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Enternasyonal sergimiz 
Ankara kömür sergisi 

HER YERDE 5 KURUŞ 

"Halkevleri müstakil bir vatan korumak 
ve milletin istiklilini ebedileştirmek 

kurulmuş bir vasıtadır,, • • 
ıçın 

B. Sükrü Kaya 
halkevinde verdiği 
çok önemli bir 
söylevinde yurd 

• • 
mürıevverlerinı 
vazifeye davet etti 

''İçinizde hiç birinizin kendi 
ınüktesehatiyle "·e kendi fikri"' 
yatiyle öviinmeğe hakkı yoktu~. 
1'nki hu milletin her ferdi aşagı 
yukarı onun fikrini anlıyacak Halkevlerinin 5 inci kuruluş yrldönümünü kutlamak için Ankara Halkevine toplanan güzide kalabalık 

Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk P.utisi Genel Sekre
teri B. Şükrü Kaya dünkü mühim nutkunu irad ederken 

hale gelmedikçe ... ,, 

B. Şükrü Kayanın nutku 

Halk evlerinin vazifeleri 
münevverlerin vazifeleri 

B. Şükrü Kayanın nutkundan: 
b · ınaınilre içinde bulunuyoruz: fakat bu-

Anadolu ortasın~a ırt uzakta kendi ırkımızdan, kanımızdan 
radan b~ş k~lome ~:r ibi • olan türk çocuklarının ne halde 
• tertemız hır ~e~ g d mımıza telkinimze ne kadar muh-
olduğunu ve hızım -~~~ ~- .. ' 

b l d guv ·nu gorursunuz. B' . __ !!I-&. b 
taç u un u . .~ h't b ediyorum. ızım muıuese a-

ıhrn ere 1 a · b'ldikl · · Münevverlere, mua - k halk kütlesine bizım ı erımı· 
tımızın borcunu anca. . o. 
zi öğretmekle ödi!ebılın_~· .. türk milletini tarih~ kendi· 

Büyük vazife, zaten asil ve ~uyuk ktır Bu büyük ıdeale az 
sinden beklediği mevkıe çıkaf1a ü~ssese de bu halkev
zamanda bizi kavuşturacak o an m 

!eridir. 

......... ----- .. ___., 

ATATÜRK 
Perapalasta 

İstanbul, 24 (A.A.) - Re-
i ieumlıur. Atatürk. bugün öğle 
yemeğini Perapalas otelinde ye
mişler ve bu otelde ikamet eden 
Hariciye Vekili Dr. Arası ye
mekte yanında alıkoymuşlardır. 

Siyasal bilgiler okulu 
talebeleri Bükreşteler 

Bükreş, 21 (A.A.) - Ankara Siya
sal bilgiler mektebinden 65 kişilik bir 
talebe grupu başlarında profesörleri ol 
duğu halde bugün bınaya geldiler. Türk 
elçiliğinde şereflerine bir ziyafet veril
di. Akşam Peşteye hareket ettiler. 

Halkevlerinin 5 inci açılı~ yıl~ 
dönümü dolayısiyle Halkev~n.de 
yapılan törende Dahiliye Vek~ı v~ 
C.H.P. Genel Sekreteri Bay.~ıı~r: 
Kaya, alhı§lar arasında. ~arsuy 
gelerek şu nutku söylemıştır• 

- Bayanlar, Baylar; . . 
Yüksek huzurunuzla Halkevlerının 

· · ~ıyorum. Bu
beşinci faaliyet senesını a:s 

Hükômetçiler Valansiya 
Madrid yolunda hakim 
noktaları elde ettiler 

nunla beraber memleketin dört b.uca· 
t"renı de 

g- ında 31 Halkevinin açılma o .. k 
· · ükse yapılmıs bulunuyor. Sızlerın ~. t 

' . . . b slarınızı hurıne -
şahsiyeticrınızı ve şa 1 da . 
le selamlarken buradan oralar _ş~-

ddasları:ı:nıza hur· 
di toplu bulunan yur • . . · 

Halkevlerıınızın 
rnetlerimi sunuyorum.' H. P. 
~ok güzel bir ananesı vardır. c ... k" e 
:nin Umu mi Reis Vekili ve T~r. ıty 

.. .. k Başvekılı s-
Cum.huriyetinin "Buyu 1 nıet İnönü her sene huzurunuza ge ır, 

.. . 1 dolgun ve 
salahiyettar ve gur sesıy e . 
olgun fikirlerini hepimize birer bır~r 

· b"tun 
telkin eder ve bir ders halınde u. . 

.. . B e kendısı-
ınemlekete soylerdı. u sen 
ni başka bir vazife memleketin başka 
bir köşesine davet etmiş bulunuyor. O· 
radan da 0 güzel sesi bütün me.ınlekete 
dinlettirecektir. 

Halkevlerinin ödevi 
Huzurunuzda Halkevleri için birkaç 

6Öz söylemek ödevini şeflerim bu de
fa bana verdiler. Müsaadenizi ve mü-

samahamzı rica ederim. 
-------.L'"'-- ·-- • ....nl.:ufa~) __ _ 

Dün ispanya 
harbına dair ge· 
len telgraflar, hü
kümetçi kuvvet
lerin asilere kar· 
şı mühim bazı 
muvaflakıyetler 

elde ettiklerini 
bildirmektedir. 

