin bir nümayifi 
Astoria, 26 a.a. - İçlerinde çinli 

kadınlar ve çocuklar da bulunun ':IÜ • 

mayişçiler Japonyaya gönderilmek ü
zere bulunan demirlerin vapura yük -
letilmesine mani olm~lar ve .. masum 
çinlilerhı kaaabhk hayvanlar gibi bo. 
ğazlanmaaını,. protesto etmiglerdir. 

Çekoslovakya' da ki 

Alman eka l liyetleri 
doathıkları muhafaza ve yeni dost- rasmdaki çok kıymetli dostluğun de- fakını ötedenberi kendi himayesi al • "Çok nazik meseleler arasında .kal
IQJclar kurmak,. suretinde ifade edi- ğeri bir kat daha artacağı kanaatini tında bulunan bir devletle yapılmış it- masına ragmen, Polonya kendıi menfa
leıı bu siyasetin mucidi Polonya'dı1'. ızhar etmiştir. tifak saymıştır. Polonya böyle bir atlerini buyuk bir kiyuetle korumaaı
\'e biraz da büyük harpten evel ltal- Kont Ciano, verdiği cevapta, ltalya görü'ü kabul edemez. Polonıya ha • nı bhlmi§tir. Bir zamaınlac bazı hadise- Prag, 26 a.a. - Hükümetle alman 
Y&'ıaını takip ettiti siyasete benze. ile Polonya'nın kartılıklı emel ve he- riciye nazırı Bek'in hedefi, Polonya le.r i§i bozar gibi oldu. Fa.kat Sovyet- ekalliyetleri grupu arasında yapılmak 
'-ektedir. defleri anlayıı zihniyetiyle biribirine hariciye siyasetinin tam iatiklilidir. ler·Birliğıi aiyuoti pricta vaziyeti bir ta olan müzakereleri bahis mevzu eden 
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ITÜRKIYE BASI 
1 

Güzel lstanbul'u 

imar1na doğru 

COMHURlYET'te Yonua 
"'Güzel latanbul'un imarına 
unvanlı baflllakaleainde diyqr 

'Valimiz ve belediye reis" 
LUtfi Kırdar Ankara'dan b. 
kucak gönül oktayıcı müjde il 
dü: hükümetimiz, güzel l&tan 
imarmda fili muzaharetini ibz 
rar venniı, bu uiurda ihtiya1'· 
cak mali fedakarlıklarm pre 
kabul ebnekle beraber bu 
yakından alaka.mm delilleri 
göatermiıtir. Devlet bütçeaind 
pılmaaı tetkik olunmakta olan 
mm kati bir karara bağl 
intizaren belediyeler bankaa 
min edeceği kredi teahilatnv.l 
fade olunacağı gibi lstanbul 
pl&nmı tetkik edecek komiayo 
zat baıvekilin riyaset etmesi 
laıbrılmıthr. Bu maksatla bel 
ler bankaamdan beş milyon 
tikraz edilmesi tekarrii1' eyi 
Görülüyor ki İt bu defa artrk 
sek derecesinde ciddi ve en il 
recesinde "melidir. 

Filhakika latanbul'un · 
büyük bir it, yalnız para me 
den ibaret deıildir. Az çok u 
receği ıüpheaiz olan bu imarı 
terden baılıyarak, hangi te 
ne ıibi safhalardan geçerek n 
de karar kılacağını tayin e 
tatbikatı nazariyata uydura 
bu büyük itte belki parad 
büyÜk ehc.miyeti haizdir. So 
uğurda sarfolunacak paranı 
mini heder etmemek ve paraa 
labilecek itleri mutlaka P 
halletmeğe gitmemek gibi 
ler de itin mali kısmındaki 
ve ehemiyetin ifadeleri olur. 
Türkiye latanbul gibi ciha 
töhret sahibi büyÜk bir teh1' 
rında maddi ve manevi k 
büyük ölçüsünü göııtt7rmeğe 
dir. Bu büyük iti layık oldu 
met ve ehemiyetle mütenasip 
vaffakiyetle baıarabileceğim 
zim zerre kadar ıüphemiz Y 

Polonya, biJI• gittikçe daha zL ballı bulunduğunu ve iki millet ara- Berlin _ Roma mihveri devletleri ta - müddet deği§tirdi iae de bugün tıekrar "Norodny Llsty" gazeteei diyor ki : 
J'•de katileıea mUYazene içinde her aın.daki dostluğun daima daha samimi mamiyle bu görilfli terviç ediyorlar. gayri faal bir vaziyet aldığıından Po- .. Hüklimet alman meaelesini aüratle 
İ)d tarafa da ümit vererek, her iki bir. su~et~e ink.ipf eylediğini tebarüz Paris gazetelerinin bütün indi yazıla- lonya da tekrar otoritesini buldu. Bu- ve kati olarak halletmiye karar ver -
iaı-afr da tereddüt içinde bırakarak ettırmııtır. rma rağmen, Kont Ciano Var90va'da gün prkta biriınci derecede rolü Po- mittir. Devletin resanet bulması için 

Bundan sonra bafllluharri 
bul'un iman hususunda kendi 
düiü bazı huaualan zikretm 

TORK LOGATI 

••idare ederek kendi emniyetini aai- '..4.lmanwı nümawJtlere Polonya'yı antikomintern paktına sok lonya oynamaktadır.,, bu, eaaa .. rttır.,, 1 .,,- "'~ . de c· 'nun P0- -r-•...,lqtıracaima kaniıdi1'. Fakat or- elNm.iyeı wrrmivor mrya tefebbils etmemi,ıir. Bazı dev - "Epok,, gueteaı ıano V k ,, t . d bütün alman 
• •...&.. "'- ı..:.. ..ııı· H .,. d ı ti · ka ide- lonya'yı Almanya ve lt&lya yanında " en ov gaze esı e, -..tiafhfına -:aimen A.ıU::;,.: ~ttnırM~ ya~u~n ftbJHr- lHIM'~ ~,.~-..9-....!!~~:,!.... .1 l:J • • 1._ arwna eolmw.k ia- buınının umumi olarak Çekoalovak-

~N POST .A'da B. Bum 
Morka~a aünJ4k fııkrumda 
ki : 

r•k" • b tt• k ku 8" Y1tlere bilyük bır ehemıyet verme - kalarmm emperyalistligw ine alet ol - ona büyük bi~ pay ayırmak vaat.n<Ie DU ıli:i menile ket° arasıim1f:1'av-'İ'mtilİnW ...ı ;r- anıyor ve a a or yor. ı- 1ct o.y 
.._enaleyh Alm a'n orta A- me e ve Almanyamn harici siyaseti- mamıya bugün her azmandan ziyade lunacağmı yazma.kta ve "fakat Polon· le açacağı kanaatini ileri sürmekte -

''Genç Maarif Vekilimiz 
• IO ".!i--1 6;' .. 1 A tinin. 
çıkması için hazı~ıara- a 

any m ··- . 1 b .. . 
Pa'da daha ziyade kuvetlenmeai p0 _ nın ta e ~ numayışleri ile müteessir o- azmetmiş bulunuyor.,, ya anca-k Ciano tam bir muvaffak.iyet. dir. 
~.için bir kay11 mevzuuclur. Ber- lamıyacaımı beyan etmektedir. Ciano muvaflak olabilecek mi? sizliğe uğradığı takdirde yanılabilir.,, 
liıa. Roma mihverine raimen, orta Polonya mihvere 'Ytlkla,a Paris, 26 a.a. - İtalyan hariciye na- demektedir. 
AYnlpa'da ltalya'nın yaziyeti de •J'- Roma, 26 a.a. p 1 , ";yor zırı Kont Ciano'nun Vartova ziyare - B. Bek lJondra' yı siyareı 
llıd ... Ve dikkate layıktır ki tam 1ti1' Berlin mihverin -

0 ~ = tini bahis mevzuu eden "Pöti Jurnal" edecek 
lelıe eTel orta Avrupa'da bir alman blıhaedeıı Giomale d~talia d4 ı kıi· şöyle diyor : Londıa, 26 a.a. _ Söndey Times 
1'eıemon•uı ihtimali belirdiii .... a- e yor • .. Berlin - Roma mihveri peykleri a- · · v --Lab' · ·· 

tır. Bu ihtiyacı zamanında ta 

Amerika - Brezilya 

ticari münasebetleri 
.ı ı._ k" BJ k Rom , • t etm:.: "Her iki taraftan &öaterilen iyi ni- gazestesının aJ10va llAl!D ırıne gore 
•uır ı e a :rr zıya1'e ·~·· yete -&ınen b yak""·ı...-~ .. 1:u_1 rasına girmesini ve antikomintern pak Bok, hariciye nezareti tarafından vu _ O .. 1 • inci h - A ..-& •-. 'u -.._.,....euçU&e- V 

BUn er aç e enuz "nlMW 7• re uframaktadıır Çünkü ekonomik · tına iltihak etmeeini istemek içn ar- kubulan davet üzerine martın bidaye-
Va,ington, 26 a.a. - Yakmda B. A-

den çalıtkan maarifçimizin 
ve meauliyetli bir ite giriıtiği 
he yoktur. Meydana çıkacak 
gatinin bütün itinalara 1'& w 

dili için ancak bir "ilk lugat,. 
tan ileri gidemiyeceii de m 
trr. Çünkü yeni tiirk harflerin 
.,.ine göre türkçenin kad 
ren, öz yerli ve tam yabaacı 
kelimeleri fİlndİden kendimi 
etmek imkanı yoktur. Bay, ba 
bi ıinmize ve yazımızın i.b 
bir türlü ıaın1111Uyan türkçe 
lerle aym fc:abiliyetsizliği g· 
meseli general gibi ecnebi kel 
rin türkç hamunı içinde z 
kaynıyacaldan icldia edilemez 
ki tayyare yerine aldığımız 
limeai, tam türkçe ve daha az 
olduğu halde tutunamadıyaa 
bi1' çırpıda lisana maledilme 
nen yabancı kelimeler ara 
tivemize kaynamryanlar pek 

.\hnanya tarafından ilhak edilme- dıeoıom .. ve n~..- kA --ı..- 1 _ __; ı- şova'ya giden Ciano bu vazifninde tinde veya niaanm iptidamda Lon-
~tt· B k R ' • f . . ,_ "~~ ır 1 ~P ~en 
f .~ve ~ oma ~ z~~~~ ~m :: dolayı dilfm&n olan bazı ıruplar gerek mutlak surette muvaffakiyetsizliğe dra'yı resmen ziyaret edıecektir 

ranha ile Amerika hariciye nezareti 

araaı.nda mektuplar teatisi ftklinde 

.::... e •• ~tm;!~ ıat.ırkab~"; .. 1 memleket dahilinde gerek hariçte bu ----------------------------
Amerika ile Brezilya'nın mügterek bir 

" • ~·· ı~ın .• aOny 
1
d anı ıortr o"::u temayüle kartı mücadele etmektedir. 

erı sunnuıtu. an sonra a T- Bunlar n p lo daık · üf 
lıapa Taziyeti hayli defipniftir. Al- , __ ınır k.r ~l rnd~ 0i nyaal 1 n

1 
~.z. Fransa Burgos'la bir 

anlaşma imzaladı 

beyanname ncıredecekleri haber veril
mektedir. 

... _ A , "lh k • uu- uv ... en ırm ye ç Jtall ngı .. 
-nya vus:urya Yl 1 a etm•t; tere ve Fransa'ınm Almanya ve İtalya-
Çeicoalovakya yı parçalaDUf. Gerçı kar t 'h 'kl . cbb" 1 . 
laq aonuncu hadisede Polonya da kiL ya . b'fI ~vdc~-lettı 

1 
erı ~lef u~kerı 

..:ık L• h" 1 F kat ort yenı ır mu aıwı e sa gını ı e teşvı e-

... uır ıase a mııtrr. a a d B. 1 ik A 'ka D 1 .. 
A~pa'da alman he&'emonyasmm k en al>;. ~§ merı ev etleruu de 
kurulmasına karıı pek küçük bi1' İ- oy ı.rız. . • 

Selihiyetli mahfi11ere göre, bu mek
tuplarda iki memleket arasındaki ti -
cari mübadelelerin arttırılması vasıta
larının ne olduğu ve Amerika - Brezil
ya kambiyolaruun ietikrarını temine 
matuf bir sermaye vücude getirilece.ği 
bildirilmektedir . ~ d M h d ti • "lirle Tuna havzaaımn ıktıaadı kalkınma.. Fr nk bl b d k 

_ ... , ır. ·ı ·.cari udu L~r.,• "~:..ı . en meaelesine gelince, bu mıntakada AL a o r eyanname necre ere 
- anya ı e ta ya au. u7- JYaz • ı • • 'l 
tenım etmek için birleıtiler. Fakat ::r~=init::;~ :~i=~:: hükümetine hitaben bir beyanname 

.\bnanya razı o~ad~ Polonyaklda dır. Tuna devletlerinin bu üç komşu hükilmetıilerden teslim olmalar1nı isteyecek neşrederek atıfetle hareket edileceği-
tovyetlere doiru bır auan atma a, bü ük d let1 'timada üa · ) ni vadederek ve teslim olmaınnı isti-
elindeki kalıtların kuvetini Alman - 12.ı ... evd lc"eAı , m btıen.ıüh~ ~- yecektir. Bunun için de kısa bir müh-

' k • d" B 1 be "T"•..-wı ır ı vrupa nın um un 8 26 J h . . . d k" ebl . )'aya anlatma ıate ı. ununa - --'~ .. .;ı ı·L-- !-'·i-..t . urgoı, a.a. - ıpanya arıcıye nezaretı aıaiı a ı t İgwı let verecektir. Aksi takdirde Mardie • • • •ıUA"tUhKıa mus 1'14De :ııu.& ~ı teman 
l'&ber, Polonya, ıkı tarafı da ıdare _.;aeıb'l · neıretmittir: karıı büyük taarruz bafhyacaktır. 
- k • • d 1 t ""1 

1 ır. ' ) h 
•LUJe ııyaaetın en ayrı mamıı n-. O . J_ l l . . k'- . Fransa nın reımi memuru Berard i e ariciye nazırı Jordana "Ordr" gazetesi, İspanya vaziyeti_ 

Şimd• •- A 'd A 1___ torıter ırev et erın ısıe ·«:rı d ı .. k 1 k lıkl b. k~ h · · d ı 
ı or... vrupa a .runuuaya- Otoriter devletlerin üstek1eri husu. arasın a yapı an muza ere er &l'fl ı ır neza .,... avaıı ıçın e nin hiç de Almanya ve talya lehine 

>'• yapılan yardsna mukabil ltalya, cereyan etmit ve neticelenmittir. inkişaf etmediğini kaydediyor ve di-
Franaa'ya kar•• Almanya'nm yardı- sunda ıunu diyebilirim ki, bu devlet. 

,... ler batka devletlerden muzaharet değil Bu konuşmalar, iki millet arasında hakkında "Pöti Parizyen,, diyor ki: yor ki: 
lbQU istiyor. Filhakika bu yardan haklı ietekleri hususunda daha geniş muallakta duran meselelerin birkaçı- .. Bunlar Franaa'yı ve İngiltere'yi 
Almanya tarafmdan vadedi1miftir. bir enternuyonal anlayı• talep ediyor haı1· · k" · i "Mardin'den gelaı habe:rleı"e bakı- Akdenizde mağHlp etmek ir.in elde 
Fakat •ardım Polonya'nm bitaraf :s nın ıne ım an vennııt r. 1 N g . h .. k.. . f üh h 1. T 

J lar. Hedefi milaavat olan bir siyaset Anla,manın imzasından sonra, Be- ırsa, e nn u wnetı te ess" a ın. ettikleri ve buna güvendikleri strate-
lcalmaama baibdır. Eier Franaa'ya zaruretini herhangi bir devletten ziya- rard ~ransız hükümeti tarafından ken dedir. Bizzat generaller hari~e giıtmek jik mevzileri nast1 bırakacaklar? itte lcarıı Almanya ve ltalya tarafından d d 

disine tevdi edilen vazifenin bittiğine için pasaportlarını alıyorlar. Kısa bir asıl mesele bura a ır.,, açılacak bir harpte Polonya bitaraf 
lcalmaua, iki cephe arasında ukıt•P emniyeti tehlikeye dütecek olan Po. kail olarak Jordana ile vedalaşmıı ve müddet içinde Marksiat İspanya orta.. 
kalacak olan Almanya zor bir vazi. lonya için pek o kadar cazip bir ivaz Fransa'ya dönmüıtUr.,. dan kalkacaktır. Şefleri kendi tahısla-
J'ete dü-bilir. Gel'Çi Polonya, Fran- olmamak gerektir. Dünkü Polonya B. Berard Pari6 te rı ile uğraııyorlar. Bunlar on bin kiti- Madrid, 26 aa. - Sabahleyin Fran-

s- ni.n Franko mahkemelerinden kurta.. k" t kuvetl · h · .. · .. 'ya kartı tecavüze geçildiii tak- emniyetini Franaa'nm ittifakına da. Paıria, 26 a.a. _ B. Leon Berard bu ka ıst opçu erı te rın uzerıne 
dır• de mu·•ttefı·L:-e ya-.ıan etmeıwe 8 ·· k'. P 1 rılrnası naatinde bulunuyorlar. Son ar"'•rra bir obüı atmıılardır. Halkın 

AHI nı :ramııtı •.. U&'Uft. u o onya, muvaze - ıwııbah !Jurgoa'tan buraya gelmiftİ!'. h · 1 kan i . .;ı~: • -
1921 muahede.:yle bo-ludur. Fakat 8 d mu acır er ı es nın uıcnız yolu ıle . t k' . .b. ü'-- k . N 

- •7 neye auvenıyor. u muvazene e Guetecilerıin suallerine cevap vermek İ 'd k manevıya ı es ıaı gı ı y -e tır. eg 
Polanya, bu muahede ile •irittiii ta- k d. d • 1 it" t erd.l k 9panya an çr arılmaları için keındL 

• en ı yar rmıy e a ua ı ece o. isteınemiJtir lerine vasıta verilmesini Paria ve Lon- rin'in burada bulunmaaı, nazırların 
&hbüdün mahiyetini kendi iıine el- tur .. , o zaman nereye dayanacak- . . 

H .. k.. ·ı • C _J_k. dra'daın icstemi§lerdir. Bu if, halli gilç gelip gıtmesı ve hükümetin emrini al •erdiii tekilde tefair edebilir. 1915 tır? Ve dikkate.layık olan bir nokta- u ıunetçı erın enevreue ı 
1 yeni bir meeele daha ortaya çrkarmak- mak için bazı yüksek zatların ve as-leneainde ltalya da müselles ittifak dn' ki, talya hariciye nkili Varto- delegeıi Pariae geldi 

1"uahedesiyle Almanya•ya karıı ıi· va'yr ziyaret ettiii urada Dançik'te Paria, 26 a.a. _ Cümhuriyctçi ı... !:!'r·.:~~~ı~~:rz~1e;!~ kert. tcflerin Fr~nsa'dan bura:,a .. gel-
tiıtiii taahhüdü öyle tefsir etmemit almanlar tarafından Polonya aleyhi. panya'nın milletler cemiyeti nezd.in.. .... u_

1 
. t• y iın 

1 
k . . meaı halka fehrın tekrar hukumet 

V d 1 11 . . . VUK enmı! ır. armm an 11 ıtme 
1"iydi? Fakat Polonya için hesap e - ne, artova' ada po onya ı ar tara- deki daimi murabbaı Jımenez de A. diğer meımleketlttin de ı,tirik tme- merkezi mevkiine geçtiğini mtırlatw 
dilecek mesele ıuchD': Acaba Fran. fmclan Almanya aleyhine nümayif • aua. refakatinde ailesi ve katibi olduğu ,.i .do~ru olur. e maktadır. Sendika tqkilitının tertip 
.. 'nm ezilmesine yardan etmek iti- ler yapılmaktadrr. Ciyano'nun ziy&- halde Cenevre'den buraya gelmifti.r. " ettiği bir içti.mu ittirik ve Halk cep-
llıae elYerir mi? Buna ka1"91 ltalya Po. reli TeaiJeaiyle Roma - Berlin aaınmaı Mumaileyh yakında Cenevre'ye dön~ Franko bir beyanname hesine meneup tqekk.üUeri temail e-
'-ya'ya ne ...-.bili1'? Sö,.lendiiine yapılan remıi dost.hık teuhürleJ"İn- 1 c:eğini IÖylemİ.ftir. llefredecek den itçiler bir nota neırederek muh-

Fr .... •mn ezibneeiyle aetiee. elen zi ad• halk ,,. tal• tarafın. 1 • • 

Madrid' d4! va:siyeı 

Halbuki mesela pilot gibi 
&en gibi, silo gibi kelimeler ha 
lincle yerJ91tiği gibi yeni yazı 
de ıaınmııtrr. Sayması ve mün 
sı böyle bir yaran sütuna aığm 
kadar genit olan bu kelime) 
hangilerinin derhal ıskartaya ç 
lacaklarmı ke&tirip atacak hey41 
halde m..Wiyetli bir ite girif 
takdi1' eder. Hergün kafamı~ 
kalemimizde pifirmeğe çal1tb1 
bu dile temiz bir iatikamet çi2 
yegane hakim unaur zamandD'.• 
için yeni Türk Lügatinin zan 
ıalah edilecek bir eaer olacaimı 
min ediyorum. Herhalde tet41 
kıymetlidir. Takdir. vazifemiz1 
kid de mabfuz hakkanızclrr. 

İstanbul' da ikinci n4 

ucuz ekmek 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İl 

nevi ucuz ekmek meselesinin hall 
diğini haber vermittik. 
Yarından itibaren ikinci nevi ek 

şehrin her yanında 8 kuru' üzerir 
satılmıya başlanacaktır. 

İkinci nevi ekmek yüzde 80 has 
dan ve yilade 20 amır unundan )1 
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İspanyol meselesinden 
sonra mülteci meselesi RADYO ) 

La Tribune dcs Nations'dan 
F ransız harici siyasetinin 

esas zayıf tarafı, bu si
yasetin umumi cfkir tarafın -
dan müttehiden tutulmamaış 
olmasıdır. 

Şuphc yok ki, imparatorlu -
iumuzun bütünlüi,ünü ve im -
paratorluk yollarımızın cmni -
yetini lt\ıÜdafaa etmek bahis 
mevzuu olursa, mütecavize 
karşı bütün fransıı:ların blok 
yapacakları muhakkaktır. 

Fakat bir kere de Münih an
laşması düşuniılsiin. Bazıları 
Si.ıdct arazısinin Almanya'ya 
ba&lanmasını bir hiyanct tc -
likki etti, bazıları kendilerine 
dogrudan do&ruya taallüku ol -
mıyan bir sebepten harp tchli
kcıinc girmek istemediler. 
Aynı vaziyet, İspanya h.idi

aelcrindc de mı.i~ahcdc edilebi
lir. Hiç bir millette görülcmi
ycn otuz ay süren korkunç iç 
harbında hep karışmazlık poli
tikası taraftarları ile ,cümhu -
riyetçi İspanya'ya yardım po -
litikası taraftarları karşı karşı
ya kaldılar. 

Bugtin de, Fransa general 
Franko hükümetini tanı:;ın di
yenlerle, tanımasın diyenler 
karşı karşıya. Fransa'da öyle 
adamlar var ki, Fransa'nın, 
Franko'yu tanımasını veya ta -
nımamasını takip ettikleri i -
deolojinin zaferi telakki edi -
yorlar. 

General Franko, ap açık bir 
askeri muzafferiyet kazandı. 
Bu münakaşaya bile degmez. 

Beri yanda, bir hakikat da
ha var ki, Franko, bugtin ls -
panya'nın mutlak bir hikimi 
dei;ildir. İş başında, mukave -
mete azmetmiş bir de Madrid 
hti.kümeti var. Doğru bir ad.i -
let côziyle bakarsak, Fransa' -
nın iki elçi bulundurmasına 
imle.in yoktur. Her ne kadar 
fransız elçisi Jüt Hanri, Per -
pingan'da ve İspanyol cümhur
reisi Paris'te bulunuyorlarsa 
c!A. ••• 
Eğer, N e&rin hükümetinin mü 

cadeleyc devam etmeğe karar 
verdiği bir zamanda, Franko 
hti.kümctini derhal tanıyıver -
mek suretiyle cümhuriyetçile -
ri kayıtsız şartsız teslim olma
ia mecbur edersek fransız 
cümhuriyetcilerini incitmiş4 o
luruz. 

Yani şunu demek istiyoruz 
ki, son haftalar zarfında İspan
ya'da san.ki hiç bir şey olma -
mış &:ibi hareket ede duralım. 
Leon Berar vazife ile İspan
ya'ya aönderildi diye, fransız 
umumi efkoirının bir kısmı he· 
yecana düştü. Leon Bcrar'ın 
seyahatini, milli bir tezellül gi· 
bi tefsir etti. Fakat Franko or
duları hududumuzda bulunu -
yor. Halledilecek ve ancak 
müzakere ile halledilecek me
seleler ortaya çıktı. 

İngiltere, general Frank.o 
nezdinde temıil ediliyor. Şim
di, müttefikimiz olan lngilte -
re, belki doğrudan doğruya 
kendisinden ziyade aJikamız o
lan meseleleri bir kere daha mı 
yalnız başına ha11edccek? 

·ı• opraklarımızda binlerle 
binlerle ispanyol mul -

tecisi askeri var. Onların mu -
bdderatını Fransa'ya yaraşır 
bir ıekilde yoluna koymalıyız. 
Bir zamanlar memleketimize 
beyaz rusları da kabul ettik. 
Aynı misafirseverliii italyan -
ların haksız ecza verdikleri a • 
damlarla, Almanya'dan &:elen 
yahudilere karşı da gösterdik. 
Bazı kayıtlar altında İspanyol
ları neden kabul etrniyelim 1 

Sonra, İspanya'dan mülteci 
kabulü ilk defa vaki olmuyor: 
bundan bir asır kadar evci 
Karlist barbı bitmiı, Karlist -
ler hilkümetçiler tarafından 
lspanya'dan kovulmuş ve bi -
zim topraklarımıza girmişler -
di. Beyon, Po taraflarında te -
cemmü kampları kurulmu!jtu. 
Diğer cihetten, İspanya'da, 

bilhassa Majorka'da İtalyan kı
taları bulunuyor. Bu kıtaların 
oralarda bulunmasını hiç bir 
franıız arzu etmez. Giderlerıe 
emniyetimiz bakımından fay • 
dalı olur. 

"İspanyol topraklarının, ve
lev ki en cüzi olsun, bir parça
sı Ncgrin hükümeti tarafından 
idare edildikçe general Franko 
ile müzakere edemeyiz. İspan· 
yol topraklarını yabancı bir as
ker çiğnemekte iken her türlü 
müazekcreye muhalifiz" desek 
fransız merX:aatinc uyar mı? 

B öyle bir vaziyette, asil
lerin ve cömertlerin 

bulunduğunu biliyoruz. Fakat 
bu vaziyet, hem Fransa, hem 
de İspanyol cürnhuriyetçileri i
çin teh1ikeh olabilir. Burgos 
hükümctinin, Roma ve Bcrlin'
lc baş başa kalacağı e-ünler ge-
liyor. ' 

General Franko muzaffer ol
du. Deiiımesine imkin olmı
yan blr vaziyet karşısındayız. 
Fakat Fraılsa ile lngilterc'nin 
baş vuracağı çareler yok değil. 
Onlar her halde bunları ihmal 
etmiyeccklerdir. 

İngiltere ile birleşerek ya -
pılacak müzakereler belki i -
talyan askerlerini İspanyol top
raklarından &'eri döndürebilir. 
Eğer, diplomatik yollardan bu 
iş ha11edilemezse, müracaat e -
dilecek bir tek çaremiz vardır: 
ordumuzla, donanmamızla biz
zat gidip İspanya arazisinden 
yabancı askerleri kovmak. 

Fakat açıktan açığa ve mert
ce kim böyle bir teklife cesaret 
edebilir? Hiç kimse değil mi? 

O halde ıerisi boş edebiyat. 
Fakat öldürücü olmasa ... 

La Tribune de Nation'dan 

Demokrasi 

milletlerinin uyanısı 

Milletler ikbal veya felaket 
karşısında milli birlikleri ve 
siyasi taazzuvları eski veya ye
ni olduğuna göre ayrı tarzlar • 
da reaksiyon &:Osterirler. Milli 
şulırları uzun bir tarihe malik 
olan milletler muvaffakiyet ha
linde gevıcr ve akamet karşı -
sında sertleşirler. Buna muka
bil, milli terbiyeleri yeni olan 
miJletler ileri gittikleri nisbet
te kuvet ve seciye kazanır ve 
inkisar karşısında çabuk &:ev -
şerler. 

İngiltere ve Fransa eski mil
let tipleridir. Münib hidisesi 
onlardan teslimiyet bekliyen 
bir çok kimselerin zanları hili
fına bu milletleri sertıe,tirmtş. 
tir. 

• * • 
Bu milli sertleşme sathi mü

oahitlcri hayrete dü~ürmüştilr, 
bahsus ki bu sertleşme Fransa 
ve İngiltere'de, ıahıslarda veya 
tesislerde hiç bir değişi.klik ol
madan husule celmiştir. l•ran • 
sa'nın nabzını komite anti • 
ıambrlarında, meclis koridor -
Jarında veya bazı vil.iyet kah -
velerinde arıyanlar hiç bir ye
nilik müşahede etmerni.lJ.tr.(\ir 
na devam cde~ler hep aynı 
sözleri işitmişlerdir ..• İki mil
let, kendi kendilerine ve ıizli
ce, derin bir reaksiyonl3: sert -
leşmi!}lcrdir. Bu reaksıyonun 
maneviyatımızın kırılmasını u
man hesapları boşa çıkarına • 
masına imkin yoktu. 

••• 
Bazı nazi devlet adamları, 

Münih'den hemen sonra, İngil
tere'nin ıarka onları serbest 
bırakacağını, yeni hava ve de
niz filoları inşası hususundaki 
faaliyetini gevşeteceğini, al -
man ve İtalyan dampingi altın
da mahreçlerini kaybetmiye rı4 
za göstereceğini, her isteyene 
sömürgeler verilmesi için pa -
zarlıga girişeceğini sanmış -
tardı. 

Bu ümitler, mevcut idiyse 
bile, uzun zaman devam ede -
memiştir. Bizzat Adolf Hitler 
bile iki üç defa inkisarını ifade 
etmiştir ... B. Chamberlaio, ıen· 
bolik "teskin" şcmsiyesinı e -
linden bırakmıyordu. Fakat İn
giltere donanma inşaatını hız .. 
landırıyor, bava ;ilahlanıaa 

programını geni!fletiyordu. 
Şarki Avrupa'daki iktisadi ye 
mali mevkilerinden vaz geçmi
yeceğini sarahaten ifade edi • 
yordu. Totaliter devletlerin 
dampingine karşı dış ticaretini 
himaye için ıeniş bir kredi pl.i.
nı kabul ediyordu. Umumi bir 
anlaşma çer~evcsi haricinde 
sömürgeler hakkında konut ... 
maktan istinkaf ediyordu. 

İngiltere'nin ardında, ameri ... 
kan kamoyunun btiyük bir kıs
mı Londra'yı daha ziyade mu .. 
kavemete teşvik ediyordu. 

• • • 
Aynı tarzda, bazı faşist ele· 

başıları Münihden sonra, Fran
sa'nın mali anarşiye, her türlü 
içtimai kanşıklıklara düşece -
ğini ve harpla karğaşalık kor
kusu içinde, ne anayurdunda, 
ne de sömürgelerinde kuvctli 
bir kampanya karşısında mu • 
kavcmet gösteremiyeceğini 
ummuşlardı. 

Böyle bir tahmin, eğer ya • 
pılmışsa, tamamiyle yanlı!} çık
mıştır. 

Faşistlerin manasız küfür • 
leri fransız tayakkuzunu uyan
dırmakta her şeyden ziyade 
müessir olmuştur. Bu hareket
ler İnciltere'yi Fransa'nın yal
nız Ren üzerindeki emniyetin
den değil, fakat bütün "hayati 
menfaatlerimiz" hususunda bi
zimle mütesanit olduğunu illi.na 
sevketmiş ve Birleşik devlet -
terde rr~hafaza cttii:i bazı sem
patileri de İtalya'ya kaybettir
mistir. 

Le Figıro 

Franko ve Fransa 
Fransız - ispanyol siya -

si münasebetleri pek sa
rihtir. Bu bir rejim, pren
sip veya metod meselesi 
değildir. Bu, memleketi
mize tarih ve coğrafya ra
bıtalariyle bağlı komşu bir 
memlekette fransız men
faatlerinin korunması için 
temsil edilip edilmemek 
meselesidir. 

Bu en iptidai akliselim 
davasınını halli yolunda 
ancak Fransa ve İngiltere 
karışmazlık politikası te
şebbüsüne ilk girişenler 
kendileri olduğunu unuta .. 
rak nasyonalist ağacı ile 
cümhuriyet kabuğu arası

na ellerini sakmağa kal
kıı;tı ı..J•r. ....... ~İrnP MH~1,.;_ 
·-~ ;r~•ftM4~\' 

Bu mesele hakkında her 
kes istediğini düşünebilir. 
Fakat bu bir İspanyol me· 
selesidir Buna karışmak 
hiç bir işe yaramaz ve giz 
!iden gizliye katı fakat 
dürüst bir şekilde istiklii
lini elde etmiye gayret e· 
den bir memlekete yaban
cı vesayet ve işgali için ve 
sile vermek olur. 
Bazı merhametli insan

lar Paris'le Londra'nın mü 

samahaya davet için Fran
ko üzerinde tazyık yapma
larını arzu ederler. Bu bir 

siyaset meselesi değildir. 
Bu ancak ne yapması la
zım geldiğini bilecek ka
dar dindar ve vatanperver 
olan İspanyol galibi için 
bir vicdan meselesidir. 

Excelsior 
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Tayyare! Tayyare! 

Hava kuvetlerine tahsis 
edilen müthis servetler 

.> 

Maginot battı ve Siegfried battı iki menli kuvettir: iki 
müdafaa battr. 

Hava ordusu son derecede müteharrik, müspet bir kuvet
tir; bir taarruz~ tedip ve müdafaa ordusu. 

Almanya bava ordusunu teşkil etmek için 19J5 martrnda 
harekete geçti. Gelecek ay dört sene olacak. 

lngiltcre 1 mart 1939 da hizmette 1.750 tayyaresi olmak 
üzere planına mayıs 19J5 de başladı ve Z.J70 tayyarclik beşse
nelik pl<inı 1917 il;i 1942 senelerine inkisam eder. 

Fransa 1940 ilk baharında 2.617 tayyarelik devamlı bir ön 
sal kuvetine sahip olmak için kendi pl<inına 19J8 şubatında -
bir sene oluyor - başladı. 

1.02J tayyare ve uçucu hususundaki Denain pljnr 19J4 - 9JS 
de bazrrlanmrştr. Bu plRn 19J6 nisanında, sonra da temmuzun
da tahakkuk etmiş olacaktr. Halbuki ancak 1917 temmuzunda 
krsmen ve 1918 şubatrnda tamamen tahakkuk edebildi. 

1.500 tayyarelik Pierre Cot pliinr yerine bugünkü nazu 
Gvy La Chambrc devamlı surette hizmette 2.617 tayyarelik 
bir pl<İn ikame etti. Bu pl;in mucibince mart 1918 den mart 
1940 a kadar 4.800 tayyJ.re ve 12.000 motor inşası icap etmek
tedir. 

Seri matcryeli için biribirini takip eden büdçeler ebemi-
yet/i nisbelcrde artmıştır: 

- 19JJ de 450 milyon frank; 
- 1914 de 750 milyon; 
- 1916 da 1 milyar SO milyon; 
J?ört senede 2 milyar 770 milyon, yani bugünün parasiyle 

5 mılyar 540 milyon frank. 
- 19J7 de 1 milyar JZO milyon; 
Yanı bugunün parasiyle 1 milyar 850 milyon frank.. 
- 1918 de J milyar 140 milyon. 

. Yekün olarak altı senede bugünün parasiyle 10 milyar 5JO 
mı/yon frank. 
• Hük.ün:ıet ve parliimento, ilk kinun sonunda 1919 da ba-
vacrlrk içın ~üyük tabsi~a~/ar kabul etmiştir. ' 

- Umumı masrall~r ıçın 2 mı/yar 320 milyon; 
- S!rm.a~e e!1vestısmanlarr için 9 milyar 211 milyon; 
Yekun ıtıbarıy/e: 11 milyar SJl milyon frank. 
Ve ~~va serv_isine 19.19 la 1940 büdcelerini biribirine bağ

lamak ıçın 11 mı/yarlrk teahhüde girişme sa/fihiyeti vermiştir. 
. Aynı zamanda bava ordusu kadrosu da matcryele muvazi 

bır surette genışleti/miştir. 
Hazer zamanr hava ordusu faal zabitlerinin miktarı J 085 

den 4.432 ye çıkarılmıştır. · 
Uçuşa memur kadro generalleri sayısı 27 den 40 a çrka _ 

rrlmrştır. 

Küçük zabit ve asker miktarı 50.410 dan 77.700 e çrka • 
caktrr. 

. Ve 1939 da 300 ihtiyat zabiti bava ordusu lı.adrolarrnda 
bızmete kabul edilecektir. 

Bu su~etle Frans.a 1919 senesi için milli müdafaaya ayır
dılr J7 mıl!ar 919 mı iyon lranklrlı: bir büdce üzerinden 11 mil
yar 2J1 mılyon lranlı.r bava lt.uvetlerine tahsis etmektedir. 

L'ltransigeant 
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İtalya ve 
Lehistan 

Kont Ciano'nun Varşo

va ziyareti dolayısiyle yaz 
dığı bir makalede Giorna· 
le d'ltalia ltalyan - Leh 
münasebetlerini gözden ge 
çirerek diyor ki: 

"Kont Ciano ile Polon
ya Hariciye Nazırı Bek a
rasındaki konuşmalar her 
şeyden eve! umumi mesele
ler etrafında cereyan et
mektedir. Çünkü İtalya ile 
Polonya arasında bugün 
muallakta mühim hiç bir 
mesele yoktur. Ekonomik 
meseleler ise ne fevkalade 
ne de müstacel mahiyette
dir. Binaenaleyh bunların 

müzakeresi mütehassıslara 
bırakılabilir. 

!ki devlet adamının meş... 
gul olduğu umum! mesel~
münasebet, Tuna Havza
sında, siyası ve iktısad! 

tahavvüller, ve nihayet Av 

rupa'da yeni muvazene ve 

sulhun takviyesi. 

Bu son meselede fran • 
sızlarda galeyan uyandı

ran ve müzmin bir ihtilaf 

mahiyetini alan alman ve 

İtalyan talepleri çok mü· 

him bir yer tutmaktadır. 

Almanya ile olan müna

sebetlere gelince, Almanya 
ile siyasi ve askeri işbirli

ği italyan siyasetinin esa

sını teşkil eder. Binaena • 

leyh İtalyanın herhangi is
tikamette olursa olsun sar

fedeceği siyası faaliyet 
Bertin - Roma mihverine 

uymalıdır. Esasen Polon -
ya da Almanya'ya hissedi-

lir derecede yaklaşmıştır. 
Vakıa mihvere iltihak et
memiştir. Fakat bunu ne 

Berlin ne de Roma bekli
yor. Binaenaleyh bahis 
mevzuu olan şey Polonya
nın hakiki menfaatlerine 
uygun olan bu temayülü 
inkişaf ettirmektir.,, 

Hollanda da 

silôhlanmayı 

h ızlaştı rıyor 
Hollanda hükümeti, 

1939 silahlanma bütçesi 
hakkında parlamento -
ya verdiği bir muhtırada, 

Hollanda'nm silahlanma 
politikası da izah edilmek
tedir. Bu muhtırada ez
cümle Hollanda ordusu
nun tedabüi vazifesini ba -
şarabilecek bir kudrette 
olduğu kaydedilmektedir. 
Ve denilmektedir ki, 1938 
eylülünde edinilen tecrü

beler, hudutlardaki ordu 
mevcudunu ehcmiyetli bir 

ölçüde takviye etmenin 
zaruri olduğunu göster

miştir. Arazi üzerinde alı· 
nan türlü tedbirlere (mev
ziler, siperler, sığnaklar) 
devam edilmektedir. Fa
kat, düşmanın sınırları aş 

masının önüne ancak bir 

şartla geçilebilecektir; o 

da Majino veya Zigfirid 
hattı gibi bir hat tesis et

mekHr. Halbuki bu gün
kü şart ve usul içinde bu
na imkan yoktur. Bir çok 
yerlerden ileri sürülen bü 

tün tekliflerde müdafaa 
bakanlığı memleketin ma
li kudretini göz önünde 

tutmak zorıunrl:=-~1r "'-T:~
aen, tayyare meyaanların· 

da yeraltı hangarlarının 

inşası tayyare hücumları
na karşı bir müdafaa vası
tası olmak üzere balon ba
rajlarının tesisi gibi hu· 
suslar temin edilememek
tedir. 

Hindistan'ın müdafaa - • 
sına gelince, müdafa ba
kanı, büyük devletlerden 
sonra, (İngiltere, Fransa, 
Almanya, Sovyetler, İtal
ya, Amerika, Japonya} ge

niş ölçüde yeni yeni ge
mileri inşa eden memleke

tin Hollanda olduğunu 

söylemiştir. Deniz tayya
re kuvetleri de yalnız sa
yı itibariyle değil, keyfi

yet bakımından da tama
miyle mükemmelleştiril -
miştir. 

Noye Zürher Saytung 

·---
TURKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

T. A. Q, 

Ankara 

PAZARTESi: 27.2.1939 
12.30 Ttirk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 M\izik (Neşeli pliklar). 
13.45 • 14 Konuşma (kadın sa

ati). 
18.30 Program. 

18.35 Konuşma (Cevdet Mem -
duh - keman tarihi ve teki -
mülü). pJ3.klarla misaller. 

19.00 Konuşma (doktorun sa
ati). 

19.15 ~ürk müziği fasıl heyeti 
(hicazk.ir fash). Celil Tok
ses, Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri ziraat borsası (fi .. 
yat). 

20.15 Türk müziği 1 • Hicaz 
peşrevi. 2 - Bekir ağa - Hi -
caz beste. 3 - Dede - Hicaz 
şarkı - Seyri Gülşen edelim. 
4 - Şcvkı - hicaz şarkı - Fi -
rakınla zalim harap oldu. S • 
Şevki - hicaz şarkı - Niçin 
bülbül figan eyler. 6 - Sadul
lah ağa • hiçaz semai - Ni -
deyim sahnı çemen. 7 - ...... . 
- Ruşen Kam - Taksim. 8 .. 
Rahmi bey - Gül hazin sün -
bili perişan. 9 - Şevki bey - Ol 
gonce dihcn. 10 - Tanburi a· 
şık Mustafa - Bayati şarkı • 
Sebep ne bakmıyor yarim. 11 
- Tanburi .işık Mustafa - Ne
va şarkı - Muntazır teşrifine. 
Küme okuyucuları: Çalanlar
Vecihe, Reşat Erer, Refik 
Fersan, Fahire Fersaıı, Cev -
det Çağla, Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Kemal Niyazi 
Seyhp.n. idare eden: Mesut 
Cemil. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 

1

21.15 Esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat). 

Bulgaristanın 

Dış politikası 

Harici siyasetimizin temeli 
şudur: Ev ela divamızın bir 
kom:şuluk ba;tlangıcı ile yürü
tülmesi. ve ancak bundan &on • 
..... - •• ı.. ...... -- .... _ _ , ............ . 

de kendisine bigane kalmadığı· 
mız iyi ve samimi bir komşu, 
hiç şüphesiz, kilometrelerce u
zak memleketler ve denizler • 
aşırı dostlardan daha değerli • 
dir. 

Muharrir misal olarak Ne -
güs'ü &:östermekte ve bu ada -
mın Büyük Britanya'ya ve Ce· 
miyeti Akvama güvendiiini ve 
fakat bu uzak dostlardan fay -
da görmediiini ileri sürmek -
tedir. Bundan mida Çekoslo -
vakya'yı da misal olarak ele 
almakta ve 160 milyonluk Rus· 
ya ile kuvctli bir Fransa'nın 
bu devlete yardım edemedikle
rini zikretmektedir. Binaen .. 
aleyh : 

1 - Eveti kendi kuvetine 
dayanmak; 

2 - Bu kuvcti iyi, samimi 
ve kendi tezine uygun hareket
lerde bulunan komşularla tak
viye etmek. 

İşte neticesi müsbet olacak 
ve düşündüklerini tahakkuk et
tirebilecek bir dış politika 
bu yollardan yürümeli ve her 
sese uyarak tecrübeden tecrü -
beye atılmamalıdır. 

Sotir Yanel - SLOVO 

21.30 Müiik (küçük ork~t 
şef: Necip Aşkın): 1 de 
Lincke - Yeşil vadılet 'bf. 
randevü. 2 - Brahrn~~jgt 
dansı No. 12. 3 • A 
Mıstr balesi. 4 - 1talo r1ıı 
- Melodi. 5 - Löhr ~. 
cecesi (vals). 6 - ıcorı~ 
fer - Tirol entermetı 'l 
Hanns Schmidt • t;'~ 
vals. 8 - Rio Gebhar ~es 
mans - Violonsel ve or 
için. 9 - M endeJssohn ~ 
süz Romans. !J 

22.30 Müzik (opera af11" 
Pi.). ptJ 

23.00 Müzik (cazbant ·'""el 
23.45 - 24 Son ajans haır 

ve yarmki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERE'f~g 
14.10 Viyana - 19.10 ~~ 
burg - 19.~ Beronıiıns fi 
20.15 Milano - 20.30 
ransa. ıt 

ORKESTRA KONSE~<S& 
VE SENFONiK KO•• v· 
LER: 12 Laypzig - 16 
yana - 20.10 Könipbe~f, 
21 Roma, Kolonya - ih 
Stokholm - 21.20 JllüO p<i 
Z2 Varşova - 23 B11daşt 
23. 10 Droytviç - t4 

gart. .si 
ODA MUS!KIS! 18 Br ıı 

- 22 Paris - P. T. T. - . 
Milano - 22.30 Bresla"· 3 

SOLO KONSERLERi: ~~r 
Stokholm - 15.25 !faril '/i 
- 16.35 Varşova -18.15 
yana - 18-25 Kolonya. 

NEFESLİ SAZLAR (Jllıri I 
s.): 6.30 Frankfurt - Zo· 
Keza - 22.45 Königsbetl(). 

ORG KONSERLERi VE J( 
ROLAR: 19 Breslav. f 

HAFJF MUZIK: 6.30 Bresi~! 
- 8.30 Münih, Breslav -
Hamburg, Kolonya, Mi.irıı 
14.15 Frankfurt - 16 AIJ11_, 
İstasyonları - 18 Bertitlr 
Stutgart - 19 Laypzig, St~ 
lin - 20.10 Berlin - 20· 
Ştutgart - 22.20 FranJcftl~ 
- 22.30 Kolonya - 22.~ 
Hamburg. 

HALK MUSIK!St. 11.30 Şt•" 
gart -14.30 Stokholm. 

DANS MUZll'.it: 22 Sof ya"': 
Z2.45 Tuluz - 23 Roma. fA 1

; 

lano - 23.10 Brüksel - 2 
London • Recyonal Lükserfl' 
burc - 0.15 Droytviç, P• " 
ris. 

Qf P,Ae~ceZr 
Daha doğrusu, papa kim O 

labilir? 
Yeni papanın rahip .,,t 

peskopos olmasına hacel 
yoktur. Ancak, papalar• 
rahiplerle dindar bir hal~ 
seçtiğine göre, bir Kardi ' 
naldan hem de bir italyaıı 
kardinalinden başka biri • 
nin papa olmasına ihtiınııl 
verilemez. Hemen beme'O 
altryiiz seneden beri böyl• 
olmuştur. 

Bütün bir cihan katolil« 
liğinden papayı seçmek te• 
mayülü iledir ki, bugüıı 
mevcut ve yaşıyan 62 kar• 
dinalden 27 si İtalyan de ' 
ğildir. Ancak bu nisbeti11 
bir tesiri olmakla berabetı 

bugünkü şartlar içinde se
çilecek olan papanın bir j,. 

talyan kardinalı olacağı m~ 
hakkaktır. 

Franlclurter Saytun& 

Hayatın içyüzü •• _J 
adamla sözleştim. Senin adamın Tim'i 

ne zamandır bekledim, durdum. 

- Ben lakırdı dinlemem. Arkada -
şım Tim bu işi görecek. Yoksa ikinizin 

de pastırmanızı çıkarırım. 

Arabacı beri yanda iki eli de cebin-

ruklardan birisi herıfin suratına rast 

gelmişti. Manav etrafına bakınıyordu. 

- İleri gitme delikanlı, diye tavsi -
yede bulundu, karşındaki meşhur ka -
sap Bil'dir. Eğer karşısında daha ayak 
dirersen seni öldürür bile. En iyisi sen 
çekil, git! 

se kasap Bil, yattığı yerden kalkmak 
istememişti. Blis, yemişleri ve sebze -

!eri muhtelif dükkanlara boşalttı ve 
yorgunluktan canı çıkacak bir hale 
geldi. Saat dokuzda araba tamamiyle 
boşaldığı zaman kendisi Stritham'da 
idi. 

Blis yorgun argın pansiyonuna dön .. 

dü. Londra sokaklarını bir kefen gibİ 
kül rengi bir sis bürümüştü. Bu yüz • 
den hasıl olan rutubet üstünü başını 
nemlendiriyordu. Ağır ağır yürüyor, 

etrafından gelip geçenlere aldırış et• 
miyordu. Bir aralık kışlaları andıran 
çatık yüzlü bir sıra evin önündeıı 

geçtiğini farketti. Biraz sonra birden• 
bire kaldırımın üzerinde beliren bir 
kız gözüne çarptı. Kız, çıktığı eve ba· 
kıyordu. Hali, tavrı Blis'in alakasını 
davet etmişti. Kızın büyük bir telaşı 
vaıdı. Sanki bir zindandan kaçmıştı ve 
tekrar tutulmaktan korkuyordu. Son· 
ra başını Blis'den yana çevirdi ve hız .. 

lı adımlarla onun yanına geldi. Gözle· 
ri ümitle parlamıştı. Daha tam yanına 
sokulmadan ona hitaba başladı: 

Blis, oradan çıktıktan sonra Strand 
yolu ıle (,:arıng Kros istasyonuna gıt
ti ve bir telefon kulübesine giıdi. lki 
peniye kıyarak avukatına telefon et -
ti. Biraz sonra mister Krovley tele -

fonda karşısında idi. 
- Mister Krovley siz misiniz? 

- Aman, Mi.ter Blis'in sesi 1 Allah 
aşkınıza .... 

- Durun da beni dinleyin. Size ve
recek talimatım var. Cermin caddesi 

110 numarada Honerton isminde biri· 

si var: Dik Honerton. Ona ismini bil

dirmek istemiyen bir müşterinizin fa· 

irsiz ve beş sene vade ile bin lira borç 

vermek istediğini, bununla iş yapma· 
sını bildiren bir mektup yazınız. An • 
tadınız mı? 

- Baş üstüne Mister Blis, bu sabah 
bu işi hallederiz. Pek ala, siz ne alem
desiniz? 

- Allaha ısmarladık 1 
Blis telefonu kapadı. 

Yazan: Filipı Openhaym 

Yorgun argın pansiyonuna gitti. İlk 
defa olarak Misis Hit'e haftalık kira
sını verememişti. Orada kendisini ya

tağmın üzerine attı ve bir kaç saat uy

kudan sonra Kovent Garden'in yolunu 
tuttu. Yorgundu, biraz da keyfsizlik 
hissediyordu. Bununla beraber r:arsı . . ' 
arabaları arasından itile kakıla geçti. 
Orada yükleme ve boşaltma nevinden 
bir iş bulacağını umuyordu. Nihayet 
böyle bir fırsat kendini gösterdi. 

Üzerine sebzeler ve çiçekler yüklen
miş bir arabanın, dizginlerini elinde 
tutan arabacısı, kendisine seslendi: 

- Hey arkada~. arabayı boşaltır mı
sın? Balham'a ve Stritham'a gidece • 
ğim. Beş on para veririm. 

- Peki, dedi Blis, arabaya atlıyayım 
mı? 
Arabacının tam "peki" diyeceği sı

rada meyhanenin birisinden iki surat

sız adam çıkıverdi. Bunlardan kırmızı 
suratlı, boğa tavırlı birisi arabacıya 

1 yumruğunu salladı. 

İş idarehanesi. her zamanı..~.' _da- - Bana bak, diye bağırdı, bırak bu 
ha ümitsiz bir .ta.ide idi. rma ı- JT"" lı.crifi ; benim adamrm Tim s~:ıinle be· 

lira vererek aldığı büyi' 
1
• l :1 •aber gelecek. 

'evka a er t · · · d' b reslerinden bir havır - ı,.ı' · - Y.' ama, dedı arabacı, şım ı u 
.,1 ıııııııııııııııırııııtııııııl•••ı• •• ···~ ... 

de dikilen birisine işaret etti. 
- Adamın bu mu? Diye sordu. 
Kırmızı suratlı adam: 
- Evet odur, dedi, eğer onun için 

bir tek laf edecek olan varsa kendisini 
yok bilsin. Haydi Tim, iş senindir. At
la arabaya! 

Blis söze karıştı: 
- Affedersiniz ama, bu işi ben al -

dım. 

Kırmızı suratlı adam ağzı hayretten 

bir kanş açık, delikanlıya döndü. Va -
ziyeti kavrıyabilmesi için bir iki li'ih ~ 

za geçti. Ondan sonra öfkeli öfkeli ha
murdanarak çdcardığı caketini arka
daşına fırlattı ve bağırdı: 

- Karşımda duracak mısın? Yoksa 
bir delik bulup sinecek misin? 

- Ben döğüşrnek istemiyorum. Fa -
kat iş benimdir. Beni tutan adam "gitf' 

demedikçe buradan bir yere ayrılmam. 
Manav, hiç sesini çıkarmıyordu. 

Kırmızı suratlı adam ilerledi. Blis'e 
öyle bir yumruk salladı ki eğer deli -
kanlı vaktinde başını eğmeseydi, ka -
fasını kırabilirdi. Ondan sonra muva -

zenesini toplayıp Blis'in göğsüne bir 

yumruk indirdi. Blis, yumruğunu na -
sıl kullanacağını bilmiyor, gelişi gü 
zel savuruvordu. Tesadüfen bu vum • 

Blis cevap verdi: 
- Hayır çekilmem 1 Bana verdiğin 

işi istiyorum. 

- Kazanacağın para o kadar fazla 
bir şey değil. Bu yüzden kafanı kırdı
racaksın; belki benimkini de. 

Blis: 

Arabacı: 

- İstersen seni gene geldiğin yere 
götüreyim, dedi. Blis arabaya bindi ve 
Kovent 'Gard en civarına varıncaya ka
dar, arabanın içindeki boş çuvallara 
başını koyarak bir uyku kestirdi. 

Bir meyhanenin önünde duran araba 

- Kafamı kim kıracakmış? Dedi. cx: 
Kırmızı sµratlı herif kükredi: - Bitkin bir haldesin, dedi, sana bir 

- Kim olacak? Ben ... Şimdi bak, şey ikram edeyim. 
sana kafa nasıl kırılırmış, göstereyim. Blis arkadaşının arkasından içeriye 

Bu sefer, daha ihtiyatlı hareket edi- girdi. Burada sıcak kahve de satı!ıyor
yor, fakat gözlerinde niyetinin çok du. Bir fincan kahveyi içine sine sine 

kötü olduğu okunuyordu. Blis, dişle - içti. Gene damarlarında kanın dolaş -
rini ve yumruklarım sıktı. Kendisini mıya başladığını hissediyordu. 
büyük bir öfkeye kaptırmıştı. Ortada- Arabacıya: 

ki iş kendisinindi. Onu hiç kimsenin - Allaha ısmarladık, dedi. 
elinden almıya hakkı yoktu. Hele böy- Manav, yarım kron ücretini avucuna 
le sicilli bir serserinin. Talihi onu kar. sıkıştırırken: 

şısındakinin hücumlarından koruyor - - Gene rast gelirsem sana iş veri -

du. Gene talihi sayesinde savurduğu rim, vadinde bulundu; fakat benim sö
zaif bir yumruk kasabın portakal yı. zümü dinlersen bu kasap Bil'den sa . 
ğını üzerinde ayağı kayarak yere düş- kın. Bu sabah, bir haylı sarhoştu. Fa
mesine sebep oldu. Bunun üzerine kat yumrukları müthiştir. Kendisi de 
Blis, sendeliye sendeliye arabanın ar - kanlı katil bir heriftir. Yüzüne bakan 
ka tarafına sıçradı ve arabacıya: udamı öldürmeğe kalkar. Ben <r.ıa kafa 

- Haydi çek, diye yalvardı, onun tutan kimseyi göımedim. Seni de al -
1yağa kalkması bir iki dakika sürer. !ah korudu. Bereket versin herif yu • 

Araba hareket etti.Jler ne ııebeole b uı-tı .,.. ....... 

- Kim olduğunuzu bilmiyorum; 

fakat lütfen bana yardım ediniz. Bu e1 
den kaçtım. Bunun sebebini sormayı· 
nız. Bir taksiye binmek için bana para 

veriniz. Bir an önce burada:ı uzaklaş .. 

malıyım. 

Kız, oradan geçen bir otomobili ça. 
ğırdı. Çehresindeki teliiş ve heyecan 
hii.la baki idi. Elini de Blis'e doğru u· 
zatmağa devam ediyordu. Blis, yele· 
ğinin cebine elini soktu. 

- Bunu verdiğinize hiç bir zaman 

nedamet getirmiyeceksiniz. İsminizi, 
adresinizi bildirin de bu parayı oraya 

iade edeyim. Yarım kron değil mi? 
Haydi çabuk verin. Biriıi çıkabilir. 
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Baş v ayak üşürse ... 
k Başlarını oocuktan korumak için 1 göi:rü& üıümesinden çok daha tehli
dıılar delikanlılardan daha akıllı kelidir. 
t'avranıyorlar.Yazın hava tepdili ye- Sebebini anlamak da güç değil
k::lan ~o~.lerdc. başları açık do!aıan dir- Fizik 1?esele.&i. Mektep labora
l lar gorul&e bıle, kışın hepsı baı- tuvarındakı tccnibelerdcn hatmnız. 

1a.t-ı kapalı geziyorlar. Geniş kenar. da kalmıştır, elektrik ceTeyanı sivri 
1 Yahut sivri şapkalardan hoşlanını- uçlardan çıkar. Onun gibi hararet 
ranları, hiç olmazsa, püskülsüz ve de ... insanın elleri, ayakları büsbii
tğ.i havada birer takke giyiyorlar. tün sivri değilse de birer uçtur. Uç
d ~1 zaman hocaı;ının dediği gibi, lardan hararet daha çok ve daha 
d ogrUsu, kendilerine yakıştırıyorlal" çabuk çıkar. 
a... . ~ Daha önce, doktor lspener adm -
Buna karşılık, delikanlıların baş- daki hekim bir istatistik tutarak a

a~ık gezme modaları hala sürüp gi. yaklan üşüyenler arasında yüzde 42 
~1Yor. Onlnra <la ba§açık gezmek ya- si boğaz hastalığına, 36 sı burun has.. 

1trnıyor denilemez. Güzel taranmış, talığma, 6 sı hançere hastalığına, 6 
l>ornatalarln parlatılmış snçlnrm şnp. sı bronşit hastalığına, 10 uda rüma. 
~a altında büzülmesini gönül elbette tizmaya tutulur, demişti. O kadar 
ısteınez. Fakat hekimlik insam he- kesin tahminleri kabul etmekte le
bten daima kötü şeyler dÜ§Ünmeğe reddüt et&cniz bile, bir yerde difteri 
alıştırır. Onun için ben de bu mevsim- çıkınca ilkin ayakları üşüyen cocuk
de ne vakit açık baş bir genç görür. lar tutulur, diyen hekimlerin sözü 
&eın, bunu kendisine yakıştırmakta hiç de yabana atılacak şey değildir. 
beraber, bir taraftan da acıyonun. Onun için l:üyümüş kızlara ve de. 
Bu rütubetli, soğuk, yağmurlu, sisli likanlılara &Öz geçiremeseniz bile, 
havada gencin başı üşürse... küçükleri bu m::vsimde yün çorap 
Baş üşüyünce, ondan gelebilecek ve kalınca potin giydirmeden sokağa 

:rahatsızlıkların en hafifi nezledir. bıralanamakla pek iyi etmiş olursu· 
O hile can sıkar. Halbuki başm üşü. nuz. G. A. 
tneainden, yüz kemiklerinin arala. 
l"ındaki boşluklarda iltihap, ( sinü
~it) hnsıl olur. Bu da eğlenceli bir 
ley olmamakla beraber, ondan daha 
RÖtü hastalık vardır. Bulaşık menejit 
hastalığı en çok defa rütubetli mev. 
&İ.rnde meydana çıktığı için, rütube. 
tin mikroplar üzerine tesirini arar
lar. Halbuki rutubetli mevsimde in.. 
&anlann da başlarını üşüterek o has
talığın mikroplarına yüz verdikleri -
ni hesaba katmak lazım-dır. 

Bereket versin ki bulaşık menen. 
jit nadir bir hastalıktır. Fakat verem 
tnikroplarının yaptığı menenjit daha 
çoktur. Bunun da baş Ü§Ümesiyle mü 
nasebeti bulunduğu gittikçe daha iyi 
anlnşılmaktadır: mutedil hararette 
bulunan başın içerisinde bir şey ol
rnuyor da, yazın pek sıcakta yahut 
kı,ın soğukta ve rutubette menenjit 
meydana çıkıyor. Tabii, istidat la
zım, fakat benim gördüğüm o yakı
şıklı delikanlıda istidat bulunmadı -
ğını nereden bileyim? ... Bunu kendi. 
sine söylesem benimle eğlenir, sözü. 
mün hic fı\Ydası olmaz. Ama, siz, an
.. ı .... ~-;:):.. halar hic olmazsa kendi
m evsimde baş açık sokağa bırakma. 
ymız. Ağabeylerine bakarak onlar 
da baş açık gezmeye hevesleniyor. 
lar, halbuki söylediğim o kötü has. 
talık küçüklere daha çok musallat 
olur ..• 

Ayakların üşümesine gelince ... 
Me§hur ıslak tavuk hikayesini bilir· 
siniz: tavuk cinsi şarbon hastalığına 
tutulmadığı halde, Pasteur bir tavu
ğun ayaklarını suya batırınca hay. 
'Vana o hruıtalığı venniı ... Doktor En. 
gelman adında gayretli bir hekim, 
hemen hemen aynı tecriibeyi kendi 
üzerinde yapar. Şarbon hastalığiyle 
değilse de, ayaklarına ıslak çorap. 
lar giyince ilk günü yüzüne sıcaklık 
basar, baş ağrısına tutulur. İkinci 
günü titreme gelir, ha§ ağrısı artar. 
Üçüncü günü bunların hepsi azıtır. 
Dördüncü günü boğaz ağrısı, yutar
ken güçlük, 38.2 ateş, bademcikler 
Üzerinde beyazlık. Altıncı günü ate§ 
39 dereceye çıkar. Nihayet doktor, 
ıslak çoraplardan vazgeçince de 
hastaJıktan kurtulur. 

Gene o doktorun ikinci bir tecrü
besi: bu sefer ayaklarını sıcak suya 
batmr ve göğsünü soğuk havaya 
kar§ı açar: hiç bir rahatsızlrk gel
mez. Demek iki ayakların Ü§ümesi 

Meksika' da 
ciddi bir 
isyançıktl 

Meksiko, 26 a.a. - Sinaloa'da ciddi 
bir isyan çıkmıştır. Hükümet mahfil
lerinde endişe izhar edilmektedir. Ha
diselerin cereyan ettiği mıntakaya 
kumanda eden general Alejo Gonzalez 
tarafından gönderilen bir raporda Pa. 
loma Sola mevkiinde yapılan muhare
benin sekiz saat devam ettiği bil'diril -
mektedir. 

Müdafaa Nezareti asilerle mücadele 
etmek üzere Sinaloa'ya derhal 45 inci 
piyade taburunu sevketmiştir. Aynı 
zamanda lüzumunda müdahale etme -
leri içi':ı askeri hava kuvetlerine emir 
verilmiştir. 

Sinaloa ve Durango devletleri ara
zisinde askeri harekat yapılmaktadır. 
silenn çok mikdarda'-~e-t~ch1iZkt'iai1t'! 
nın mükemmel olduğu ve başlarında 

harp işlerinde mahir şefler bulunduğu 
zannedilmektedir. 

Nevyork sergisinde 

Türkiye paviyonu 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Nev -

york'tan dönen Amerika'nın İstanbul 
4tonsolosu, Amcrika'da sergiye iştira -
kimizin büyük bir alaka ve memnuni -
yetle karşılandığını, her yerde, inşaa
tı bitmek Uzere olan türk sitesinden 
takdirle bahsedildiğini ve gazetelerin 
şimdiden Türkiye hakkında dostane 
neşriyata başladıklarını söylemiştir. 

B. Hanri Ponso 

Fransa'ya gitti 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Fransa'

nın Ankara eski büyük elçisi B. Pon
so bir müddettenberi rahatsız bulun -
duğundan fransız hastanesinde yatı -
yordu. B. Ponso'nun sihatı tamamiyle 
düzdmiş ve kendisi bugün hastaneden 
çıkarak Paris'e hareket etmiştir. 

Bugün Matinelerden itibaren 

Yeniıehir ULUS Sinemasında 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESİ 
Paris, Londra, ve Amerika'da haftalarca oynanılan ve 1938 

Sinema mevsiminin en güzel filmi olan 

o N p u s 
(Quai de Brume) 

B O R A filminin unutulmaz yıldızı 
MİCHEI.. MORGAN ve JEAN GABİN 
tarafından şahane bir suretle temsil edilen AŞK ve İHTİRAS filmi 

ayrıca yeni metro jurnal... 
YALNIZ BU AKŞAM: 

LANTOS Orkestrasının 
veda gecesi için hazırladığı 

CAZ CILGINLIGI 
Arzuyu umumi üzerine bugün 12,15 ucuz matinesinde 

KADINLAR HAPiSHANESi 
Bu akşam için numaralı biletlerin evelden aldırılması rica olunur. 
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kimsenin şüphesi olmiyan bir 
memlekette, bilhassa devlet yapı
cılığının eserlerini bir kül halin
de görmek, bu meselede nerede 
olduğumuzu bclirıtir: ileride mi
yiz, geride miyiz? Yoksa bu bizim 
gözümüzü karatan bir kuruluş, ya
kın zamanlara kadar bir inşa hare
ketine hasret çektiğimiz için, nor
mal olduğu halde bize mi fevkala
de geliyor? 

Aşağıda bulacağınız rakamlar 
ve tafsilat, son beş sene içinde, 
yalnız nafıa teşkilfitının idare ve 
mürakabesiyle inşa ettirilmiş olan 
ehemiyetli binalara aittfr. Bunla
rın yanına, bir de, fevkalade ka
nunlarla diğer vckaletlerimize bı

rakılmış olan inşaatı, hususi ida
reler inşaatını, belediyeler inşaa

tını ilave ediniz. o zaman, burada 
okuyacaklarınız meydana gelecek
tir .. Kısacası, hususi olan inşaat 
hariç halk ve memleket için yük
selen bütün binalar ve diğer tesis
lerin yekunu .... 

Bu yekunu, bulabilmek ve tet
kik etmek imkanı bile, gene, son 
senelerde alınan tedbirler netice
si olmuştur. Nafıa vekaletinin ya
pı işleri teşkilatı kuruluncıya ka
dar bilhassa vilayetlerdeki inşaat 

durumunun salahiyet ve merkezleş. 
, miş bir kontrol altında değildi. 

Çok uzak bir viliiyctte yapılacak 

bir mektep binasını ameli ehliyet 
liyakati tanınmış bir mühendisin 
veya mimarın inşa etmesi imka~
sız olduğundan, bu tesisler çok za
man modern yapıcılığın, zevk ve 
teknik şartlarını taşımıyordu. A
şağıdaki satırlarda rastlıyacağı -
nrz binalar da ise, bütUn aradığı

nız vasıfların bol bol vücut bul -
muş olmasına kani olabilirsiniz. 
Çünkü bunlar, temeli atıldıktan 

çatısı kapanıncıya kadar ve hatta 
ondan sonra da bile devletin sala
hiyetli kontrolü altındadırlar. 

S on beş senelik inşayı vilayet
ler sırasiyle veriyoruz: Af

yon vilayetinde 21652 liraya bir 
vali konağı: 15083 liraya bir nafı
a binası yaptırılmıştır. Ankara vi
layetinde kurtuluş, onuncu yılı ve 
ulus ilk mektepleri binası 235.516; 
Stadyom ve Hipodrom 1.675.206; 
Etlik laburatuvarları 65.365 liraya 
yaptırılmıştır. 

Aydın'da 46.4677 liraya Nazilli 
--....... - ... : • !'.>il Sl?7 lir.ava meın.Lakct 

raya Nazilli pamuk tohumu üret
me çiftliği, 

Ağrı vilayetinde 19.307 liraya 
ikinci ilk okul; 19.000 liraya Pat
nos hü.kümet ko~ağı; 23.037 lfraya 
halkevı; 10.909 !ıraya belediye o
teli; 

Balıkesir' de 91.911 liraya hükü
~et konağr, 3000 liraya kütüpane 
?ınasr', 4.957 liraya Midhat paşa 
ılk mektebi, 9.200 liraya Erkek ilk 
mektebi bitti. 

.. B~!ecik'te 29.476 liraya Bozüyük 
hukumet konağı bitti; 

~ing.öl vilayetinde 13127 liraya 
valı cvı; 7391 liraya dispanser bL 
nası; 

Bolu'da 18305 liraya vali konağı; 
Burdur'da 41.152 liraya memleket 

hastanesi; 

.. B~rsa'da 25.134 liraya Yenişehir 
hukümet konağı, 32389 liraya bölge 
sanat okulu, 9329 liraya Kirazlı
yayl~ Adağ .evi, 13381 liraya Uludağ 
otel ılavesı, 56.747 liraya Karacabey 
harası kısrak ahırı, 25.64- liraya Ka- . 
racabey Kızılhan ahırı, 40507 liraya 
Karaca~ey memurlar pansiyonu, 
31.011 lırar:ı Karacabey aygır depo. 
su: 34826 !ıraya tay ahırları 19543 
liraya memurlar binası· ' 

' Ça:ıakkale'~le 135.883 liraya üç 
pavyon~uk Jandarma garnizonu; 
80259 lıraya memleket hastanesi· 
307 56 liraya İmroz hükümet ko;ıa ~ 
ğı; 

Çankırı'la 3 l 856 liraya hastane 
pavyonu, 2661 l liraya merkez Gü _ 
ney ilk okulu, 20.000 liraya Eski. 
pazar ilk okulu, 5034 liraya Bayın
dır ilk okulu; 

Çoruh vilayetbde 44908 liraya 
Artvin halkevi, 20.000 liraya Art -
vin cezaevi; 

Denizli'de 49.8bl liraya Sarayköy 
hükümet konağı; 

Diyarbakır'da 30.000 liraya Ata
türk köşkü, 245.312 liraya birinci 
umum müfettişlik binaları, 22.200 
liraya Nafia dairesi; 

Edirne'de 33516 liraya umum mü. 
fettişlik konağı, 14974 liraya orta 
okul pavyonu çatısı, 34974 liraya 
lise kız ve erkek öğretmen okulları 
te1>isat ve sınıflar bi:ıası; 

Elazığ'da 30.000 liraya Maden 
ilk mektebi, 30.000 liraya Atatürk 
ilk mektebi, 60.000 liraya Halkevi, 
55.000 liraya kız enstitüsü, 20.000 
liraya kapalı spor salonu ; 

Eı;ziocan'da Ul.773 lira a halk· 

Son beş sene içinde bütün 
memleketteki 

• • resmi ınşaata aıt: 

Rakamlar ve izahlar 
Dünkü sayımızda devlet inşaatına ait son mali yıl içindeki umumi rakam
/su vermiştık. Bugün, son beş sene içinde bıitun vilayetlerimi:r.deki inşa
ata ait tafsilatlı rakamları bulacaksınız. 

Türk.iye'nin inşa davasınrn resmi kısımlau bu rakamlarla tamamlanma1c
tadtr. Umumi muvazene, hususi idare. mutedavtl sermaye ve belediyelerce 
vapılan bu inşaat, devletin yapı davasrndaki rolünü ve ycriqi belirtecektir. 
Yarınki sayımızda hususi inşaata geçeceğiz. 
Hususi inşaat gerek luymet, gerek miktar İtibariyle resmi devlet inşaatma 
gore daha buyuk bır hacım tutmaktadır. Boyle olmakla beraber yalnız 
Ankarıı'dıı dt'ği/. bir çok büyuk şehirlerimizde bır mesken darlıgı vardu. 
Daha yerinde bir tabirle, bizde ev sahibi olan nüfus miktarı bir çol: diger 
memleketlere nisbctlc nz:dır. Ki davamızın en mühim ve halledilmesini lü
zumlu bulduğumuz taralı da işte budur. 

i'""""" .... Yazan : .......... ...... 

1 Cemal KUTAY 1 ........................................................ 
Eskişehir'de 29.184 liraya halke -

vi binası, 10.379 liraya memleket 
hastanesi: 

Gaziantep'te 42.889 liraya Maden 
istasyo-:ı binası; 

Gircsun'da 48.835 liraya 45 .yatak
lı hastane; 

İçel'de 41.355 liraya memleket 
hastanesi, 28069 liraya vali kona. 
ğı, 12.911 liraya baytar korunma e
vi, 40182 liraya ti eri ilkokul\.&, 5258 
liraya Bahçe mahallesi ilk okulu; 

Isparta'da 31117 liraya Eğirdir 

hükümet konağı, 93536 liraya Is. 
parta hükümet konağı; 
İstanbulda 22121 liraya üniversi

te rasatane binası, 244.000 liraya ü
ı:ıiversite hayvanat ve nebatat ensti -
tüsü, 27527 liraya on birinci ilk o
kul, 22172 liraya 23 üncü ilk okul, 
28449 liraya jandarma cfrad sevk 
binası, 63539 liraya yüksek deniz ti. 
carct mektebi pavyonu, 77 550 lira
ya gümrük deniz mıntaka komutan
lığı Hasköy atölyesi, 148993 liraya 
Bil ükdere orman fakültesi çahş
fapaşa maTıye-uıt t~'UU~r,-...,...1~3 
liraya Cerrahpaşa maiiye tahsil şu
besi, 37259 liraya Bakırköy akıl has. 
talrktan pavyonu, 37.434 liraya üs.. 
küdar orta okulu, 77834 liraya Vali
de bağı talebe ve öğretmen sana
toryomu; 

.. ,,. t t 

va harası memurlar evi, 14338 Payas 
gümrük merkezi, 21069 üretme çift -
liği müştemilatı, 4607 Karataş nahi -
ye müdürlüğü: 14045 koşu yeri tri -
bünü, 7467 tayya <: istasyonu, 15.000 
tayyare hangarı, 
Tekirdağı'nda 20249 liraya İnanlı 

aygır deposu, 38159 İnanlı inekha -
nesi. 

Tokat'ta 67.000 memleket hastane-
si, 27.100 liraya parti binası, 10.000 
türk hava kurumu binası, 39548 lira
ya orta okul. 

Yoz.gat'ta 127.436 liraya memleket 
hastanesi, Konya'da 56183 liraya do
gum ve çocuk bakımevi. 

Manisa'da 139.566 liraya memle -
ket has'tancsi; 88394 liraya kız ens -
titüsü, 16.272 Kula ilk okulu, 19.400 
liraya kitapsarayı binası, 16.000 hu -
:msi idare muhtar binası, 23455 lira
ya halk partisi binası, 16.373 liraya 
Turğutlu ilk okulu, 43588 liraya 
Akhisar ilk okulu, 28509 liraya Ala -
şehir hükümet konağı, 48426 liraya 
Stadyom. 
Beş seneli.k inşaya ait olan bu 

tesisler, yapılanların en mühimleri
dir. ve ufak yapılarla tamirler dahil 
değildir. Bunların paraları umumi 
müvazene, hususi idare, mütedavil 
sermaye, ve belediyelerden öden -
miştir. 

- .. ., r 

ruf hakimdir: En modern, ;n i~~-: 
forlu şartlara malik olmakla bera -
her maliyet fiyatı hususi inşaya 
göre muhakkak azdır. Yarınki ya -
zımrzda en büyük vilayetlerden baş
lıyarak hususi inşaya ait rakamlar 
vereceğiz. Meselenin en mühim ve 
netice almıya yanyacak tarafı da bu
dur: Türkiye, e:v sahibi olan vatan
daş sayısı bakımından beynelmilel 
mikyaslara göre ne vaziyettedir ? 

İzmir vilayetinde 10.437 liraya 
Bergama ili~vi, ı ı 739 liraya Ge
nel yalı okulu, 7025 liraya Seydiköy 
okulu, 24966 liraya Ödemiş Emmi
oğlu okulu, 26986'1iraya Urla oku
lu: 17785 liraya sanatlar okulu De
mi~hane atölyesi, 7600 liraya tayya
re ıstasyonu; 

Kars vilayetinde 33 ı 26 liraya Sa. 
rı:ıkamış hükürnet konağı, 56889 li
raya Göle inekhaneleri, 9600, lira. 
ya Göle hükümet konağı, 22207 li
raıy<a İsmetpaşa okulu. 

! İstanbulda yeni telefon 
santralları yapılacak 

Kastamonu'da 40710 liraya kırk 
yataklı hastane; 

Kırşehirde 17708 liraya vali evi, 
Kocaelindc 94944 liraya Adapa -

zan orta okulu, 37384 liraya Arifi
ye elma fidanlrgı, 20895 liraya Göl
cük hükümet konağı, 22002 liraya 
Adapazarı Sakarya ilk mektebi, 

Kütahya'da 66230 liraya 12 der. 
sanel.i ilk mektep, 22826 liraya Si
mav ılk mektebi 77.470 liraya mem
le~~t hastanesi, 34934 liraya lise ta
mın, 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Şişli'de 
inşaatı bitmiş olan yeni telefon san -
tralının dahili tesisatının yakında ik -
mal edileceği anlaşılmaktadır. 

Önümüzdeki eylül ayı zarfında bu 
santral faaliyete geçecek ve halen mcv 
cut olan telefon buhranının bu suretle 
onüne geçilecektir. 

Telefon idaresi İstanbul tarafında 
yaptıracagı santral için de faaliyete 
geçmek iızeredir. Bunun için ihzari te
şebbiıslere geçilmiş ve yeni yapılacak 
binanın civarında bulunan dükkfinfa _ 
rın istimlaki için vilayet idare heye _ 
tinden karar alınmıştır. 

__ ..;;........;;;;._.....;..__;;;;_ . -
Amerika - Birle~k - Devletleri 

Cümhurreisimizin amerikan mil. 
Jetine httap eden m~jlan veşilesi)'o 
le iki gündenberi Amerika - Birle
tik - Devletlerine ait birkaç eseri 
tetkik cdiyormn: Amerika nedir? 

Hartaya btıkarsanrz Amerika -
Birleıik _ Devletlerini büyÜk bir göl 
içinde, çok muntazam tarbolunmU§ 
bahçeleriyle geni§ bir yarımadaya 
benzctebiliıısiniz; sanki bir lzola 
Belin ... Fakat burada her penbe, ye.. 
şil, eflatun veya mavi tarhm bir adı 
vardır: Kangas, Ohyo, İyova, Neb
raska, lndiyana, Oklahoma, bakir 
kıraliçe Elizabet'e izafetle isimlen
dirilmiş olan Virjinya ve saire ... Bun
ların her biri bir ba~ka devlettir- ~ 
im yazılarını bir bayrak altında bir. 
le~tinniş kırk sekiz devlet, Gölün 
bir parçasına Atlas Okyanusu, bir 
başka parçasına Antil denizi, diğer 
parçasına Büyük Okyanus adı veri
lir. 1,5 milyon karek.ilometreden bi. 
raz fazla olan Alaska ile Havai ada
lan hesaba katılma:ua hemen sekiz 
milyon (tam tamına 7.842.423) kare 
kilometreyi bulnn topraklariyle A
merika_ Birleşik • Devletleri telakki
ye göre bir fcdaral devlet, hakikat -
te - tıpkı memleketimiz gibi - ha§. 
lı başına bir alemdir; orada da her 
iklime ve bütün iklimlerin tabii ser
vetlerine tesadüf edersiniz. Theo. 
dore Kirehoff'un, Allen'in, Kate -
Field'in, Warigny'nin Amerika tabi. 
atmı anlatan sayfalarını okuyunuz; 
bir Yosemiti vadisini hayalinizdeki 
cennetten ayırt edemez, bizon aiirü -
leri ve avlan hakkında söylenenle.. 
re inanamaz, İptidai bir krtanm de
nizlere çökerken bıraktığı son yadi. 
gar olan Appa.laşların, Misuri'ye ka
dar uzanan uçsuz bucaksız çayırın, 
kaya dağlarmın azametini tasavvura 
imkan bulamazsınız. .Arnerika'da 
her şey en büyük ölçüdedir: ameri. 
kalıların rekor merakını, bunun i-
çindir ki bir merak değil, amerikan 
tipini dahi meydana getirmiş olan 
iklimin amerikan milletine venniş 
olduğu bir hak telakki etmek mu. 
vafıktır. 

Bazılan şöyle bir tered-düt ızbar 
ederler: "Bır amerikan milleti var 
mıdır?,, Hiç şüphe&z, bir amerikan 
milleti ve bu milletin sabit ve ahenk
li bir p&ikolojisi vardır. Taine"in pai.. 
kolojik unsurları tasnifte kullandığı 
muhit, veraset ve içinde bulunulan 
....... baua k.A.•v-•-- ... •• v-..•- lı......a ~İde 

göre ameriknn milletinin tamamıyle 
lehinde olmasa, ve mesela bir Andre 
Siegfried'e, "amerikan milleti ço
cukluk, gençlik yahut olgunluk dev. 
resinde midir?" sualini aordurt&a bi
le bu mütaleaları ancak kılı kırk ya
ran nazariyecilerin ve kendi milJet
lerine herhangi bir Üstünlük tanı. 
maktan başka endişeleri olmıyan · 
bazı şoven avrupahların boş iddiası 
telakki etmek doğrudur. Zira istik
lal muharebelerini yapan ve Ameri. 
ka - Birleşik - Devletlerini kurduk
tan sonra o devleti dünyanın en bü • 
yük ziraat ve sanayi memleketi ha -
Jine getirenlerin bir millet, hem de 
pek büyük bir millet oldukları mu. 
hakkaktır. Eski fransız sefirlerin
den Jusserand'ın şu şahadetine dik
kat ediniz: " ... Muhacerete rağmea 
toprağın ve iklimin yarabnı§ olduk
ları bir amerikan vatanı ve bir ame. 
rikan milleti vardır. Menşei ne olw-
sa olsun muasır amcrikah avrupalı .. 
dan fazla Amerika yerlisine benzer 
kuru, asabi, kemikli ve iklimin ha
raret farkları dolayısiyle fevkalade 
dayanıklı, sonsuz ufuklar haaebiyle 
mesafeye alışık o'lan nmerikalı geniş, 
ölçüsüz görür. Kom§ulan çok uzak
larda olduğu için ancak kendine gü
vcnmcği ve yalnız başma her gÜç. 
lükten kurtulmayı öğrenmittir. Çok 
serbest, çok müstakil olduğu için 
herkesi hür görmek ister; hüriyeti 
ve istiklali devletinin temeli yap
mıştır.,, 

Malatya'da 48605 lira.ya belediye 
binası, 27345 liraya memleket sine
ması, 99770 liraya memleket hasta
nesi, 34368 liraya pamuk ıslah is • 
tasyonu, 

Mardin'le 41.140 liraya konfe. 
rans .. salonu binası, 1ı500 liraya ka
za numune karakolları, 

Muğla'da 80.57 5 liraya halkevi ve 
hususi muhasebe binaları, 12478 li
raya M!las ilk okulu, 7058 liraya a
şılama ıstasyonu, 13391 liraya Ata_ 
türk anıtı ve kaidesi, 

Muş'da 11897 liraya orta okul 
11547 liraya vali konağı, ' 
Niğdede 10.177 liraya merkez 

mezbahası, 54224 lira.ya elektrik 
santraltarı, 

Samsun'da 10004 liraya Alaçam ilk 
okulu, 17318 liraya Çarşamba ilk 
okulu, 16089 liraye Terme ilk oku -
lu, 30080 liraya 30 ağustos ilk okulu, 
17815 liraya Ladik ilk okulu; 17754 
liraya Havza ilk okulu; 

Sinop'ta 10860 liraya cezaevi; Si -
vas'ta 44933 liraya Atatürk okulu, 

Seyban'da 59756 liraya tmıet lnö-

Telefon idaresi fstanbul'da mevcut 
telefon buhranını kökünden halletmek 
üzere Fatih tarafında da bir santral in
şasına karar vermiştir. Bunun için de 
yakı?da lazım gelen faaliyete geçile -
cektır. 

Tıp Fakültesine tebrik 

mektupları geliyor 
İstanbul , 26 (Telefonla) - Üniversite 
tıp fakültesinin seneden seneye al
makta olduğu mütekamil şekil Avru -
pa üniversiteleri ve doktorları tarafın
dan büyük bir alaka ile takip olunmak -
ta ve bu hususta muhtelif teşekküller -
le tıbbi cemiyetlerden üniversite tıp 
fakültesi dekanlığına tebrik mektup -
lan gelmektedir. 

Diğer taraftan müteaddit doktorla -
rrmız da beynelmilel tıp aleminde pey
derpey şöhret kazanmaktadır. Bu su -
retle ecnebi memleketlerdeki beyne! -
milel tıp cemiyetleri ve mühim kurum 
1 aza seçile doStorlarıım.am aa ıaı 

Modern medeniyet bir makine ve 
ekonomi medeniyetidir, derler. Şa
yet böyle ise Amerika medeniyetin 
en yüksek zirvesini bulmuştur: dün
ya kömür istihsalinin % 37 &İne, pet
rol istihsalinin C1<' 70 İnse sahip olan 
Amerika değil midir? Uıkin ameri
kan medeniyeti aadece bir makine 
medeniyeti değildir: amerikan dili 
(kelimelerin kısalrp hüln&alanarak 
gramerin serbestleştiği bir İngiliz. 
ce), amerikan edebiyatı, amerikan 
tarihi, amerikan güzel sanatları, a
meril:.'\n hekimliği, cihan edebiyatı, 
tarihi, güzel sanatları ve cihan taba. 
beti Üzerinde ne kadar müessir ol
muştur, bunu inkara hiç bir müte. 
fekkir cürct edemez. Daha dün bir 
amerikalı ka·dın muharrir Nobel e
debiyat mükafatını kazanmı~tır, ve 
mesela bir Knrnegi enstitüsü İnsan • 
ların elemlerini tahfif hU&uaunda 
dünyada fimdiye kadar qi aörü~ 

'1ai,rtek" ~it 
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Burdur'da dokumacılık sanatı 

Çahşan tezgah sayısı her yıl artıyor, 
geçen sene bu sayı 3.500 e yükseldi 

İımlr'de 

Kııllay 

balosu 
Barclur - O<*umacıblı, Burdur'umazan r----------------------_J 

A7'ın Htıllceoi t.,,..;ı lıola "ŞeriaJp" da 

Aydın Halkevinde törende 
konser ve temsil verildi 

batta ıelen sanabdır. Nasıl ki; Adana deyince 
pamuk, Kayaeri deyince aucuk ve putmna ha· 
tırlamna, clolmmacılık ta Burdur kelimMiyle 
beraber hatırlanan bir sanattır. 

Bu sanat tefuimizde, aıhati yerinde tek kim
aenin ipiz kalmuma imkin bırama•ıfbr. Ka
dm ve erbii bafk-ama muhtaç bıralmuyacak 
tehrin öz maL, öz aanab dokumacılık; muhte
mel aefaletin önüne ıerilmit bir kale ıibidir. 

Çalqbn Burdurlulardan oldukça mühim 
l>ir kıanunı batnna basan dokumacılık, tahmi
nen 200 sene evelindenberi yapmakta ve ıit
'*çe ıeliflllektedir. Busün J9hrimizde, ortala-

•ydm (Hu1Usi) - Halkevlerl yh- ,,a h~pla llvda 22 lira kir bırabhilen 3IOO 
cl&ıOmU Aydm Halkevinde .senp tezıih meYCUttur. 
bk procramla kutlanmqtır. Gün. 1924 t ku 1 1931 d 1 f u__.. 
dUs toplantısında radyo ile Bqye- e na up e esas 1 aa..-,,.-.e ı• 
kilimlzin nutukları dinlenmit bun- çen Dokumacılar cemiyetinde o yıl 400 tezıih 
dan eonra iatikW martiyle mahalli kayrtlı idi. Tezıih saynmm 934 te 2800 e, 
proaram bqlamıftır. Halke•lerinin 1938 de 3500 e fırlay191, memleket dolnunacı-
akı yıllık çalıfll'alarmı n Halke'9- hflnm kısa bir zamanda ne kadar aüratle iler-
Jeri WkUaBnU anlatan bir Miyle'9 •e- leditini ıöatenneie kafidir. 
rildl, Şiir okundu. Ve komer •erli- Dolaa;na iılerinde sanat bakımmclan da mii· 
dl bim terakki ıöze çarpar. Büyük harpten önce 

Gece toplantısnJda da bir lronfe· Burdur al 1 50 • • d ih idi. I 
ram ,,. komer .erildi. Temsil kolu aca an aantım enın e, tezı ~ 
da çok bayilk bir IDU'9affakıyetle 1932 ve 1933 11llannda bu tez-
(lerlatçı) piyeaini temeil etti. Genç ıihlann yüzde 75 i, 1938 de ise · 
ter plyeain temellinde muvaffak ol- t•m•mı enli dokuyan ve kolay 

d~~Üyetimlzde yeniden dokuz halk dokuyan çekme tezıihlar teldi· 
m daha açılarak halkevlerimizin ... ne aokulmuttur. 
JISı on dardU buldu. Tezcihlarda; iç ve dıı çamqırbk-

0. BBCERlf' U,,..,,a Holhoinin oplma töreni ları, kupk. sofra takmu, havlu, peçe-
___________ ;.... ______________ te, mendil, yatak çar,Uı ve peftemal 

Kayseri Halkevinde 
gibi ıeyler ltlenir. 

Son aylarda 60 santim eninde çi
çekli dokumalar, piyasada fazla rai
bet görmeie bqlam·ıtrr. 

Dokuma itlerinin mühimce bir kıs 
mı silindirden ceçirildiıkten eonra pa
ura çıkardır. Memlekette, dokuma 
itleriyle ve iplik aatııiyle ulratuı 
bUy~ tüccarlar vardır. Her hafta ls
tanWl'• ve dolu Anadolu içlerine 
mt,alada ~ 1tlei't ~ 

lsmir (Huauat) - ltuılay Hloeu bu sene de bllyillr bir samimiyet ve 
nete havası içinde ceçti. Baloda ftll, ordu mUfettifi, müstahkem mevki 
kumandanı, tehrin yilbek s09yeteal huu bulundu. Baloya ait i.ki intibaı ..., . ..,.. ... 

DolnuDacılar cemiyeti, panrJarm 
iatıllne ,are dokunuı te1dllerlnt te. 

, 1 

1 
-

Ceyhan Halkevinde 
Ceyhan (Hususi) - Ceymn halJlıo 

evi 90n zamanlarda faaliyetini cenifo 
letmittir. Gençler hararetli çalqma
lara bqladılar. Bir kaç cUn evel M* 
wi temsil komitesi cençleri halkeYI 
bayramı münasebetiyle .. Uzun Meh
met., adlı piyesi halka oynamıflardır. 
Gençlerimiz çok muvaff ık olmutlar• 
dır. Temsil komitesi 6nUmUzdeld 
haftalar için yeni tem.iller hazırla• 

maktadır. Ceyhanlılar balkeri mıll

m-illerine kartı büyük alika p 
termektedirler. Halkninin dijer tO· 
belerinde de ea•lr bir faaliyet bat-
lamıttır. ıb 

5' gı1ft 

köyü Halkevi 
g!\e"~lu-~i'ek' -•onb-ö1 eder. Doku· 
DUf prtlarma uypn olanları dam
plllD&k •uretiyle satıtma mlıaade 
eder. Olçüdetı ebik veya fena doku· ilenin (Huau•I) - Menin c~ 

hurlyet halk partisi itçeyönkurulu 
yanları idare heyeti ıw.rlyle •e ha- yardımiyle yaptırılan Halkm " 
tamm derecMlne c8re cezalandırır· Parti blnaı tameınen illmal edilmlt 
Cemiyet. dokumacılıim •e dokuma- oldupadan •• bu yıl açılacak halk
cılarm iııonamamda her dlrlU yar- n1erl aramda ilenin Mlml k6yil 

VilGyette yeniden Oç tane 
Halkevi daha açddı 

duna k-r. halkninin de açııa-ı ren•• .. ne-
-- bildlrUmiftl. Çankırı (Huau-

Dokumalarm, iplik lhtiyaçlarmı da terUkten Uy&*arala al) - Yurdun her 
kolay temin ve düuma itlerinin ell- Büttln noksanları ikmal edllell A• köteılnde olduiu 
rlmGnde yardan pyeeiyle kurulmuı lan kayil halkevlnin blitUn civar ldly- clbl. Halkwlerl -
bir de kooperatifleri .udır. Koope- luteria iftirüdyle halkm binlamda nin yıldanilımll 
ratif 1935 yılmc1a 40 ortak" 600 Ura açıht tareni yapıldı. Tirene iatlkW Çankırı'da .da par· 

il 
'-·-·ld i L-1..1 ba..n.. marıile bqlenıldı. Ve bunu miltea- lak bir tekılde kut 

sermaye e auH u u ~e •- tilrl kund lanmıttır 
300 den fula ortap •• 5000 liraya kip açılıt nutku ••

11 
;r =rtl u. Salon ~ençlik ve 

yakın sermayeye maliktir. Geceli cUndtuUl e ::;.ce ~ p e- halkla dolmut • 
Dokumacılık Burdur için mtıhlm dildi. Milli oyunlar se " ... tur. Bqvekilln nu 

lre oynaıuldı. tukları radyo ile 
bir ceçim vaıtuıdır. Gittikçe ilerle- dlnlendilaten ... 
mekte, iti için bliyilk ümitler ndet- Halk. k6ylerine ha1kevl açıldılm- ra kutlama proe· 

ra.wn Hell..n &.--""• iJıi söriiniif mektedlr. - Kemal sADEN dan çok btlyılk HVlnç duymaktadır. ramma halkevl ban 
....., ... ~- ·-~~:_ __ _:_ ________ __:. ________________________ ---:-::::::::::::::::::::::::::-- cloeunun çaldıl 

Ka,.eri (Huauıl) - KaJMri halk- - letildll marılle 
wbıln yedinci yıldhUmll çok canlı bqlandr. 

w .-ıı törenlerle kutlmmuftır. 8a- y u RTTA N R Es •ı M L E R Vlllyet maiyet 
t11ı.ten 900ra bu canlı tören pce sa- Tamulıt Halke•le-
Jlll Bapekillmisin nutukluı dlalen- ' memuru Pethl 

:1s~!r: ~erd:-:ı=°;,lıt 1:: ~_:ı~lr ı.f~~! 
liflk modem " milli konHrler bin mılattı. 
lerce llalk halkevinin bu •arlılı kar· Ofretmen Sa • 
....... çok memnun ve mUteıekkir im halkni için cU 
obDaftur. sel bir pir okudu. -

lleJllr Mı ..... 
Mllll• .... 

tsmir (Hususi) - Hil~ld un fab
rllsaı anr nda prip bir kaza olınu' 
tar. Kemer pce bekçilerinden Sabri. 
a fabrikası arbamda araba ahırına 
cll'lllit banda up bir beypr Sabri· 
,. htlcam etmlttlr Asim 'haynn 
Milain alt dudatmı mmn ı •e ko
,_..wr. 

Yaralı hananeye kaldırılmq hay· 
na kadus tUpheai dolaymyle mil 
pbede altına almm ıtır. -

Orta okul mulkl 
fSfretmenl ltık • 
nı vıyomoııe balk 
evi bando tefi Ki· 
mil piyano ile ctl· 
sel bir konaer •er· 
diler. Orta oku • 
lun Mandolin ta • 
kımı tarafından 
da bir lıtonaer •e· 
rildikten sonra A· 
tatUrk'iln cençH -
le olan hitabeei o 
kundu •e ayakta 
dinlendi. 

Bu cUn aynı 
umanda Çankı
rı'nm Çerket •e 
llps kaalariyle Dlmeli klyOnde 
1ç hallrm törenle açıldı •e ıa.ıtye- isminle bir mu kacı )'llkalandı 
te ceçti. 

Bu cUnden IODra Çankırı •illye· tmılr, (Huual) - Birisi JkJler 
dlrt M1J1n1 _,.inde ~ Jok •kal•..,.._ ottu Jec,e 
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C. H. P: şild maçlarında 

Gençlerbirliği G. Sarayı 2-1, O. Spor 
Harbiye idman yurdunu 6-4 yendiler 

Dün Ankara' da C. H . P. şilt maçlart-
11& başlanıldı. Havanın güzelliği, ma -
Sın 19 Mayıs Stadyomunda yapılma:;ıı 
dünkü maçların seyircilerini arttır -
ıntştı. Tribünler binlerce meraklı ile 
dolu idi. 

İlk müsabaka Galatasaray - Gençler
birliği arasında oldu. Gonçlerbirliği bu 
bıaçı 2 - 1 kazandı. İkinci maçta Demir 
'Por Harbiye İdman Yurdunu 6 - 4 yen 
di. 

Bugünkü neticelere göre, gelecek 
hatta Demirspor Ankaragücü ile kar -
§ılaşacak ve bu maçın galibi de, bir 
hafta sonra, finale kalan 'Gençlerbirli -
ti ile oynıyacaktır. Bu son maç bize 
C. H. P. şilt maçının şampiyonunu ve
recektir. 

Galatasaray - Gen~lerbirlliği 
Saat 13.30 da başlıyan birinci müsa

bakanın hakemi Uşak bölgesinin ta -
nınmış idarecilerinden ve hakemlerin
den B. Yusuf Aysal'dı. İki takım şu 
•uretle teşkil edilmişti: 
GENÇLERBİRLİGİ : 

Rahim 
lhsan Ali 

Hüseyin Hasan Münir 
llıu.allu Nevzat Mehmet Ali Reşat 
GALATASARAY: 

Fehmi 
Mithat Fuat 

Hilmi Ahmet Süleyman 
Omer Hilmi Nihat Haşim Fethi 

Bu takımlardan Gençlerbirliği'nin 

lllüdafaası sağlamdı. Galatasaray for -
Veti ise daha canlı ve iyi idi. Bu sebep 
le oyun, her iki devrede de kısmen Ga
latasaray'ın hücumu ve 1Gençlerbirli -
ği'nin ustalıklı müdafaasiyle geçti. 
Gençler fırsat buldukları zamanlarda 
da güzel akınlar yapıyorlardı. . • . 

Gençlerbirliği ilk sayısını bırıncı 

4!evrede 32 inci dakikada orta haf Ha-

euı~~~~~i .. ~~~~~:~_!.l~~r:~: Bi: 

tma gelen Reşatın 24 üncü dakikada 
kendi kalesine attığı golle iki takım 
berabere oldular. Fakat 4 dakika son
ra Galatasaray beki Fuat da gene ken
di kalesine bir gol girmesine sebep ol
du. Gençlerbirliği tekrar galip vaziye
te geçti. Bundan soma neticeyi değiş
tirecek her hangi bir vaziyet olmadı. 
ve Gençlerbirliği 2 - 1 galibiyetle sa • 
Jıadan ayrıldı. 

Maç takımların eleman noksanlığı 
dolayısiyle umumiyetle zevksiz geçti. 
·Zaman zaman değerli oyuncuların ham 
leleri, paslaşmaları oyuna biraz heye -
can verir gibi oluyor, fakat bu canlılık 
biraz sonra sönüyordu. 

Hakem B. Yusuf Aysal'ın epeyden -
6eri sahadan ayrılması dolayısiyle, an
terenmansız olduğu anlaşılıyor. Ma -
mafih maçı güzel idare etti. Bölge. 
mie: yeni ve iyi bir hakem kazanmış -
tır diyebiliriz • 

Demirspor - Harbiye i. Y. 

Nihayet 21 inci dakikada Arif plcisc 
bir şiltle iki takımı berabere çıkaran 

golü attı. 

Habibin güzel golü 
Bu gol, maçın Harbiye lehine akan 

seyrini biraz değiştirdi. Oyun müte -
vazin bir şekil aldı. Fakat 27 inci daki
kada ceza çizgisi yanr.ıda bir serbest. 
vuruş fırsatı kazanan harbiyeliler i • 
kinci gollerini kazandılar. Habibin 
çektiği serbest vuruş (enfes) kelime
siyle vasıflandıracak kada: gü~eldi. 

Devrenin bundan sonrakı dakıkala
rı Demirsporluların kale önündeki 
beceriksiz oyunlariyle golsüz geçti. 
Son on beş dakika içinde Fethi'nin 
ayağı burkuldu. Abdürrahman da ay
nı kazayı atlattı. Solaçık Zeki de ol
dukça şiddetli bir sadme ile üç beş 
dakika maçı terke mecbur kaldı. 

ikinci ~leııre 
İkinci devrede Harbiyeliler on kişi 

kalmışlardı. Abdürrahman oynuyamı-
.ı:retnı o~ on aa.cı- uı"'..u• ''--·-:r4·· 
Sonra o da oyunu terketti. İki takım 
maça onar kişi olarak devam ettiler. 

Kornerden gol 
İkinci devrenin ilk vuruşunu De

mirsporlular yaptılar. Seri bir akını 
Harbiye müdafaası kornerle kesebil
di. Zekinin çektiği korneri Arif kafa 
ile gole tahvil etti. Bu gol, Demirspo.. 
run, her zaman olduğu gibi, hasmı 

yorduktan sonra asıl oyununa başla
dığını gösteriyordu. 

Orlıan'ın golü 
Maç artık bifinci devredeki manza

rasını kaybetmişti. Abdurrahman'ın 

yokluğiyle felce uğrıyan Harbiye for 
vet hattı işlemiyordu. Buna mukabil 
Demirsporlu muhacimler Harbiye ka
lesine süzülüyorlar ve durmadan şilt 
çekiyordu. Salahattin bunların çoğu
nu yakaladı. Fakat nihayet Zekinin 
soldan ve yerden pasını yakalıyan 
Orhan'ın yakın mesafeden çektiği şil
te mani olamadı. Demirspor 7 inci da
kikada üçüncü golünü yaptı. 

•••••••••• . 
Dün Ankara'da C. H. P. şildi : 

için futbol turnuvasına baş/anıl. ~ 
mrştrr. Sağdaki rrsim, Demir.: 
spor. Harbiye m .. -ı_no 1n heye- • 

canlı bir anı göst~l'lyor. Aşağı. 

daki resimdeyse Gençlerbirliği o
yuncularrnrn Galatasaray kalesi 

: önünde sarr kırmrzılr müdafileri 
~ srkrştırmalarrnı göstermektedir. 
: ..•.•...•........••..............•..... 

C. H. P. Şild maçları 
İstanbul' da da yapıldı 
Şehrin üç muhtelif sahasında 

dün bir çok takımlar karşılaştılar 
lsta·nbul, 6 a.a. - Halk Partisi §ildi için tertip olunan turnua~.a 

bugün ,ehrin üç sahasında birden başlanmı§tır. llkw yapılan mu
sabakalar içinde ehemiyetli karıılaımalar . olmadı~ı . halde_, bu 
maçların günün yegane spor hareketini tetkıl etmeaı bır haylı ka
labalığın toplanmasını intaç etmİ§tİr. 

Fener stadr.ıda, birinci maçı Gala • pamadı. Neticede süleymaniyeliler ilk 
tasaray ve BcıyJerbeyi gençler takımı devrede :yaptıkları tek golle sahadan 
yaptılar. Çetin bir mücadele şeklinde 1 • O galip çıktılar. 
geçen bu maç, muayyen mü~detin 90- ikinci maç: 
nunna szolsüz bitti. Maç hır turnua IÇara~ümrük _ Topkapı takımları 
atlik iki devre temdid edildi. Bu müd- galip vaziyette idi. Fcikat:1ttmti~~~ 
det zarfında iki taraf da birer sayı rede 3 gol yiyerek maçı 3-1 mağlup 
yaptılar ve maç yeniden tekrar edil • bitirdi. 
me.k üzere beraberlikle bitti. 

lkinci maç Hilal ve Eyüp takım - Vrüncü maç: 
lan arasında idi. Son karar dolayısiy- Beykoz - Davutpaşa arasında oldu. 
le mektepli ve asker elemanlardan Beykozlular birinci devrede 5 gol 
mahrum kalan Eyüp, adeta mütekaid- yaptılar. Fakat ikinci devrede güzel 
lerde-:ı müteşekkil bir tanım çıkarmış- oynıyan Davutpaşalılar Beykoza gol 
tı ve neticede 5 - O yenildi. yaptırmadılar ve bu suretle maç 5-0 

Son müsabaka Fenerbahçe • Fener. Beykozun galibiyetiyle neticelendi. 
yılmaz karşılaşması idi. Feneryılmaz· Dördüncü maç r 
lılar muayyen saatte gelmediklerinden Vefa _ Ortaköy takımları arasında 
hükmen mağlup sayıldılar, oynandı. Vefa takımında Muhteşem 
Taksimde: de yer almıftı. 

Bugün Taksim stadr:ıda şild için Vefalılar, birinci devreyi üstün bir 
Ka15ımpaşa • Anadoluhisar takımları oyunla 3-0 bitirdiler. 
karşılaşmışlardır. Bu maç hem terfi ve İkinci devrede yorulan Ortaköy 
hem de şild müsabakası idi. Maçı Ta- müdafaası Vefanın müessir hücum.la
rtk idare etti. rına mukavemet edemedi. Vefalılar 

Oyun sıkı bir şekilde başladı. Ka - mükemmel hücumları ile bu devrenin 
sımpaşalılar, oyunun ilk anlarından i . muhtelif dakikalarında yedi gol da
tiıbaren hakimiyeti kurdular ve dev • ha çıkararak maçı 10-0 gibi büyük bir 
renb sonuna doğru lehlerine çekilen farkla kazandılar. 

1. Güreı federasyonu reisinin beyanatı 
Avrupa f81Dpİyonaıı ve ondan 

sonra yapılacak temaslar 
Güreı feraıyonu reisi B. Vehbi Emre, Ankara' da açılan güreı 

kampı ve diğer güret İ!leri hakkında spor muharririmize fU ~ 
yanatta bulunmuıtur: 

"Biliyorsunuz ki önümüzdeki ni. ların kapalı salon bulunmaması yü· 
san ayı içinde bir Avrupa şampiyo- zünden güçleştiği binaenaleyh ilk
nası vardır. Evelce iyi çalıştırılma • baharda faaliyetin artacağı tabiidir. 
dığı mutaleasiyle Milli takımın aldı- Geçen sene olduğu gibi, bu sene de 
ğı neticelerden daima bir kabahatli T_~rkiy~ ~r~k.o - ~~men ve , serbest 
aranırdı. Biz üç aylık bir kamp müd- gure~ bırın~ılıklerını Ankara d~ ya
deti ile memlekette isimleri üzerin- pacagız. Musabakalar mayıs nıhaye· 
de durulan hemen bütün kabiliyetle- tinde olacaktır. Her iki güreşin de 
li ge~çleri bu kampta çalıştınnağa aynı zamanda yapılması mukarrer· 
başladık. İki Antrenörümüz devamlı dir. Bu sefer de geçen sefer olduğu 
olarak bu mesaiyi tanzim etmektedir- gibi, köylerden tarama yapılarak ka
ler. Artık bu sefer milli takımımızın za ve vilfiyet şampiyonları seçilecek 
azami randımanını alacağımızı ümit ve bu müsabakalar merkezden gönde
etmek hakkımızdır. receğimiz 14 antrenör ve monitörün 

Avrupa şampiyonluğu müsabakala- nazareti altında daha fenni esaslar 
rından sonra Finlandiya'da geçen se- dairesinde cereyan edecektir. Gurup 
ne Ankara'da karşılafıp kazandığı- merkezleri geçen senenin aynıdır. 12 
mız kupa maçının nihai müsabakası guruba ayrılan memleketin bu sene 
yapılacaktır. Bundan mada avdette Türkiye birinciliklerinde daha kıy. 
memleketlerini ziyaret etmemizi ia- metli unsurlarla temsil edileceğine e
tiyen Polonya ve lngiltere'yi de zi· miniz. Geçen seneki müsabakalar mil
:f.!~rt:tmemiz muhtemcmldir. Bu bü li takıma yeni ve genç ele~nlar ka-

.,. • --..1----~- 'Do• -A-· nf' h•r rıok ka• 
mamız lazım olduğu meydandadır. biliyetli memleket evladını er mey. 
Buna çalışıyoruz. Kış eS':lasında danında takdirle seyyretmek fırsatı
bölgeler arasında yapılacak temas nı bulacağız.,, 

Don Elmadağında bölge 
kayak birincilikleri yaplldı 

iki haftadır devam eden kayak teıvik müaabakalarından soma 
dün Elma dağında Türkiye' de ilk defa olarak resmi Ankara bölge 
birinciliği milaabakaları muvaffakiyetle yapıldı. 

İkinci ve günün daha entresan olan 
maçı Demirspor - Harbiye İdman Yur
du arasında oldu. Bu maçın hakemi B. 
Saim Seymener idi. 

Zekinin gayretiyle 
bir korneri kafa ile sayıya çevirdiler 
ve devre bu suretle l·O Kasımpaka le· 
hine bitti. 

Bu müsabakaların neticesinden; bi
ri Halkevi diğeri bölge adına yapılan 
teşvik müsabakalarının bilhaS6a An -
kara muhitinde çok büyük bir alaka 
uyandırdığı ve müsabakalara giren 
gençlerimize müaabaka kabiliyetleri -
nin artmasına ve bilgilerinin çoğal -
masına çok büyük yardım etmif ol
duğu anlatılmıttır. 

Büyükler ve küçükler Müsabakalar olduk~a kalabalık bir 
seyirci önünde çok heyecanlı ve zevk 
li olmuştur. 

Maç harbiyelilerin vuruşiyle başla
dı. Soldan yapılan akını demirsporlu
lar kolayca kestiler. Fakat çok atak ve 
aüratli oynıyan harbiyeliler ilk dalci -
:katardan itibaren bariz bir üstünlükle 
Demirspor kalesine akmıya başladılar. 

ilk gol 
Demirspor müdafaasında Nuri ve 

Gazi sağdan soldan gelen bu hücumla
ra karşı koymıya çalışıyorlardı. Arif 
gerilerde haf hattına yardım ediyor -
du. Fakat top kale önünden ayrılmı -
yordu. Bu arada Demirspor aleyhine 
bir de korner oldu. Nihayet sekizinci 
dakikada Harbiye sağ içi Cemal iki 
hasım oyuncu arasından 11yrılarak ta
kımının ilk golünü yaptı. 

Berab.erlik snyısı 
Bu golden sonra demirsporlular bi -

raz toparlandılar. Mamafi harbiye -
lilerin üstünlüğü devam ediyordu. Bi
ribirini kovalıyan akınlar karşısında 
gene bütün yük Demirspor müdafaa -
sının sırtında idi. Demirspor forvet -
terinin akını seyrek fakat tehlikeli i -
di. Ara paslariyle kale önüne indikle -
ri zamanlarda muhakkak gol bekliyor -
duk. Lakin dünkü maçta Harbiye ka -
lecisi Salahattin cidden fedakarane ve 
,Uzel oynıyar" bu gollere mAni olu -

Demirsporlular galibiyeti garanti 
edecek dördüncü golün peşine düş

müşlerdi. Soldan ve sağdan, ortadan 
ilerliyorlar, fakat Harbiye müdafaası 
diğer kulüplerimize nümune olmağa 
değer bir gayretle kendilerine fırsat 
vermemeğe çalışıyorlardı. Zeki, oyu
nun başındanberi usanmadan tatbik 
ettiği driplingle ve çalımla birkaç ki
şiyi atlatarak dördüncü golü de yap
tı. Top kale gerisindeki demir çubuk
la ağın arasına takıldığı zaman ikin
ci devrenin 16 ıncı dakikasına gelmiş
tik. 

Arifin golü 
Maçın en güzel dakikalarındayız. 

lki takım bizlere aylardanberi özle
diğimiz bir maç seyrettiriyorlar. U
mumi manzara göz alıcı bir süratle 
her saniye değişiyor. Fakat itiraf et
mek lazım ki Demirsporlular oyuna 
hakim .. 

20 inci dakikada, on mevsim zar
fında en güzel oyunlarından birini 
çıkaran Arif, kendisini saran üç dört 
rakip oyuncuyu yardı. Bu esnada ba
şı üstünde taşıdığı topu ayaklarına 
indirdi ve kaleciyi de atlatarak be
şinci golü attı. 

Azmin e&eri goller 
Bu golden sonra Demirsporlular 

birdenbire stiratlerini kestiler. lşi bi
raz da alaya bozdular. Birinci ıınıf 
takımlara yarqmıyacak olan bir ta
~ · ere -

İkinci devrede, kasnnpaşalılar ge -
ne aym üstün oyunu çrkarmakla be • 
raber gol yapamadılar ve oyun Kasrm.. 
paşanın l·O galibiyetiyle bitti. 

Sere/ stadın'dtı: 
İlk maç Boğaziçi - Süleıyma'!liye a • 

rasında yapıldı. Her iki takım da onar 
kişi oynuyordu. Oyun mütevazin bir 
cereyan takip etti. Süleymaniyeliler 
birinci devrede Boğaziçi kalecisinin 
hatalı bir hareketindt':l bir gol yaptı -
lar. 

İkinci devrede aynı mütevazin oyun 
devam etti, ve her iki taraf da gol ya-

lardı diyebiliriz. Halbuki, bizim bil
diğimiz bir takım fırsat buldumu 
gol atmalıdır. Çünkü çok vakit ihmal
karlığın cezası çekilir. 

Netekim dün de Harbiyeliler 30 un
cu dakikadan sonra birdenbire hızla
rını artırdılar. Habip 33 ve 44 üncü 
dakikalarda biribirinden güzel gol
lerle takımının üçüncü ve dördüncü 
gollerini yaptı. Zaman müsait olsay· 
dı beraberlik, belki de galibiyet sayı
sını görecektik. Fakat hakemin öten 
düdüğü birçoklarının heyecanla bek
lediği bu akıbetten Demirsporluları 
muhafaza etti. 

Bölgenin en iyi hakemlerinden o
lan B. Saim dün oyunun sert bir ce
reyan almasına nedense göz yumdu. 
Fakat umumiyetle bu matı yalnız 
kendiıinin idare edebileceiini ,a.ter· 

arasında jur kojusu 
Dün Ankara'da ilci kır koşu&ll ya -

p.ı.ı.mışu.ı:. J:S.uyı.ikler araıwıua bUUO 
metre üzerine yapılan musaba.ka.larda, 
oer zaıncu1 oldugu gıbi, Vemirspordan 
.Muatafa Kaplan 1!1.~l dakikada birin
ci, Muhafızgı.icünden Ali Çakır iki.:ıci, 
ucınınpor~ Halı! üçuncu olmuşlar
dır. 

Küçükler arasındaki 2500 metrelik 
koşunun üç galibi de Anıkaragücü:n • 
dendir. Birinci Remzi mesafeyi 9.38.6 
dakikada bitirmittir. lkinci Hamdi, 
üçüncü Sıtkı'dır. 

Tamaşuvar takımı 

Ankaraya geliyor 

Birinci müsabaka mukavemet pro
gram veçhile saat tam 9.30 da yapıl
dı. Neticede birinciliği Gençlerbir
liğinden Nazım Küçükuslan 49 daki
ka 5 saniyede kazanmıştır. Diğer mü
sabıklar koşuyu bitiremiyerek terket· 
mişlerdir. 

İkinci müsabaka init saat 11 de ya
pıldı. Neticede: birinciliği, Gençler
birliğinden Asım Kurd 48.10/2 sani
yede, ikinciliği, Gençlerbirliğinden 
Rasim Akın 59.10/1 saniyede, üçüncü
lüğü Galatasaraydan Ali Çorakçı 
1.31.10/6 saniyede kazanmışlardır. 

Bu müsabakaya iştirak eden Nazım 
Küçükaralan 59.!0/1 saniyede Rasim 
akınla aynı derecede bitirmiı ise de 
favul yaptığından müsabaka harici 
sayılmıştır. 

Verilen bir habere göre, Roman - Uçüncü müsabaka slalum saat 14 de 
ya'nın Taıtıajuvar takımı, iki maç yapıldı. Neticede: birinciliği Genç
yapmak üzere Ankara'ya davet edil - lerbirliğinden Asım Kurd 2.3.10/ 8 aa
miştir. Tamaşuvar Ankarada 2 mart niyede, ikinciliği Gençlerbirliğinden 
perşembe günü Ankıara muhteliti ile Nazım Küçtikarslan 2.6.10/3 saniyede. 
3 ma~t cuma günü de Demirspor veya üçüncülüğü Gençlerbirliğinden Ra -
Harbıye İdman Yurdu takviyeli takı. sim Akın 2.29.10/5 saniyede kazan-
ını ile oynıyacaktır. mışlardır. 

Romanya takımmı 19 Mayıs stad- Son müsabaka bayrak yarışı idi. 
yomu direktörlüğü getirmektedir. ve Bu müsabakaya yalnız Gençlerbirliği 
maçlar bu stadyomda yapılacaktır. (Asım Kurd, Rasim Akın, Nazım Kü-

~ğrencliğimize göre, Ankara muh· çükarslan • Haldun Oke) den mürek
telıt takımmın Ankarada yapacağı bu kep takımı ittirik etmiı bulunduğun
müsabaka bu hafta Ankıara - İstanbul dan neticede 28.3.10/1 dakikada mü
muhtelitlerinin İatanbulda ,.apacaiı aabab.71 bitirmillerdir. 
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B. Saraçoğlu, Romen meçhul aıker abideıine bir 
çelenk koymu§tur 

- Hariciye Vekilimiz de elçimizle beraber, istiklal 
marıını dinliyor 

Hariciye Vekilimiz, Yugoslav Hariciye Nazıriyle birlikte 
Bükrq'te verilen suarede 

:._ __ .~ . 

((Bap 1 inci sayfada) 

rl, dilden dile tercümeler yap
mak, talebe mübadelesinde bu
lunmak, gazeteler arasında dai
mi muhabirlikler tesis etmek gi
bi tedbirlerle tamamlıyacağız. 
Bu it için hükümetlerimizin ko
mitelere belki biraz yardım et
mesi lazmıgeliyor. Fakat asıl lü
zumlu olan İf lerden biri, elçi
liklerimizde basın ata§elikle
nnın aüratle tetkil olunması
dır. Romanyalılar ve yugoslavlar 
bu ataıelikleri kurmuılardır. 
Matbuat grupları arasında daimi 

Hariciye Vekilimiz B. Bonne bir 
d·ün Atina'ya geldi nutuk verdi 

B. Saracoğlu diyor ki : "Harici politikamız 

"Buraya bu memleketin bir 
vatandaşı gibi ve bizzat kendi 

memleketime gelir gibi geliyorum
11 

dostlar1mızı artırıyor,, 
(Başı 1 inci sayfada) 

rasyonunun bir toplantısında bulun • 
mak üzere bugün buraya gelmiştir. 

Bu münasebetle verilen ziyafette 
Malvi, geçen eyliıl ayındaki vahim arı 
larda Bonne'nin sulh yolundaki gay • 
retleri:-ıde hiç bir ümitsizliğe düşme • 
miş olduğunu hatırlatmış ve bütün 
memleketi:ı tasvip ettiği Münih'in 

münasebetlerde bulunabilmek i
çin bu atqeliklere gerçekten lü
zum vardır. Netekim biz türk ga
zetecileri, memleketimizde bulu
nan .a~a~elerden, icabettikçe , 
pekeyı ıstıf ade ediyoruz ve res
mi makamları bizimle yorulmak
tan, yahut, meıguliyetleri arasın
da olmıyan iılerle uğra§maktan 
ve tamamen hususi olan neşriyat 
meselelerine resmi hizmetleri an-

(Başı 1 inci sayfada) 

muş, alkışlar ve yaşasın Türkiye ses.. 
leri ile Hariciye Vekilimiz uğurlan -
mıştır. lstasya:ı tenvir edilmiş ve türık 
ve yunan bayraklariyle donatılmıştı. 

Misafirini apartımanlarma kadar 
götürerek orada bir müddet kaldıktan 
sonra Metaksas dönmüş ve Saraçoğlu 
türk - yunan cemiyeti komite azasını 
kabul etmiştir. 

sulh anlaşmasını mevzuu bahsederek 
demiştir ki: Aıina•ya varı§ 

Atina, 26 a.a. - Başvekil Metaksas 
ile Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saraç.oğlu ve refikalarıru hamil olan 
hususi tren bugün saat 11.30 da Ati • 
naya gelmiştir. 

Cemiyet reisi Fila:ıduros, Türkiye 
hariciye vekilini selamlamış, yunanlı
ların kendisini nasıl derin bir heye -
canla karşıladıklarını ve Türkiye ile 
Yunaista-:ı arasındaki ananevi müna • 
sebetleri tebarüz ettirmiştir. 

"- Bu, halkımızın Fransa'nın şe -
ref ve ha.y&iyetine duygusuzluğunu 
mu ifade eder1 Bu, fransız halkının 
her türlü hukukundan vazgeçmek pa-
hasına da olsa mutlak surette sulh is
tediğini mi ifade eder? Hayır, bu 
böyle zannedilirse hata edilir. Fransız Yunan başvekili ile Türkiye bari -

ciye vekili istasyonda hükümet azala • 

1'ürkiyeden Yunanistana 
selanıuır 

4 gaje olmaktan kurtarıyoruz. 
Sadabad memleketlerinin mer 

kezleri biribilerinden uzaktırlar 
ve böyle sık toplantılara müsait 
değildirler. Fakat bize öyle geli
yor ki her merkezde teşekkül e
decek olan Sadabad basm komi
teleri, kendi aralarında devamlı 
temas tesis ederek ve gerek ya
zı gerek resim hususunda yar
dımlaşarak, aynı zümrenin mü
nevver ımıflarmı ve halk yığın
larını müıterek davamıza daha 
fazla ısındırırlar ve yaklaştırır
lar. Ve bilhassa Sadabad devlet
leri neşriyat vasıtalarını, biribir
leri hakkında, yabancı gazeteler
le ajansların hususi kasıdlı tel
kinleri altında kalmağa mahkum 
olmaktan kurtarırlar. 

.rı, Yugoslavya elçisi, Romanya mas • Sarıaçoğlu verdiği cevapta şöyle 
lahatgüzarı, bütün sivil ve askeri ri - demiştir- "- Türkün kardeş selamını 
cal, muhtelif teşekküller mümessilleri getirmiye geldim. Fakat görüyorum 
ve çok kalabalık bir halk kütlesi tara •. .ki siz de bana yunanın kardeş selamı
f ından selfimlanmışlardır. Bayan Me • m getirmiye hazır bulunuyordunuz. 
taksas ile Baya':l Saraçoğlu'na büket • Atinaıya bir ec=ıebinin yabancı bir 
ler verilmiştir. memleketi ziyareti gibi gelmiyorum. 

milletini tanımamak demek olur. Fran 
sız milletinin düşüncesi şudur ki, 
Fransa'nın mukadderatını idare et
mekle mükellef olanlar milli şerefle 
telif götürür her türlü sulh vasıtala -
nna baş vurmalıdırlar: Müzakere, uz
laşma ve ancak bunlar elde edilemedi
ği takdirde acı harbı kabul etmek.-" 

Halkın alkı§ları arasınila 

İstasyondan otele kadar bütün gü
zergahta halk Türkiıyeyi ve Yunanis • 
tanı ve onların devlet adamlarını şid -
detlc alkışlamıştır. Tezahürler otelin 
önü:ıde de devam ettiğinden Metaksas 
ve Saraçoğlu balkona çıkarak halka 
teşekkür etmişlerdir. 

Buraya bu memleketin ibir vatandaşı 
gibi ve bizzat kendi memleketime ge
lir gibi geliyorum. Şurasını kaydedi -
niz ki, dostluğumuz o kadar sıkıdır 
ki, iyi gün olsun kötü gün olsun, kalp
lerimiz bir arada çarparak ve istikba. 
li müşterek olarak görmek suretiyle 
elele yürüyeceğiz. Ve böyle de zorluk 
larla da karşılaşsak tesenüdümüz dai -
ma o zorluklara galebe çalacaktır." 

B. Ronne'nin cevabı 
Bonne, Malvi'ye verdiği cevapta bir 

senedenbcri karşılaştığı müşkilatı yen 
mekte gösterdiği gayretten dolayı baş
vekil Daladiye'yi medhetmiş ve de • 
miştir ki: 

"- Bu zorlukları yenmekte tek bir 
kaygı ile hareket ettik. o kaygı da 
memleketimizin menfaatlerine hizmet 
etmektir. 

F.R.ATAY 
~;OGRAFYA 
~ ............................... . 

r: .......................................... "J 
A N D A Ç .. ............................................. . 

Münih anlaşmaları mebusan mecli
sin;n hemen ittifakiyle ve bütün fra.n
sız umumi efkarınca tasvip edilmiş -
tir. Fransız milleti pekala idrak et • 
miştir ki, bir Avrupa harbı memleket
lere matem ve harabi getirebilirdi. 
Mü:ıihtenberi milletimizin arzu ettiği 
bir Avrupa anlaşmasına erişmek için 
bütiın gayretlerimizi sarfetti.k. 

NÖBETÇi ECZANELER - Oluş 
Bir • • 

ıçın gün , • Pazar İstanbul Eczanesi 
Ankara da ıki aydanberi muntaza- Pazartesi Merkez Eczanesi 

man çıkmakta olan bu haftalık fikir Salı Ankara Eczanesi (Ba:p Sinci sayfada) 

yÜk ~timleri bir araya getinnittir: 
amerıkan lnedeniyeti bir makine me
deniyeti değildir. 

İhtilal yıllanndan sonra. 17AQ ..ır
v •• ; .. -'--'· ... - - ·'" ı""t:u~ı oiaraıs 

ve sanat :mecmuasının 19 Şubat ta- Carııamba Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
ihl. . . j Perşembe Halk ve Sakarya Eczaneleri 

r ı 8 ıncı sayıaında §U yazılar var- Cum:ı Ege ve Çankaya Eczaneleri 
dır: Halil Vedat Fıratlı: kitap, Mus- Cumartesi Sebat, Ycnlııebir Eczaneleri 
tafa Nihat Ozön: türk ~c!ebiy~!tl}d'! . --- - . _ -

Fransız - tdman dcklar<ı.f(yorw 
A .manıya ile 6 ilkkanun tarihli müş 

terek c!eklarasyonu imzaladrk. Ve bq 

seçen ve böylece i.tiklalini kati 111-
deli kız~n tllrıküsü, P. Andiat: tan- Bir yaralanma, bir kaza, ~evkal~de bir h.a~ • 

.. talık vukuunda acele ıındat ıstemek ıçın 

nu rıatır.ıatmi1k n;u:run hl, ... . d.ı<raya -
hariciye nazırı Pariste benim yanım .. 
da ra-Jyo vasıtasiyle oiHün ciha"°' 
Fransa ile Alman yanın asc.-ln.l'.' :!an beri 
devam eden hudut ihtilafına b!r niha.. 
yet vermek için mutabık kaldıklarım 
teyid eylemiştir. 6 ilkkanun deklaras
yonhnu, Fransanın Almanıya ile idame 
ve inkişaf ettirmek istediği itimada 
müstenid münasebat yolunda ilk mer· 
haleyi teşkil etiğini ümid eyleriz. 

rette kuran Amerikan-Birle,ik.Dev
Jetleri yüz ellinci yıldonümünü kut
lamıya hazırlanırken Nevyork'ta bir 
de sergi açarak bütün milletleri bu -
na ve iafiklal fenlikleı-inde bulun.. 
mıya davet ediyor. latiklallerini ka
:ranmak için tıpkı amerikalrlar gibi 
yıllarca uğra§mıf, hüriyet ve isti.kla. 
lin ne büyiik nimet olduğunu çok iyi 
öğrenmiı olan yeni Türkiye'nin A
merika'yı anlaması ve takdir ebneai 
kadar tabii bir ıey olabilir mi? 

rılar zamanında grek dunyası, Ke- belediyeler hastanesine (2257) numara 
maleddin Kamu: ürperme, Orhan Şa- ile telefon edilir. 

Milli Şefimizin dün akıamki me • 
sajını biz Türkiye ile Amerika ara
sında daha aıkı ve daha yakm müna
sebetlerin teessüs edeceğine delil aa.
yarak büyük memnuniyetle dinledik. 

Naauhi Baydar 

izmi,r'de bir kumaş 
kaçakçısı yakalandı 
İzmir (Hususi) - Zabıta, kumaş 

kaçakçılığı yapan Yugoşlavyalı bir 
türk hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Kahramanlar mahallesinde ve Ke
mer taraflarındaki evlerde oturan ba
zı kadınların, çok şık ve kıymetli 

Avrupa kumaşları giydikleri, hatta 
bu kumaşları ba~kalarına sattıkları 
zabıtaca görlilmtiştür. Zabıtanın dik
katini çeken bu vaka üzerine tahki
kaıta başlanmış, bu gibi kumaşlardan 
elbise giyen kadınların evlerinde 
sulh hakimliğinin müsadesiyle araı
tırmalar yapılmıştır. 

B. Mehmet olğu otelci Yunus, Ha
san kızı Bn. Emine, Ali karısı Naci
ye, Hasan kızı Fatma, Zübeyir kızı 

Şadiye ve Hacerin evlerinde yapılan 
araştırmalar neticesinde muhtelif 
cins lüks Avrupa kumaşlarından ya
pılmış elbiseler bulunmuş, hatta E
minenin evinde hiç kullanılmamış 

bir miktar da kumaş ele geçirilmiş-

ik Kökyay: türılc odebiyatında Allite
raıiyon, Sadri Ertem: Amerikalı 

gensler, Cemal Arif Alagöz: Ulus
lar arası cağrafya kongresi, Eflatun: 
Protagorası. 

Ti.irkiye ve bitişiğindeki saha
lara ait zoolojik çalışmaların 

bihli yograf yası 
Almanya'nın Dresden şehrindeki 

Etnoğrafya ve hayvanat müzesinin 
müdürü Dr. H. Kummerlöwe ve 
Bonn Universitesinin Nebatat has
talıkları enstitüsünde çalışan Dr. 

W. Neu Türkiye hayvanları üzerin-
. de yapılmış olan ilmi çalışmaları top 
hyan ve bu sahada çalışacaklar için 
çok kıymetli bir yardımcı vasıta hiz
metini görecek olan bir kitap neş

retmişlerdir. 

Müelliflerin Türkçe ve Almanca 
olarak yazmış oldukları ön söz oku
nunca uzun yıllar süren gayretli bir 
toplama ve inceleme sonunda mey
dana gelen bu eserin kıymet ve e
hemiyeti anlaşılır. Çok zengin tabiat 
hazinelerini kucağında saklıyan 

Türkiye, yakın vakitlere kadar yal
nız her hangi bir tesadüfi ata.kanın 
sevki ile zoologlar tarafından ziya
ret ve tetkik ediliyordu. Bugün A
nadolu hayvanları üzerinde yapılan 
çalışmaların verimi olan neşriyat o 
kadar çoğalmıştır ki artık bütün 
memlekete şamil ve sistamatik eser
ler vücuda getirmenin zamanı gel
miştir. 

Elimizdeki bu bibliyografyanın bü 
ylik ehemiyeti, bu çeşit çalışmaları 
kolaylaştıracak şekilde bugüne ka
darki neşriyatı tasnif etmiş ve bu 
itibarla bundan sonra yapılacak araş
tırmalar için gereken vesikaları ve 

tir. temel taşı hizmetini görecek malze-
Thkikat neticesinde bu kumaş ve 

Lü~umlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i
rıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (8705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirli cami civan: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazan civan: (2806 
• 3259). - Yeniliehir. Havurba51 Bizim 
taksi: (2323). - Havuzba51 Güven tak -
si: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve lon 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 
Ulu& M. dan Etlik'c 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na . 7.00 
Ulus M. dan Yeni:ıchir'e 7.10 
S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
Uluı M.dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
be:ı dakikada bir sefer olup tren zaman -
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meyclaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vaaati her be5 dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her ıs, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunlann Ulus meydanı. 
na dönü$1eri sinemaların dağılıli saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lstanbul cihe -

tine mektup kabul eder. 

Tren aaal.eri 
meyi vermiş olmasındadır. 

eşyaların muhtelif tarihlerde bura- f Haydarpa:ıaya : 
daki akrabasını ziyaret maksadiyle Bibliyogra ya • 500 • hıüellifin de- Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per · 
şembe. Cumartesi, 
Her gün 9.35 (Kayse -
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 

Yugoılavya'dan ıehrimize gelen Yu- ğişik sahalara ait - 2500 - kadar ese-
goslavya tebaıından B. Bekir Süley rini ihtiva etmektedir ki bu netice 

h t t kdir d B Samsun hattı manoviç tarafından getirilerek Emi- ayre ve a e şayyan ır. unun-
ne ve Hacer vasıtasiyle sattırıldığı la beraber müellifler eserlerinin ek-
anlatılmıftır. siksiz ve kusursuz olduğunu iddia 

1 i d etmekten rok uzaktırlar. Ve bu bib- Diyarbakır hattı: Bu kumaı ar, zat eşya meyanın a :r Zoniuldak hattı : 
gümrük resminden kaçırılarak geti- liyoğrafyaya girmemiş olan eserler 

Her ~n 9.35 
Her gün 15.00 

Mezkur deklarasyon fransız - alman 
münasebetlerini iyileştirirken diğer 

taraftan Fransa ile İngiltere araların
daki dostluk bağlarını ve işbirliğini 
durmadan sıkılaştırıyorlardı. Avam 
Kamarasında Çemberlayn ve Halifalas 
tarafından söylenen son nutuklar. 
Fransa ile büyük Britanyanın tam ve 
kati bir tesanüd halinde bulunduk}a.. 
rını bütün dünya önünde ispat etmit
tir. 

Framı<ı ve Rurgos hii.kiinıeti 
Bu fransız - ingiliz tesanüdü bir 

kere daha son zamanlarda.tspanya iş
lerinde teeyytid etmiştir. Bu memle
keti tahrip eden dahili harp 36 sene
sindenberi Avrupa iç.in tehlikeli bir 
ocak teşkil ediyordu. Bu tehlike, İs
panya ile Avrupa'da ve Afrikada mü§ 
terek hudutları bulunan Fransa için 
bilhassa büyüktü. Fransa İspanya i
le iyi komşuluk münasebetleri idame 
etmek ve o.rada müdafaa edeceği ye
ni bir hududun ortaya çıkmamasını 
istiyordu. Binaenaleyh Fransanın 
Burgos hÜkümeti nezdinde temsil e
dilmesi lazımdı. B urgos hükümetiyle 
diplomatik münasebetlere tekrar gi
rişmek içindir ki Leon Berard'ı ora
ya gönderdik. Berard, bu nazik vazi
fesinde şuurla muvaffak oldu. Dün 
akşam geç vakit Fransa'ya döndü ve 
vazifesindeki mesut muvaffakiyetten 
beni telefonla haberdar etti. 

•'fmp<ırtltorluğa kimse 
dokun<ınwz" 

Bonne, nutkunu şu sözlerle bitir -
miştir: 

"- Fransa, fransız kanr ile fran
sız işi ile kurulmuş olan imparatorlu
ğuna kimsenin dokunmasına müsaade 
edemez. Bu imparatorluğun tamamlı
lığını kati olarak muhafaza edeceği 
gibi bu topraklar üzerindeki fransız 
hakimiyetini de gene kati ve mutlak 
olarak muhafaza edecektir. Bundan 
kimse şüphe etmesin, hiç kimse hay-
rete düşmesin. 

salahiyet şahsiyetler tarafından tanı- Fransa'n n hariçte takip ettiği si. 
tılmış olmaktadır. yaset, Fransa'nın etrafında toplanmış 

rilmiş olduğundan getiren, satan, vardır. 
hatta satın alanlar hakkında kanu- Türkiye nebatlarına ait literatürü 
ni takibata batlanmııtır. Prof. K. Krauae daha önce toplamış 
Yugoslavyalı B. Bekirin fimdi Bel ve neıretmit idi. Bu ıuretle Türki

J.aJ~llJıq,lu&Wuh dl t•it odilmit- ye ..F•una ve ~Ilı Jıakkmdaki net-
Lcipzig'dc Otto Harrasttowıttz mü- olan bütün dostlukları artırmıştır. 

CUH~ tarafpıdan nepedilaıit olan Her geçen Un ~a bunun leJ1İ bir 
i-~~~~~ 

de 
tu 
}', 

di: 
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----Alel6de toplantl ----

Ölü sevdi 
Nuri Kuş birinci, Orhan Suda 

Alôettin ikinci, uçüncü oldular 
--- ---- dGvetna mesi -------

~n"'-· . 
' . ırıı kaybeden bir insanm, bil • 
~luJc i1Jc &Ünlerde, hayatında açılan 
baflca h~c . kafasına uplanan sancı, 
Yccc1t ~ bır acı ile mukayese edilemi
p~ <lir, derindir, öldürücüdür. 
Çtktj · ~kadaşımız Ali Osman'ın hali, 
~l\t~ 11.tırap, içine düştügü uçurum, 
}'cttcd'erıırı ki, büs.bütün başka mahi -
lira~ ır. Biz annesiz kalan bir çok in· 
büt~ tanırız. İçlerinde ömürlerinin 
den tadını kaybedenler, hatta elin -
'tura e 1~araa hepsini şuraya buraya sa -
•ttd 

11 ar, akrt muvazenesi bozulanlar 
biriı~r. Ama Ali Osman, bunların hiç 
btr ~ne benzemez. O annesiyle bera • 
ftket tn Yegane insandır ve sadece lu
' nıerlcezleri diri kalan, onlarla a
eğıe lda gezinip konufill, hatta gülüp 

nen bir mahlUktur. 

b1t &l:n·· • • ''ld"ğ'' il h JIİlııit l!ı" u. annesının o u u g n, e-
lıy~ 0 rada idik. Cenaze, kapıyı zor -
~ &okağa çıktığı dakikada, Ali 
tu ... , .· hepimizin yüzlerimize ayrı ay-
~ı. Gözleri tabii idi. Dedi ki: 

.; Arkadaşlar, şimdi şu kapıdan çı
di ley, aadcce annemin öhisu değil -
Çr~· Onunla beraber ben de bu kapıdan 
ll°i~rn.ve artık geri dönmiyece~im. 
111 kıka gene sizinle beraber bulu • 
d ~hn. Yemek yiyeceğim ve belki 

0~ ~Yuyacağım. Ağlamak, sızlamak gi. 
~ eyhude şeylere baş vurmuyorum. 
~~e~ aldım bafımda. O kadar başım-
0 

1 flhldiye kadar hiç oir ölüye nasip 
ttı~ıı bir iktidar ile şu dakikada öl
Çı~' bu.lunduğumu ve demin kapıdan 
'tlt~ gıttiğimi hissediyorum, anlıyo • 

d'~iz bu ıözlere fazla ehemiyet verme. 
b.~.' Teselli vazifemizi ifa ettik, çık· 

ı ?nunıa gene sık sık buluşuyorduk. 
tınc rnuntazaman devam ediyor; ak. 

larrııarı rakısını içiyor ve ar- sıra sine
ltıaya bile gidiyordu. 

1 
Ali Osman, yaşının epeyce ilerlemiş om.. .. A n . ına rağmen, evlenmemışti. n -
caı Öldükten sonra biz ve ailelerimiz, 

onu Yalnızlıktan kurtarmak için bu 
~~reye ba§ vurduk. Fa at bütün teteb
~ı~erimiz, bütün gayretlerimiz oo.a 

~ttı. O mütemadiyen, hatta biru da 
'1 b• -~ '-. ölmU. bir adamın ev

du. u ıoz oız ~a oıanlimı 
.t ukalaca, kanlarumza delice gö -

•ünüyordu ve çocuklarımıza gizli bir 
ltorku veriyordu. Ama tesiri ifte bun
dan ibaretti. 

Yalnız Ali Osman'da günden güne 
Oeliren, barizleşen bir değişiklik göze 
Çarpın.ağa başladı: zayıflıyordu! Bu 
tebeddül ilk günlerde pek hızlı olma
dı. Fakat annesinin ölümünden bir ay 
~.nra filan, müthiş bir şekilde kendini 
loaterdi. Arkadaşımızın gözleri geri 
t~ri çekilmeğe ve siyah bir çukurun 
d.ibindcn bakmağa başladılar. Elleri 
titriyordu. Çok zaman eeçmeden onun 
hcınen hemen hiç yemek yemediğinin 
~e aç gezdiğinin farkına vardık. 

Annesinin öldüğü günden itibaren 
'°"de yemek piıirtmiyordu, İhtiyar bir 
dadıları vardı. Kadın bakkaldan aldı
lı kuru şeylerle karnını doyurmağa 
Wışıyordu. Bunu bir gün bana yana 
>'akıla anlattı ve en btiyUk derdinin 
ltüçük beğine yemek yedirememek ol
duğunu söyledi. Günlerce arkasından 
lrotrnuf, gizlice sevdiği yemekleri pi • 
tirnıış, lokantalardan getirtip önüne 
ltoymuş. Ali Osman hiç'birisinden bir 
lokma almadığı gibi kadmı da fena 
halde haşlamış. 

Bir akşam üzeri kendiıini dairesin
den aldım. Konup konuşa semte doğ -
tu yürüdük. Bir sıraıını getirip niçi.ı 
>'eınek yemediğini ıordum: 

- Canım iatemiyor! 
Dedi. 

- Canım istemiyor olur mu? De • 
dian, bak ne b,ale gelmişsin? 

Omuzlarını ıilkti, ıce çıkarmadı. 
&ir doktora bat vurmayı tavıiye ede · 
tek oldum; drk dik yüzüme baktı. Da
ba fazla söylenmekten korktum, 

Fakat günler geçtikçe oğlanın yil • 
ıünden kan, renk de çekilmeğe hafla· 
lbıttı. Geceleri ,ef dost, toplandığımız; 
izrnan hepsi bu meseleyi konu,uyor • 
duk. Kimisi: 

- Canım teessürdendir, geçer! 
Diyordu. Kimisi hep birlikte bir te

fc.hbU. ve tazyik hareketine geçmcmi
ıi söylüyordu. Bir bafkuı ittahsızlığa 
biç bir çare ve deva bulunamıyacağı 
bıütaleaaını ortaya atıyordu. 

Bir gün Ali Osman'ın hastalanıp ya
t&fa düıtiliilnli haber aldık. O gece 
hep birlikte evine gitH. Odadan içeri 
tirdiğimiz zaman gördüiümüz man • 
...._ hakikaten korkunçtu: 

OllMD btns çarf&flarıa isinde 

Yazan: ilhan TARUS 
Başına toplandık. Gö.zlerini -açtı: 

- Safa geldiniz! 
Dedi. 

Hastalığın sebebini biliyorduk. Fa -
kat hiç kimsede bir fey söylemek ce
sareti yoktu. Birer kenara oturduk. 
Gözlerimizi ona dıkerek sustuk. Ali 
Osman bir aralık yerinde doğrulmak 
istedi. Yardım ettik. Arkasına yastık 
koyduk. Ölü bir sesle konuşmağa baş
ladı: 

- Biliyorum, hepiniz bana sorma!< 
istiyorsunuz: niçin aç duruyorsun di
ye! Sizi meraktan kurtaracağım!. .. 

Kesik kesik öksürdü. Sonra devam 
etti: 

- Bilmem annem içinizden birine 
söylemiş midir? Ben son gününe ka • 
dar daima annemin koynunda yatar -
dım! 

Odada çrt yoktu. Kadınlarla çocuk
lar kulak kesilmişlerdi. 

- . Öyle ki hayatımda annemden ay
rı yatakta geçirdiğim bir tek gecem 
yoktur. Otuz üç yaşında bir bebektim. 
sizin anlıyacağınız !..... Dahası var : 
her gece onun memesinden bir damla 
süt emmeden yapamazdım. Bana ye · 
mek yediren, beni uyutan, beni yaşa -
tan işte bu bir damla süttü ... O süt 
damlasını her gece o buruşuk memenin 
içinde hazırlayan tanrıya şükürler ol
sun!... 

Son gece ... Ah, o son gece, annemın 
memesinden damlamı emmeden, o öl
dü. Şaşırdım, ağladım, bağırdım . .Fa -
kat çare yoktu. Aklımı başıma topla -
dun. Soyundum. Her zaman olduğu gi
bi yavaşça yanına sokuldum. 

Yalnızdım, kimse beni ayıplıyamaz
dı, kimse bana deli diyemezdi. Du • 
dakl.arımı onun hala sıcak, h.ala taze o
lan göğsüne yapıttırdım ve son damla
mı içtim. Size anlatamam; o dakikaya 
kadar yiyip içtiğim dünya yemekleri 
içinde bu son damla kadar leziz, bu 
son damla kadar tatlı bir fCY hatırla
mıyorum, bilmiyorum. ... 

Annem öldü. Bir çok defalar tecrü -
be ettim. Yemeğe çalıftım. Dadım ba
na en çok sevdiğim şeyleri getirdi. 
Olmadı l Yiyemiyorum 1 Yiycmiyece -
oır 10Knl4l un 'fC'1 a.uJllUM~~ 

na im.kan yok! ... 

••• 
Hakikaten o gecenin üstünden bir 

hafta geçmeden arkadaşımı.z Ali Os -
man'ı kaybettik. 

Bir hava 

J 

Koşu başlamadan biraz önce, yarışçılar'bir arada 

Senenin ilk bisiklet yarışı dün 25 r=== 
kilometrelik bir mesafe üzerinde ya -T 1 ~~------------ı 
pılmıştır. Saat tam 10 da Ak~öp_r~_den K Ü fÜ K D 1 ( ff ABER l ER 
hareket eden ı 6 koşucunun gırdıgı bu _ \ '1 _ 
yarış baştan sona kadar heıyecanla • . 
geçmiş ve neticede Ankaragücünden .. x Baku, - Üç sovyet ~apuru .. ~e 
Nuri Kuş 43 dakikada birinci Orhan dor~ dtaydyar~ se>:r~.rklbuz ku67tloelferkı u -
Suda ikinci ve Alaettin üçüncü olmuş· zerın e enızc suru e?en. 0 av-
ı d cısını aramaktadır. Şımdıye kadar 
ar ır. · 1 1 1 

Y k d d. · 16 1 bunlardan 387 sı at arı ve ma zeme e-
arışta, o~ucu a e ının o ma. . . . A 

. rıyle bırlıkte kurtarılmıştrr. raştır-
sına ragnıen bunların arasında netıce- 1 d d'l k d. . . ma ara evam e ı me te ır. 
yi lehlerıne kaydeden ve yukarda ıs • X p Ç k 

1 
k 'd · 

mi geçen üç koşucudan maada dıgerle rag - e os ~v~ ~a. a yen~ 
· ' Ik d f · t' k hava karargahları tesısı ıçın evelkı 

rı hemen he:n~n ı . e a. yarışa ış ıra hükümet tarafından hazırlanmış olan 
eden genç bısıkletçılerdı. Geçen sene ıA • d d t hd't a·ı . . ~ . . b' k p an azamı erece e a ı e ı mış-

---
Türk Ticaret Bankası A. Ş. İdare --~ Meclisinden: -

~ Türk Ticaret Bankası A. Ş. hissedarlarının toplantısı 27 
: mart 1939 pazarteıi günü saat 16 da Ankara' da Işıklar cad
: deıinde Banka merkezinde yapılacaktır. 
: Esas mukavelenamenin 24 üncü maddesi mucibince itti
: rake selihiyettar olan hiısedarların 26 ıncı maddeye tev
: fikan toplantı gününden en az iki hafta evel duhuliye va· 
: rakası almaları li.znndır. Vekillerin de hi11edarlardan ol--

--------------------------------------- maır metmttur. 5 
Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka mer- : -

kezine veya §Ubeleri·ne müracaatlarını dileriz. : ------ ---• 
ruznamesı Müzakerat ---- -: 1 - 1938 senesi muamelatına ait idare meclisi raporile § 

= mürakipler raporunun okunması, . : 
: 2 - l 938 bilançosu ve kar ve zarar hesaplarının tasdı- : 
: kiyle idare meclisinin ibrası, . . : 
: 3 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerme aza ın- : 
: tihabı, : 
: 4 - 1938 senesi mürakipler ücretinin tayini ve yeniden : 
- iki mür~kip rntihabı, = 
: 5 - idare mediıi azalarına verHecek huzur hakkının : - -
: tay~ İdare Meclisi § 
~ıııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

yarışlarını zevkle seyrettıgımız ır ço . s· ·ı 'l ' ğ . h' d 
b .. .. k d tır. ıvı tayyarecı ı e ın ıaar e en, 1 1 

değerli koşucuları~ ugunşu .?~~ .~ ancak zaruri hava meydanları vücuda Vakıflar 
görmemiş olmaklıgımızın teessurunu .. 

1 
k . 

b k b.. " k b' getırı ece tır. tadil eden, u spora arşı uyu il x s . (<''/ ' ) s 1 t r ._ ________ ____ _ 
~ .. .. 1 • antıago ":lı ı - o ara par-

Telefon makinesi 
alınacak 

hevesle baglanmış gorunen genç erın tileri parlamentonun feshi imkanları 
ağabeyilerinin bıraktıklar.~ boşl~~~u nı te~kik etmektedir. Parlamentonun 
doldurmakta olduklarını gormeklıgı- k . . h " k.. t h l'f ld e serıyen u ume e mu a ı o u -
miz olmuştur, 

Koşuya iştirak eden 16 geru;ten 
maada bir o kadar da amatörün yarış 
haricinde bu müsabakaya iştirak et
tikleri görülmekte idi. Bu hal bize, 
önümüzdeki haftalar içinde müsabık 

adedinin tahminden çok daha fazla 
artacağı Umidini vermektedir. 

ğundan bir fesih takriri verilecektir. 
Ancak bu takririn reddi muhakkak 
bulunmasına binaen hükümet bu hu
susta bir plebisit yapmak fikrindedir. 

X Meksika - Shorinoco'da bir nü
mayişçi grupu gamalı haç taşıyan bir 
bayrağı yırtmıştır. Alman elçiliğinde 
hiç bir şey söylenmiyorsa da, alman 
elçisinin dostane bir teıebbUste bulu-

General Cemil Tahir Ta~r nacağı tahmin ediliyor. 
yari.§ yerinde X Sandiego (Kalifornia) - Va· 

Yarıta başlamadan önce beden ter- tington'un yddönlimü münasebetiyle 
biyesi genel direktörü Tümgeneral alman - amerikan cemiyetinin tertip 
Cemil Tahir Taner, k°'u başlangıç ye- ettiği toplantıya iştirak edenler çü
rine gelmif. sporcuların hepsiıyle ayrı rük domates ve yumurtaya tutulmuı
ayrı alakadar 0Lmu1 ve bölge bwklet tardır. 
idarecilerinden babat .ımııtır. 

müddet de yarışı takip etmiştir. Be • 
den terbiyesi genel direktörünün bi -
sikletsilerimize karşı gösterdiği bu 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hava Kurumu 

teşvik edici yakın alaka genç spor - ı· k• t b•• 1 k 
cularırnızı çok mütehassis etmiştir. 1 o o us a ınaca 

Yarışta, beden terbiyesi genel di • 
rektörlüğü umumi katibi, federasyon 
başkanı ve asbaşkanı da hazır bulun -
mllflardır. 

Türk.kutu Genel Direktörlüğün
den: 

Memur ahnacak 
Vakıflar Umwn Müdürlüğünden: 
Vakıflar um4m müdürlüğü hukuk 

müşavirli&inde 30 lira asli maaşlı bir 
tetkik memurluğu açıktır. Bu memu • 
riyete müsabaka ile hukuk veya mül-
kiye mezunları alınacağından talip o
lanların müsabaka günü:ıü öğrenmek 

üzere evrakı müsbitcleriylc zat işleri 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. (662) 10663 

Bankalar 
Emekli, dul ve 

.--a..!-1 _ _:_ ftA7.An 

dikkatine 
ünlü ve Eytam Bankaaından : 

İstanbul Telefon Müdürlüw
den : 

ı - İki bin adet kurslu kombine te -
lefon makinesi kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedel kırk bin mu
vakkat teminat 3000 lira olup eksilt
mesi 31-3-939 cuma günü saat 16 da 
müdürlük binasındaki satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bir lira mukabili 
de levazım amirliğinden alınabilir. 

4 - İstekliler muvakkat teminat v 
J kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf 
larını o gün saat 15 e kadar ko91is 
na vermelidirler. (494) 10483 

Elektrik, su ve sıhi tesisat 
yapltrllacak 

Malatyö rcuuulL (). Çfftlıgı Ma:; 
dürlüğümlen : 

7. Mart. 1939 salı günü saat 15 d 
Malatya ziraat müdürlüğü dairesind 
(2779) lira (25) kuruş bedelli pamu 
O. çiftliğinin elektrik, su ve sıhi t 
sisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

taarruzlarına karŞI MiiMıbakalara devam olunacak 
Ankara bölgesi bisiklet ajanlığı ö-

Beheri !)'İrmi beşer kişi taJıyabi • 
lecc.lc iki tane otobüs mübayaaaı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu9-
tur. 

Bankamızla ~uamele yapmakta olan 
emekli, dul ve yetimleri maq vize -
ai için defterdarlığa müracaat etmiyc
rek doğrudan doğruya bankamıza gel
meleri ilin olunur. (640) 10646 

Mukavele eksiltme bayındırlık i 
leri genel hususi ve fenni şartname 
leri proje hulasası ile buna müteferr 
diğer evrak her gün ziraat dairesin 

(Başı 2 inci sayfada) nümüzdeki haftadan itibaren müsaba
kalara devam edecektir. tık olarak bir 

Fabrikaların ve diğer büyük bina • kaç ııeri teıvik müsabakaları yapıla
ların üstü camla veya ışık aksettiren caktır. Bu yarı,ların mesafesi gittik
şeff af diğer bir madde ile örtülü veya çe arttırılacaktır. 
açık renkli bir boya ile boyalı damla • Bölgemiz 1923 seneeindenbcri her 
rına ve su kenarında bulu·:ıan geniş yıl inkişaf eden, bir bisiklet fa~liye
camlı satıhlara bunların parlaklığını tine ıahne olmaktadır. Muhafızgücü
g~deren ~oyu mavi boya ~~nt~ ŞC· nün yurdu tanıma ve sporu yurdda 
kıl vermıyecek surette siirulecektır.. yayma bakımın.dan nümune olan mem 

Eğer bu boya veya yağ tabakası bı- leket turneleri, her sene yapılan ma
nanr.ı içini harice kartı tamamen mas_ halli müsabakalar bu faaliyetin can
keleyebiliyorsa iç tenvirat olduğu gi· 1ı birer misalidir. 
bi bırakılacaktır. Işık aksettiren mal. 
zeme ile örtülü düz damlar ince toprak 
veya kum tabakaaiyle de örtülebilecek 
tir. 

lpkların söndürülmesi ve karartıl
muı itlerinin tatbik ve temini ile 
mahallin en büyük mülkiye memuru 
ve köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti 
azası mükellef olacaktır. 

Her vilayet ve hususi elektrik 
kaynağı bulunan her müeneae hava 
korunma planına ba&h bir ııı.kları 
söndürme ve karartma planı tanzım e • 
decektir. 

Hususi bi:ıalar ve evler ile bütün 
kiraya verilmit mahallere ait karartma 
işlerini o binaları işgal edenler yapa
caklardır. Kiraya verilen apartıman 
ve apartıman ııbi kullanılan evlerde, 
koridor, merdiven aahanlı&ı, bodrum, 
tavan aruı çatnatırhk gibi binanın 

kiracılar tarafından müttereken kul • 
landan kısımlarının karartma tertiba
tı binanın sahibi tarafrndan yapıla -
caktır. 

Ankara bölgeıinin vaziyeti 
Bundan başka, iftiharla öğünebile· 

ceğimiz bir cihet varsa o da bölıemi
zin 1934 senesinden beri Türkiye bi
siklet sürat ve mukavemet birinciliği
ni muhafaza etmesidir. Yalnız 1937 
de mukavemet birinciliğini Kocaeli 
bölgesinden Orhan almııtır. Bu de
ğerli sporcu da bugün Ankaragücün
de çalışmaktadır. Bu suretle önümüz
deki sene çalışmalarında Ankara böl
kesi bisikletçiliğinin e'1ci mevkiini 
gene muhafaza etmesi muhakkaktır. 

Bu sene bisiklet programında 19 
mayıs lstanbul - Edirne gidit geliı 
müsabakası vardır. Geçen sene bu mil 
ıabakada Ankaradan Ferdi birincili
ği kazanmıştır. Bu sene takımımızın 
kazanmaması i~in hiç bir mini yok
tur. Edirne yarışından sonra da Tür
kiye birinciliğini garanti edecek fa. 
aliyet başlıyacaktır. 

"Karadeniz paktı ,, 

hakkında tekzip 

Muhammen bedeli .Ankara'da tes
lim edilmek ,artiyle 9.000 liradır. İlk 
teminatı 675 liradır. 

lhaleıi 8 mart 1939 çarpmba ıü . 
nü saat 15 de Tiirkkutu levazım büro. 
sunda yapılacaktır. ŞartnamC1ii parasız 
verilir. 

İsteklilerin muayyen günde eksilt
me saatinden bir saat evetine kadar u
sulü dairesinde kapatılmı' zarflarını 
makbuz mukabilinde levazım büra.u • 
na venn~ olmalıdırlar. Postada vukua 
gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 
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An~ara Belediyesi 

ı::::::::::::y~:~~r.~:!!~i.::::::::::] 
ilk mektep binası 

yaptl rılacak 

Diyarbakır Valiliğinden : 
1 - Eksiltmiye konulan it: Diyar

bakır Yeniıehirde yapılacak 48914.60 
liralık ke§finden müfrez 19993.46 li· 
rahk be dersaneli ilk okul kaımı in
şaatı kapalı zarf usuliyle ekailtmiye 
konulmuıtur. 

j 2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele sureti 

Dizel motor 
ah nacak 

""' C - Ek. husuıf prtnamesi yag 1 D - Bayındırlık ve yapı işleri ge-

Ankara Belediyeainden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

(600) kilo ve kamyon ve (6000) kilo 
dizel motör yağları 15 gün müddetle 
açı.k eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2370 liradır. 
3 -Muvakkat teminat 177,75 lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiymle
rin her gün ıyıazı işleri kalemine ve is. 
tcıklilerin de 3-3-939 cuma günü bele
diye encümenine gelmeleri. (505) 

10508 

nel ve fenni prtnameleri. 
E - Bu evraklar D. Bakır nafia da

iresinde görülebilir ve istenilebilir. 
3 - Bu işin ihalesi bir mart 939 

çartamba günü ıaat 11 de D. Bakır 
villyet daimi encümeninde kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye &irebilmek ıçın 
1499.51 liralık muvakkat teminat ver 
mek ve apğıdaki vesikaları ibraz et
mek lazımdır. 

A - Nafia müdürlüğünden alın • 
mış müteahhitlik vesikası 

B - 939 mali yılına ait ticaret o • 
daıı veıikaıı. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarım 

T 1 •• •• -t 1 k 1 mart 939 çarpmba günü ihale saa . e orgu yap l rl aca tinden bir saat evet komisyon reisli. 
Ankara Belediyeainden : ğine makbuz mukabilinde vermeleri 

1 - Hipodrom kartısındaki çam- lizundır. 
hklarla Samanpazarmdaki bahçenin Postada gecikmeler kabul edilmez. 
muhafazası çevrilecek tel örgü 15 6 - Dördüncü maddenin A fıkra • 

Şehirlerde her evde ve nerede bu -
lunursa bulunsun her müessesede cep 
elektrik lAmbası petrol lambaaı gemi • 
ci feneri ve mum gibi icabında kulla. 
rulmak mecburiyetinde kalınacak ten
vir vasıtalarından lüzumu kadar bu • 
lundunılacaktır. 

Hazar zamanında muayyen mınta. 
katarda ıtıkların söndürülmesi ve ka
rartılması tecrübeleri tertip olunacak. 
tır. 

Moskova, 26 a.a. - Sovyetler Birli- gün müddetle açık ebiltmeye konul- arndaki müteahhitlik veıikası eksilt
ğinin bir Karadeniz paktı yapılması muştur. miye çıkarılmıı olan her hangi bir iş 
hususunda tekliflerde bulunduğuna 2 - Muhammen bedeli 1661,68 lira- için iıtenildiği açıkça yuılmak sure· 
dair bazı ecnebi gazetelerde çıkan ha. dır. tiyle eksiltmenin yapılacağı- günden 
berlerin tekerrür etmesi üzerine, Tas 3 - Muvakkat teminat 127 liradır. en u sekiz gün evel blr istida ile vi
ajansı Sovyet hilkümetbin hiç bir 4 - Ketif ve prtnamnini görmek liyet yoliyle nafia müdürlülünden 
kimseye böyle bir teklifde bulunma • latiyenlerin her eUn yuı itleri kale- istenilecek " Bu müddet sarfandı 
mıt ve bu butuat. Jals bir Jdmle ile -. n •tekHleritı de 3-S-131 Alı naib talebin. baluDmlyanJıar .Uilt 

görülebilir. 
Muvakkat teminatı (208) lira (44) 

kuruştur. İsteklilerin bu işe girebilm 
leri için bir mukavele ile ( 5) bin lir 
tesisat iş.i yaptığına dair almış oldu 
Jarı vesikayı ve ticaret odası vesikası 
nı komisyonuna ibraz etmeleri lazım -
dı~ (602) 10606 

Soğuk hava deposu 
yaptınlacak 

Kilia Belediye Reia.liğinden : 
1 - Belediye Kılis'te soguk hava 

deposu yaptırılacaktır. Eksiltme ve i
hale kapalı .zarf usuliylcdir. Bina in~ 
atı belediyeye aittir. 

2 - Muhanunen bedeli 8.800 lira. 
muvakkat teminat 660 liradır. 

3 - Bu tesisatın bedeli 939 senesi 
haziran hidayetiyle eylül nihayetine 
kadar 4 taksitte ödenece.ktir. İsteyen
lere şartname ve mukavelename müs -
veddeleri parasız olarak adreslerine 
gönderilir. 

4 - İhale 16 mart 939 perşembe gü
nü saat 15 te belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

5 - Talip olanların bu kabil iş yap
tıklarına dair vesaiJc teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
evet belediye reisliğine tevdi etmeleri 
rica olunur. (603) 10615 

Mahkemeler 
Mut Asliye Hukuk Mahkemeain

den : 
Muş belediyesine 1600 liraya borç

lu macar tebaasından su mühendisi 
ölü Kuvaç varisi karısı Aytai hakkın
da Muş asliye hukuk mahkemesinde 
cereyan eden muhakemede: 

Müddeialeyha Aytainin mahalli i
kameti meçhul oldufundan ilanen teb 
ligat ifaaına ve yevmi muhakemenin 
4f 1~9» ı t 



Milli Müdafaa Bakanhğı 

50 Adet sahra münfekilesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Komis 
yonundan: 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1100 lira olan 50 tane sahra münteki
lesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6-3-939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminat 82,5 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
eatmalma komisyonunda bulunmala-
rı. (197) 10226 

1000 ton motorin 
ah nacak 

M M. V. Deniz Levazım Satm Al
ma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedili (86700) 
lira olan (1000) ton motorin 28 şubat 
939 tarihine rastlıyan salı günü saat 
14 de kapalı zarfla alınmak üzere ek
ıiltmiye konulmuştur. 

2 - llk teminat (5585) lira olup 
§artnamesi her gün komisyondan 
(434) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarfları belli gün ve saat· 
ten bir saat eveline kadar Kasımpaşa 
da bulunan komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri. 

(751-415) 10455 

Çorap ve eldiven 

o il nacak 
M. lt'I. V eki.Jeti Satın Alma Komiıı 

yonundan: 

Çift 

Yiln çorap 50.000 

Yün eldiven 50.000 

Yün çorap 50.000 

Yiln eldiven 50.000 

Pazarlık 

günü ve 
saati 

1/Mart 939 
Çarşamba 
günü saat 

10 da 
1/Mart 939 
Çarşamba 
günü saat 

11 de 
1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
14 de 

1/Mart 939 
Çarşamba 
günü saat 

Tazyik mesaha aleti 

alınacak 

M. M. Vek8.leti Satm Alma Ko. 
misyonundan : 
1-Açık eksiltme ile tazyik mesaha 

aleti satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 14-3-939 sah günü 

sat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 230 lira olup şart -

namesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M.M.V. satm 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(685) 10688 

1.. ~~kara ~~~~z_;~ Ami~.iği' ·ı 
40,000 kilo Pirine ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : , 

1 - Ankara Garnizon birlik ve mü
esseseleri için 40,000 kilo pirinç kapa· 
Iı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 11,000 lira olup 
muvakkat teminatı 825 liradır. 

3 - İhalesi 28-2-939 salr günü saat 
15 te Ankara Lv. amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2.3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat e

0

vveline kadar teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna -vermeleri. 

(490) 10479 

Dekovil haltı inıaatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komsiyonundan : 

1 - Eskişehir garnizonunda deko -
vil hattı inşası kapalı zarf usuliyle 
yaptırılaca.: tır. 

2 - Ltekliler tarafından buna mü
teallik ke~fi kroki, idari ve fenni şart
name, EskiJehir, Ankara ve İstanbul 
satın alma komisyonlarında görülebi -
lir. 

3 - Keşif bedeli 17907 lira 36 ku -
rustur. 

4 - Muvakkat teminatı 1344 lira -
dır. 

5 - İhale 13 mart 939 pazartesi sa
at 16 da Eskişehir LV. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler ihale gününde zarfla., 
rını saat 15 ~ kadar koı . .isyona vermiş 
'ı ulımacakLrdır. 

7 - İstekliler şartnamenin 3. cü 
maddesindeki yazılı ahkama tabidir. 

(570) 10613 

15 de I 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı ço · 

rap ve eldivenler hizalarında gösteri -
len gün ve saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin en son teklif ey 
liyecekleri fiyat üzerinden 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre hesap ede -
cekleri kati teminat ile birlikte pazar
lığa iştirak eylemek üzere M. M. Ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra • 
caatları. (629) 10639 

Askerl Fabrikalar 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Otuz iki adet Mersedes marka
lı yazı makinası pazarlıkla satın alı
nacaktır. Talip olanların teklif ede • 
cekleri fiyat üzerinden hesap edilmiş 
teminatlariyle birlikte . "1,Zarlığa işti
rak etmek üzere 2 mart 939 perşembe 
günü saat on birde milli müdafaa ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra-
caatları. (665) 10674 

Sahhk layton ve kupa arabalan 

Almanca 
mütercimi 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden: 

Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 
Almanca ile beraber fransızcayı da ay
nı derecede bilenler tercih olunacak -
tır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze -
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. 

(637) 10681 

70 ton 8 No. Çinko 

alınacak 

Bayındırhk Bakanhğı 
1 hane etrafındaki toprakların kaldırıl· 
ması, istinat dıvarr, tretuvar ve mo· 
zayık döşeme işleridir. 

100 ton 6 No. Çinko 

alınacak 

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

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 100 ton 6 No: çinko askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al -
ma komisyonunca 17.3.1939 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecek -
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip -
terin muvakkat teminat olan (2250) li 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 15 e kadar kamisyona ver -
meleri ve kendilerinin de 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (660) 10683 

Masa, dolap ve saıre 

alınacak 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji 
lıleri Umum Müdürlüğürrden : 

Regülatör kapaklara 
ayptı n loca k 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmiye konulan iş: 
1 - M. Kemal paşa deresi üzerinde 

inşa edilmekte olan regülatöre ait ka· 
pakların imal ve montaj işleri keşif 
bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme şartna . 
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartnci
me ve projeleri (2) lira (39) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlü -
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (3598) lira (20) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
evel ellerinde bulunan biitün vesika
larla birlikte bir istida ile vekalete 
:nüracaat ederek bu ise mahsus olmak 
:.izere vesika almalar; ve bu vesikayı 
:braz etmeleri şarttrr. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyan -
lar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (442) 10461 

Regülatör kapakları 
ayptl rılacok 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 
için 43 adet masa, 24 adet dolap, 30 
adet etajer, 30 adet hezaran sandalya, 
5 adet grafik mesnedi, 4 adet tebah • 
hur ölçme havuzu, 12 adet yazıhane 
açık eksiltme suretiyle yaptırılacak • 

Nafıa Vekaletinden : 
tır. 

Ekisiltmiye konulan iş: . 
2 - İhalesi 6 mart 939 salı günü sa ı _ Derme çayı üzerinde inşa edil-

at 14 de Ankara'da Yenişehir su de · mekte olan regülatör kapaklarının i
posu altında Krzıhrmak sokak numa - mal ve montaj işleri keşif bedeli 
ra 30 da Devlet Meteoroloji İşleri U· (16.000) liradır. 
mum Müdürlüğünde toplanacak satın 2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rast-
alma komisyonunda yapılacaktır. Iıyan pazartesi günü saat (16) da Na-

3 - Muhammen bedel (3000) lir'a o- fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
lup ilk teminatı (225) liradır. su eksiltme komisyonu odasında ka-

4 - İlk teminat banka mektubun. palı zarf usuliyle yapılacaktır. 
dan gayri nakit veya nakit yerine ka· 3 - lstekmer eksiltme şartnamesi, 
im tahvilat olduğu takdirde bunlar mukavele projesi, bayındırlık işle ge
komisyonumuzca kabul edilemiyecek· nel şartnamesi, fenni şartname ve pro 
terinden bunların en geç münakasadan jeleri (SO) kuruş mukabinilde sular 
bir gün evel merkez muhascbeciliğine umum müdürlüğünden alabilir. 
yatırılarak almacak makbU7.un komis- 4 -:: _~!cs!J!IJlJy~.rurhl:>\lnMk_._ö~.it ce-
.J' - ·- J.VJ.~~I 

5 - Yaptınlacalt olan l>u işlere ait 
şartname bedekiz olarak Devlet Mete· 
oroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 
temin edilebilir. Ve resimler de görü
lebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde. 
!erinde yazılı belgeleriıyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona baş • 

rninat vermesi ve eksilteminin yapı -
lacağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir 
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
derek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
miye iştirak edemezler. 

vurmaları. (523) 10546 . 
Sudkostik alınacak 

Baıveki.let Devlet Meteoroloji lt
: ... ri Umum Müdürlüğünden : 

ı - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2800) kutu sudkostik müte
ahhit nam ve hesabına pazarlık sure. 
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10. 3. 939 cuma günü sa 
at (14) de Ankara, Yenişehir Kızılır
mak sokak No. 30 da Devlet Meteoro
loji işleri umum müdürlüğünde topla. 
nacak satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) lira 
olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakit veya nakit ye. 
rine kaim olan tahvilat olduğu takdir
de bunlar komisyonca kabul edilmiye
ceğinden bunların münakasa tarihin. 
den evel merkez muhasebeciliğine ya· 
tırılarak alınacak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü· 
dürlüğü levazım müdürlüğünden te
min edilebilir. 

5 - lsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür 
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (445) 10462 

Kocaçay ıslôh 
ve sulama işleri 

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

lunan Kocaçay ıslah ve sulama işleri -
le Mürüvvetler deresi ıslah ameliyatı 
inşaatı keşif bedeli 433.639 lira 61 ku
ruştur. 

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

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

alabilirler. 

Keşif bedeli: 12004 liradzr. 
2 - Eksiltme 8. 3. 939 çarşamba 

günü saat 16 da nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak altmrş kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür 
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 900 lira 30 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden bu iş için alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. Bu 
vesika eksiltmenin yap ılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istida
larma bu işe benzer iş yaptİklarına 
dair işi yaptıran idareden alınmış ve
sika rapdetmeleri muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 8. 3. 939 çarşamba gü· 
nü saat 15 e kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(554) 10585 

Bakır çay ıslôh ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksıltmeye konulan iş : 
1 - Bakırçay ıslah ameliyatı 'eşif 

bedeli (1.759.363) lira (76) kuruştur. 
2 - Eksiltme 20/ 3/ 939 tarihine rast

lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (66.530) lira (91) kuluşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve} ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile vekale
te müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmiyan
lar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evelinc kadar Sular Umum Müdürlü
ğün~ makbuz mukabilinde vermeleri 
tazım dır. 

Postaca olan gecikmeler kabul edil-
mez. (519) 10596 

Manyas goıu seaaeıerı ve 
regülatör inıaat ı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Manyas gölü seddeleri ve re

gülatörü inşaatı keşif bedeli (534.977) 
lira (22) kuruş. 

2 - Eksiltme 21. 3. 939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (75) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (534) 10597 

79 parça malzeme 
ah nacak 

Nafia Vekaletinden : 

Yapı işleri ilô 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
yüksek ziraat enstitüsü binası 
fer tesisatının tamiratı ve nok6 
nın yaptırılması işidir. 

Keşif bedeli 3793 lira 1 kuru~ 
2 - Eksiltme 16-3-939 perşeın 

nü saat 15 de nafıa vekaleti yap 
eksiltme komisyonu odasında P 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve 
müteferri evrak o~ kuruş bedel 
kabilinde yapı işleri umum müd 
ğünden alınabilir • 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç 
teklilerin 284 lira 48 kuruşluk 
vakkat teminat vermeleri lazımdı 
vesika eksiltmenin yapılacağı gii 
en az sekiz gün evel bir istida il 
teklilerin nafıa vekaletine müra 
rı ve istidalarına en az bir kal 
2000 liralık bu işe benzer bir iş ya 
!arma dair işi yaptıran, idarelerde 
lınmış vesika raptetmeleri mukt 
Bu müddet zarfında vesika taleıb 
bulunmıyanlar eksiltmeye gireıni 
ceklerdir. (673) 106 

iç işler Bakanhğı 

Harita yoptınlacok 
Dahiliye Vekaletinden : 

Biga kasabasının 150 hektarlık 
mının hali hazır hartasının yeni 
alımı işi kapalı zarf usuliyle eks' 
meye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9 - mart • 939 perşe 

günü saat 11 de Ankara'da Dahil 
Vekfüeti binasında toplanacak o 
Belediyeler İmar Heyetinde yap 
caktrr. Muvakkat teminat 187.50 ti 
dır. 

Şartnameler bi1abedel, Belediye 
İmar Heyeti Fen Şefliğinden alına 
lir. Tekliflerin tayin edilen · gün 
saat ona kadar Ankara Belediye! 
Bankasında B. İ. H. Fen Şefliğine 
rilmiş veya posta ile bu saate kad 
gönderilmiş olması lazımdır. ( 497) 

10542 

Harita yapt1rılocak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlı 
kısmının hali hazır haritalariyle bu 
nu muhat (60) metrelik kısmı ile 15 
lli\. AUU.U.Ua.J..U.i.L AK11 '-cı:ııllUJ1 J ~ıuuC...ı.(- ~~ 

mı işi kapalr zarf usuHyle eksiltme 
çıkarılmıştır . 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9 • mart • 939 perşem 

günü saat 11 de Ankara'da Dahili)" 
Vekaleti binasında toplanacak ol 
Belediyeler İmar Heyetinde yapıl 
caktır. Muvakkat teminat 187.50 lira 
dır. 
Şartnameler bilabedel, Belediyel~tı 

İmar Heyeti Fen Şefliğinden almabl 
lir. Tekliflerin tayin edilen gündt: 
saat ona kadar Ankara'da Belediyele 
saat ona kadar Ankara'da Belediyele' 
Bankasında B. 1. H. Fen Şefliğine v~ 
rilmiş veya posta ile bu saate kadat 
gönderilmiş olması lazımdır. ( 496) 

10543 

Harita yaptırılacak 
Dahil ve Vekaletinden : 
Eskişehir kasabsının 1/ 500 ~ı: 

1/ 2500 mikyaslı hali hazır hartaları u: 
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskfin sahadan 120 hektarlık bir kıs• . i 
mının yeniden hartalarırun alınması ıŞ 
ile 1100 hektara varan 1/ 5000 take<>' 
metrik umum hartasmm alımı pazar• 
lıkla eksiltmiye konulmuştur. 

İşin bedeli 7250 liradır. 
Eksiltme günü 9 mart 939 perşembe 

günü saat 11 dedir. . • 
Eksiltme Dahiliye Vekaletınde t" 

mar heyetir 4e yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 545 liradır. Şart• 

nameler belediyeler bankasında bele-" 
diyeler imar heyeti fen şefliğindetı 
parasız alınabilir. (498) 1054.t 

Ankara Valiliği 

10. 3. 939 cuma günü saat 10 30 da k" 1 k ~ f • lf" "I k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan -

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1355 lira olan ve Ankara nakliye depo
sunda bulunan müsamel 11 adet fay -
ton arabası ile on adet kupa arabası 
ve bir adet köhne Ostübeyker oto -
mobili pazarlıkla hepsi birden veya 
ayrı ayrı satılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo. 
nundan: 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez. 
kfır gün ve saatte komisyona baş vur 
maları. (646) 10648 

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

Ankara Nafıa vekaleti binası içinde Hü ume onagı amH e m ece 
malzeme müdürlüğü odasında topla. 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
muhammen bedeli 3770 liraya ve tes
lim müddeti de 20. 5. 939 gününe çı
karılmak suretiyle 79 parça mobilya
nın kapalı zarf usuliyle yeniden ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Keşif bedeli 6000 liradan ibaret 

bulunan vilayet hükümet konağının e· 
saslı tamirat işi 16-3-939 perşembe gü• 
nü saat 15 de vilayet binası dahilindt: 
nafıa komisyonunda ihalesi yapılma1' 
üzere açık eksiltme ğe konulmuştur. 

2 - pazarlığı 17-3-939 cuma gunu 
saat 14 de M.M.V. satın alına komis -
yonunda icra edilecektir. 

3 - Arabalar her gün öğleden sonra 
Ankara nakliye deposunda talipler ta

rafından görülebilir. 
4 _Pazarlığa gireceklerin muayyen 

gün ve saatta M.M.V. satın alma ko 
. nun.da bulunmaları. 

Tahmin edilen bedeli (21.000) lira 
olan 70 ton 8 No. çinko askeri fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 17.3.1939 cuma gü
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi · 
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (157S) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu · 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatta komisyona mü · 

racaatlu1. 

Bir mütercim at.nacak 
Başvekalet Beden Terbiyeai Ge

nel Direktörlüğünden : 

Genel direktörlükte (150) lira üc
retli bir almanca mütercimliği mün
haldir. 

Talip olanların memurin kanunu· 
nun dördüncü maddesinde ibrazı mec 
buri veaaikle birlikte şeraiti öğren
mek üzere Yenişehir lzmir caddesi 23 
numarada Genel Direktörlük muame· 
lit müdürl · .. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatte·n bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la • 
-ıımdır. 

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

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlülün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 282 lira 7 5 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya. 
zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 
9.30 a kadar mezkQr komi9 ona mak-

2 - İsteklilerin 450 liralık muvak• 
kat teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odası vesikasiyle nafıa müdür• 
Jüğünden bu işe girebileceklerine da• 
ir alacakları fenni ehliyet vesikasiyle 
birlikte yukarıda adı yazılı gün ve sa· 
atte nafıa komisyonuna gelmeleri. 
3- u· · · 
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Ekonomi B~k~nhoı 

30 Sanat Okulu mezunu 

Avrupa'ya tahsile 

gönderilecek 
lktı t Vekaletinden : 

1 - Avrupa dericılik, yiınlü mensu
~t Ve panıuklu men ucat meslek mck
~Plerinde tahsıl ettirilmek iızere mü
! baka ıle 30 talebe alınacaktır. Bu ta-
1chclerin "10" u dericilik, "10" u yün-

11 lllensucat ve "10" u da pamuklu 
llıensucat tahsili yapacaktır. 

h ~ - İsteklilerin aşagıdaki şartları 
aız bulunmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, 
b) Sıhati tam ve tahsil edeceği sa

llat Şubesinde çalışmıya müsait olmak. 
t) En çok 25 yaşında olmak ve as· 

kerJiğini yapmış bulunmak, 
d) Maarif Vek.ıleti bölge sanat o

kulları tesviye ve elektrik şubelerin • 
den nıezun bulunmak ve mektebi bitir
dikten sonra en az 2 sene sanatında ça
lrJtnış bulunmak, 

3 - İmtihanlar 15.3.1939 tarihinde 
bölge sanat okulları müfredat progra
~ına göre aşagıdaki derslerden olmak 
Uzcre Ankara, İstanbul, Bursa ve 1z
lllir bölge sanat okullarında yapılacak
tır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (almanca veya fransızca) 

4 - Kabul edilen asgari vasatiden 
fazıa not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet sıra iyle 30 
tıaınzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edile
rek mesleklerine gore 31-12-939 tari
hine kadar Sümerbank'ın Beykoz, 
Feshane, Hereke ve Kayseri fabrika
larında staj görecek ve mesleki fabrik<ı 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj 
:rtıüddetince kendilerine ayda 50 şer li
ra verilecektir 

5 - Staj müddetinin sonunda fab
rikalarda yapılacak kurs ımtıhanla -
tında ve umumi çalışmalarında rnuvaf_ 
fakiyet gösteren ve ahlaken mazbut ol
duklarına kanaat getirilen namzetler 
Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu im
~n vaffak olamıyanlar ser -
uu unamaz ar. 

İmtihanda muvaffak olarak Avru· 
pa'ya gönderilecek talebe, Sürnerbank 
ın idare ve nezareti altmda olmak üze
re Eylül 940 tarihine kadar lisan kurs. 
larına devam edecek ve 1940 senesi kış 
sömestrinde meslek tahsiline başlıya
caklardır. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talebe 
Sümerbank fabrikalarındaki staj ve 
Avrupa'daki tahsil müddetlerinin bi
rer misli fazlasiyle İktisat Vekaleti • 
nin gÖ6tereceği işlerde usta, usta başı 
veya fen memuru olarak çalışacaklar. 
dır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek Ü· 

zere Avrupa'ya gönderilecek her tale
be bir taahhütname verecek ve mutc • 
ber bir kefil göstereceklerdir. 

7 - Talipler en geç 1.3.1939 tarihi
ne kadar ikinci maddenin üçüncü fık· 
rasında yazdı bölge sanat okulların -
dan hangisinde imtihana gireceklerini 
gösteren bir istida ile aşagıdaki vesi
kaları İktisat Vekaleti sanayi umum 
müdürlüğüne göndereceklerdir. 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b - Askerlik vesikası. 
c - Mektep şahadctnamesi. 

d - Hüsnühal varakası. 
e - Çalrşacagı sanata mütehammil 

bulunduğunu gösteren resmen tasdik 
edilmiş srhat vesikası. 

f - Sanat okulunu bitirdikten son
ra çalıştığı yerlerden aldığı bonser -
visler. 

g - Altı adet vesikalık fotoğraf. 

8 - Fazla izahat almak istiyenler 
İktisat Vekaleti sanayi umum mü -
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

(581) 10574 

. Kazalar 
Bir hekim aranıyor 

Malatya bez ve iplik fabrikası J. A. ~irkelinden : 

Kaput bezi 

Cinsi Tip 

Çifçi Bezi 
Adana 

Şirketimiz Adana fabrikaaı mamulatı 

fiatları: 

No. Genişlik 

2 90 
5 90 

s. Beher top m. 

36 
36 

Beher top 

729 
728 

20 Toptan aşağı sipariglere % 2 zam yapılır. 

Mütekait, mülkiye ve askeriye ile dul 
ve yetimlerin uç ayhk maaşları 

Ankara Defterdarlığından : 

Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin iskonto sure· 
tiyle alacakları Haziran - Ağustos 939 üçer aylıklarına ait tediye bordrosu 
Emlak Eytam bankasına verilmiştir. Doğrudan doğruya Bankaya müraca
atları: 

Vezneden yapılacak Mart - Mayıs 1939 üçer aylıklar. 

ı - ı numaradan 500 numaraya kadar askeri) 1-3-939 çarşamba 
1 ,, 500 ,, ,, miilki) 

500 ,, 1000 ,, ,. askeri) 2-3-939 perşembe 
500 ,. 1000 ,, mülki) 

1000 ,, 1500 ,, ,, askeri) 3-3-939 cuma 
1000 ,, 1500 .. ,, mülki) 
1500 ,, 2000 ,. ,, askeri) 4-3-939 cumartesi 
1500 ,. 2000 ,, mülki) 
2000 ,. 3000 ,, askeri) 6-3-939 pazartesi 

2 - Maaş sehiplerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat ve· 
ya bilvekate Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları iHin olu-
nur. (678) 10685 

Devlet Demiryolları ilônları 1 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan :• 

lsim miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı o;an 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 8-3-1939 çarşamba gü~ü 
saat 15,30 dan itibaren sıraıiyle kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare hı -
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydar • 
paşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (525) 

Nn 
1 

2 
3 

f.,nf 
Muhtelif toz boya ve üstübeç· 
ler (10 kalem) 
Neft yağı 
Vernikler ve sikatif (3 kalem) 

Miktarı 
Ka. 

93.000 
30.000 
27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira Lira 

8210 
11400 
17050 

615.75 
855 

1278.75 
10581 

Muhtelif cins vagon yedekleri alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiayonundan :• 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri a§ağıda yazılı muhte· 
lif cins vagon yedekleri ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 7 Nisan 1939 cu
ma günü saat ıs tc sıra ile Ankara'da İdare binasında kapalı zarfla satın 
alrnacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin apğıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden ve Haydar-
paıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (545) . 

Muhammen Muvakkat 
Eksiltme Kalemin bedeli teminat 
No. sı Eıyanın cinai miktarı Lira Lira 

1 Tekerlekli dingil, dingil ve 
komple bojiler. 6 22000 1650 

2 Buvatagresler ve tampon 
gressörler 19 15600 1170 

3 Kapı makarası, Menot, tampon 
tası, tampon, cer kancaları, 

koşum takımları ve teferruatı 59 82400 5370 
10583 

Kayın travers alınacak 
D.D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 

15, 16-2-1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmıyan ve mu
hammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gü
nü ve saati apğıda yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulU ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ekıiltme aaatinden 
iı saat evveline kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 

ıdare mağazalarında dağıtılmaktadır. (579) 
Muhammen 
bedeli Muvakkat Eksiltme 

Liste Miktar ve Cinsi · Karacabey Harası Direktörlüğün No. sı Adet 
den: 

Beher adedi Teminat Gün saati 
Kuruş Lira 

Karacabey harasının (250) lira ay
lık ucretli hekimlik kadrosu mUnhal
dir. Yalnız müessese memurin, aile 
efradı ve müstahdcminın tedavilerile 
meşgul olmak iızere bu işe talip olacak 
hekimlerin bir istidaya rapten şimdiye 
kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları 
bonservis, diploma vesair vesaikle 10. 
3. 939 &ününe kadar karacabey haraıı 

d · t1a olu 

1 11025 kayın makas traversi 
3195 .. "' "' 6608 Kaym köprU traversi 

24892 Kayın cari hat traversi 
5929 .. .. .. 
5880 .. .. .. 

60410 .. .. .. 
12771 .. .. .. 
26333 .. ,, .. 
93317 .. • 

500 4006,25 ) 
1006,42 ) 
1585,92 ) 
2613,66 ) 
778,18 ) 10-3-939 15.30 

1124,55 ) Cuma 
6837,93 ) 
2059.32 ) 
3456,21 ) 

1 

He.r Ec::anedt Bulunur. 

U doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
mum l'k d' 

kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder _ve vücuda her zaman gen~ ı ... ınç· 
l.k · e'·" ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvetlendırerek uykusuzluğu, halsızlığı, fe-ı verır, z AG •• • • • • d · · · 
na düşünceleri giderir. Vücud makinesine lazım olan bütün enerJI ve. ka.bılıyetı vererek ınsanı a~~ azım, ıra: 

de, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannıd ınk.bazlarda, bel gevşeklığı ve ademı 
iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvet ilfiçlarından ayıran başlıca h~ssa; de~a~h b~r sure.tte ka~, ~uvvet, işti· 
ha, yaratması ~e ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal go~tennesıdı: Tıfo, gr~p, zattirrıe, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerınde en mukemmel bır derman şurubudur. 

~ . . i .. d • . h . d' 7066 Sıhhat Vek.ıletının resm musaa esını aız ır. 

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 elverit
li görmek için kapıcıya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralık mahrukat deposu - Istas· 
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmig odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Tl: 2889 518 

Acele devren kiralık daire -
2 oda geni§ ı hol banyo havagazı elek
trik 45 lira. Demirtepe Akbaş sokak 
No: 7 Rüştü Ap. 5 520 

Kiralık - Bir Alman ailesi yanın
da boş 1 oda kiralıktır. Çankaya Cad. 
Japon sefareti arkasında Sabiha Ap. 
4 daire 2 570 

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

yakın ve merkezi yerde; 5ağ1ili-B'a: 
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 

Satılık arsa - Kavaklrdere'de en 
güzel yerde Fransız se.fareti aafaltın
da otobüs durağmda 2 caddeye yüzü 
olan 1100 küsur M. u~uz. Tl: 2106 

584 

Kiralık oda - Möbilyeli, kalorifer
li her konforu havi bir oda kiralıktır. 
Işıklar cad. Nafiz Apart. Kapıcıya 
müracaat. 590 

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

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

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

Kiralık oda - Adliye sarayı karşı
sında Ortaç Apartmanı No. 4 bir Bay 
veya Bayan için, 601 

Kiralık - Bahçeli evler ikinci du
rak No: 20 evin bir daireai uyeun fi
atla kiralıktır. lçindekil~re ve yahut 
Telefon 2778 Mehmede müracaat. 

602 

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

610 

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

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

. aııhk: 

Satılık - Aşağı Ayrancıda yeni 
Meclis binasının arkasında 1875. M2. 
arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 

veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon: 2901 529 

Satrlık apartman - Kooperatif ar -
kasında beş 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 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahgap ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 

ı:a7 

Satılık arsalar - Ycnişehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaklıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. 540 

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

Satr/ık - Havuzbaşı Demirtepe 
Fevz} Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 11 '13 M. 2837 Ds. 50 arsa. 
Ti: 2440 a müracaat. 556 

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

Acele satılık bağ - Çubuk Barajı 
mevkiinde 5520 M. çe§it meyva ağaç
lı bakılı bağ D. D. yolları Ankara ma
ğazasında arap Aliye müracaat. 569 

Satılık Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardoau mü -
zayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
görmeleri. 572 

Satılık kamyon - Bedeli kum ve 
çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki in§aata müracaat oluna Ti: 
1416 dan .orula. 585 

Satı/ık bağ - Dikmen'de otobüs 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bag Yeni,ehir Ataç 
ıokak 10 Emine Tibaı'a müracaat. 

611 

Satılık arsa - Mülkiye mektebi 
bahçesi yanında 540 metre M. bir ar
&a satılıktır. 1910 numaraya telefonla 
müracaat. 617 

Satılık - Bir çift çok güzel Renar 
arjante satılık Telefon 3975 620 

Küçük İ lôn Şartlan 
Dort sııtırlık kilc;Uk ilanlardan : 

Bır defa ıçın 30 Kuruıı 
1ki defa ic;ın 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dort dcfn ıc;in 80 Kuruş 

Devamlı kuçUk ilanlardan her defa
sı ıçin 10 kuru!j alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş ahnacnktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelıme arala -
rındaki boşluklar mtistesn:ı, 30 harf 
ıtıbar edılmı~tir. Bir kuçuk ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruıı alı· 
nır . 
Kuçük ilinlann 120 harfi geçme: -
mcsi lhımdır. Bu mıktan geçen ı · 
!anlar aynca pul tarı fesine tabidir. 

iş anyanlar: 

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

iş arıyor - İcra ve maliye i§le.. 
rinde çok tecrübeli bir genç avukat 
veya bir müessesenin takip işlerini 

bihakkın deruhte eder. Ulusta EP. 
rumuzuna müracaat. 591 

iş arıyor - Yol. D. yol su inpa.tı
na ait tekmil plan prQfıJ ve proje ter• 
siminde muktedir tecrübeli bir res· 
- uı •• -••- .:o _,,,., ..... ..,na mektupla 
müracaat. 598 

Bir makinist iş aTiyor - Dizel ve 
buhar makinelerinin montaj ve çalış
tırmasına muktedir bir makinist. Ulus 
da l rumuzuna mektupla müracaat~ 
dilmesi. 624 

iş l'Cren lt•r: 

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

Jandarma 

Yazhk elbiselik alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Bir metresine altmı iki kuruş 
fiyat tahmin edilen yüz elli bin met· 
re yazlık erat elbiselik kumaşın ka
palı rarf usuliyle 28. ! . 939 sah günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 465 kuruş 
karşılığında komisyondan alınabilir. 
Mühürlü örnegi de vardır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenle· 
rin 5900 liralık teminat karşılığı ban
ka mektubu veya sandık makbuzu ve 
prtnamede yazılı vesaiki muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları. (111) 10442 

Mahruti çadır 
alınacak 

Kiralık - 2 oda 1 hol. Yenişehir 
Atatürk bulvarı Bolu Ap. No: 4 de Aranıyor: 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir taneıine altını bef lira kıy. 
met takdir edilen yüz altmış iki malı.. 
ruti çadır 28-2-939 salı gunü saat on 
beşte pazarlıkla satın alr:ıacaktır. 

müracaat. 612 

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

Kiralık - Y. şehir Yüksel Cad. Mi· 
mar Kemal okulu kartnu Okula SıO
kak No: 8 Uıt kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Tl: 3362 

614 

Muhasip aranıyor - Ücreti 100-130 
lira arasındadır. Anonim limited şir -
ketlerde çalışan tercih edilir. Hal ter
cümelerini 368 Ankara kutu.una bil • 
dinncleri. 589 . 

Kiralık aranıyor - Yenifehir'de ga· 
rajh veya bahçesi müsait 2-3 odalı. Der 
hal yahut ilerde boşalacak. Abdullah, 
Adakale So. 2 A. Yenişehir. 595 

Aranıyıor - Yenite'hir'de 3 
odalı mobilyalı tam konforlu 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko -
misyondan alınabilecek olan bu pazar
lığa girmek istiyenlerin (790) liralık 
teminat ve şartnamede yazılı belgeler. 
le tam vaktinde komisyona baş vur • 
maları. (642) 10656 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Büyük Vals s -
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GRİP, NEZLE, KIRIKLIK, 
BAS AGRISI, DİŞ AGRISI 

·r 
NEVRALJİ 

Bütün ıstırapla.rı teskin eder 

GRİ PİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zamar yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalb! ho7.nıa7., mideyi ve böbrekleri yormaz. 
!CABINDA GUNOE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 7055 ·-
11111111& İ L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 1111111'1 

Sako rya Ecza ne sinden alınız. Az zamanda muhterem ~ = Ankara halkının büyUk itimadını kazanan müessesemizde reçete := 
§ ve ilaçlaıınız büyük bir d ikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- §§ 
=: mı itidlıl. Resmi ve hususi müesııeaata toptan mübayaatta her hu- := 

i.ıı 1111 iliı'iı iıllill "'' n• :.~:::;~~;;-.~.':· ?<1 ~':'nii iı lıiii iii i; ı ııı ııi 

---

1 

... • aNitı, 

~ ....... ~ ıİ~jencJlğ.inls Muallt,l .... 

DAKTİLO KURSU 

56 ıncı devresine mart 339 
ilk haftasında başlıyacaktrr. 
Tahsil aranmaksızın herkes 
alınır. 2 ayda diploma veri
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Ti: 3714 609 ..................... 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehass111 ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 
SITKI FIRAT 

Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye •ırası Talas A.p. kat: 1 

Bir masa radyosuna ilave edilen bir elektrik gramofon. 

modern bir fonograf plakına kaydedilmiş musikinin tekmil 

incelik ve ahengini tam manasile ifade edemez. Yalnız ge

niş ölçülü ve dahili. en büyük ses mütehassisleri tarafın

dan derin bir surette tetkik edilip akustik şeraitine uygun şe

kilde hazırlanan radyogramofon rnobilyeli ci-

hazlar, asıl orkestra dinlenirken duyulan 

tahassüsü verebilir. 

40 seneden beri gramofon plaktan imal eden 

RCA, mazbut musiki meselesini de hal

letmiştir. RCA'nın vücüde getirdiği radyo ... 

gramofonlar, tam manasile hakiki birer 

musiki aletidir. 

u IJ [) 

Alım, Satım evi 

HAYRl DILMAN 

Ankara'nın her tarafında, Ev, arsa, 
apartman ve civarlarda bağ ve bağ ev· 
leri • Bu hususlarda en doğru mua -
meleler ve en dürüst malumat. 

Karaoğlan • Koç apartmanı 

No: 4 Telefon: 2181 533 

Dans dersleri 
Azami bir ayda mükemmel dans 

edebilirsiniz. Ulus'ta G. M. rumuzuna 

mektupJa müracaat ediJmesi. 588 

Zayi - tş Bankasında 33676 numa
ralı K. C. Hes. kullandığım tatbik mü 
hürümü kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

fon motörlü otomatik 

Radyo ile otomatik 

gramofondan mGte· 

şekkildir . 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç. Zührevi hastalıklar 

olunur. 
632 Arife TUNCA 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 

An af artalar caddesi. 633 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

ULU S - 20. inci yıl. - No- 6310 

imtiyaz sahibi 
Nurettin K:imil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mwntaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ YENi s . E M A A R sus i 
§_- Bu gece 21 de HA L K 1 Bugün bu gece § 

Herkesin zevkle seyredeceği := 
§ BENDEN MESUT Bu gün. Bu gec~ . cici bir film = 
= Fransız ve lngilız Akdenız fıloları • -
= KİM VAR? ve 8 alınan denizaltı gemisinin ÇILGIN BAKI RE § 
E iştirakiyle vücuda getirilmiş -
=Baş rollerde: - TITO SCHIPPA- Baş Rollerde: = 
::: • cATARINA BARATo - Akdeniz Korsanlar. := - trene Dunne • Mlwynduglas _ 
E ~ MARIA 1 ACOBlNl • Fransızca sözlü filmi Eğlenceli olduğu kadar aşki, hissi := 
:= Gündüz Matinelerde Baş rollerde: ve içtimai bir mevzu taşıyan = 
§ Sikago yanıyor Pierre Fres~::n~l~~duie Vogel Seanslar: güzel bir eser = 
:=Baş rollerde: ALICE FAYE 14.30 - 16.30 • 18.30 - Gece 21 de 12 de ucuz Halk Matinesi := 
:= Tyrun Power • Don Ametche Ucuz Halk Matinesi: 12.15 de Normal seanslar: = 
= Seanslar: • S VDA 14 • 16 - 18 gece : 20.30 da :E 
§ 14.45 - 16.45 - 18.45 _gece: 21 de ViYANA E LARI Telefon : 3589 = ==................................................................................................................................................................ == 
:= YENİ SİNEMADA Geceleri filmden evel gösterilmekte olan VARYETE heyeti yeni programları· :E - -_ na devam ediyorlar. Fiatlarda zam yoktur. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Musiki Radyolariyle 