Asilerin verdik

leri zayiat çok 
HÜ· bıiyüktür. 

kümetçiler, Mad
rid • Valansiya 

yoluna hakim 

birçok yüksek 

noktaları elleri
ne geçirmişler-

dir. 
[Bu hususta ge-

len haberler ii· 
.. ..;;, sayfamızçun ..... 

dadır.] 

~ J'olle" 

- ş.,,.,n<ılolf 

~) .. l• .. 

N\ 1 I< YAS 

n.ın 
111.•LOt.ııf.fctft 

t'orAJon • 
del a.. 

Madrid civarındaki harb sahasını gösterir harita 

Ankara Halkevinde 
Dün yapılan büyük 

· kutlama ·· eni 
Halkevlerinin yıl döniimü yurdun. 

her tarafında bir bayram oldu 
Halkevlerinin beşinci kuruluş yıl

dönümü, dün yazdığımız program dai
resinde kutlandı. Ankaranın bütün mü
nevverleri bu milli bayramın büyük ma
na ve değerini kavramış olduklarım 

Halkevine biriken seçkin bir kalabalık, 
derin bir dikkat ve hayran bir takdir
le anlatmış oldular. Daha kutlama sa
atinden eve! methaldeki ve içeri salon-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

.----------------~~-----

Kızılay Gazetesi 
Bayram tadili münasebetiyle 
üç gün gazetemiz çıkmıyacak 
ve yerini "Kızılay,, gazeteıine 
bırakacaktır. Gazetemiz, cu
ma gününden itibaren tekrar 
neşir vazifesine Jev.:ım ede
cektir. 

Alman Dış Ba anının 
Viyana seyahati 

Fon Noyrat Avusturyada kırallığın 
iadesi 11ıeselesiııi gö1·üşecek 

Paris, 21 (A.A.) - Bayan Gencvie 

Tabouis, B. fon Noyrat'ın yakında Vi
yana'ya yapacağı ziyareti Oeuvre gaze
tesinde bahse mevzu ederek söyle de
mektedir: 

•'Avusturya hükümeti, B. fon Noy
rat ile Avusturya'da saltanatın iadesi 
meselesini şifahi surette görüşmen· e.,e 
kati surette azmetmiştir. Esasen B. fon 
Noyrat, bu mesele hakkındaki fikirle
rini söylemekte mutedil davranacaktır. 
Viyana'da daha ziyade B. fon Noyrat
ın Alman • Avusturya muahedesinden 
sonra Avusturya kabinesine almmı'" o
lan nazi temayüllerine sahih iki nazı· 
rm yerlerinde ipka edilmesi hususun
da ısrarda bulunacağı beklenilmekte• 
dir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Voelkisher Be
obachter gazetesi, altı sene sonra baş
lığı altında alman hariciye nazırı B. 
fon Noyrat'ın viyana ziyaretinden bah-· 
sederek diyor ki: 

(Sonu S. inci sayfada) Alman Dış Balu:ını Fon N·-- •·at 



2=================================================-==- ULUS 

Halkevinin Çocuğu 
Halka hizmetiıı ulvi sırrına ermiştir o; 
Kendisini davaya bilerek vermiştir o: 

Mimari 
su helerinin 
~ 

3 milyon kişi m~de 
kömürü yakaca 

Yanında lıiçtir şem'in şuursuz pervanesi. 
Ve sesi, iııkılabrn, kültürün, halkm sesi ..• 
Kaç yaşrudaysa, kimse "Halkevi genci,, adı; 
Ve maksadı dünyanın en iıısani maksadı: 

Atmak şahsi zevki de bir ~alısi keder gibi; 
Halkın değerlerini işlemek mermer gıbi; 
1 nlcılabın <Jrsündc dövülmem ve doviılmek 
Gün~indc parl::!mak yalın siınguler gıbi: 
Her imka11s1z orüncn b ş a110 tan hr? a mak 
Düşünmek, plan yapmak Samsuna iner gibi; 
Sın.si inansızları, çarpık inanlıları 
Surmelc ve surmek 9 eyliılde sefer gibi; 
'JI esulıyet ve ıeref duygusunu bir tutm.ak 
Feragati kuşanmak bir altın kemer gıbı: 
Serdar gibi: onörün ve kültürün salznda, 
ATATÜRK'ün salında gönüllü nefer gibi-

Hallcevi var: münevver, avare zerre değil; 
Ôyle bir yerde değil, öyle bir Jcerre değil: 
167 yerde murada erdi bu yurd; 
167 özden feyzini verdi bu yurd; 
167 tarbta bell~ilc bağımızı; 
167 burca diktik bayrağımızı. 
ôz yurdu fethe çıktık iJte manen, yeniden, 
Bir gönüllü zabittir burdaa her Jc ö y e g i d e a • 
Bir %evlcia zaferidir Jcöyde ber bando &esi, 
Her ballr dersaae.; bir ayrı irfan cephesi; 
Sabaedelci ber hdıa bemşiyre ödninde, 
Her kadın Tomris Jcadar hbramarı balb!vinde. 
Savq çetinse ç&in: fUUT tam, enerji bol, 
Her okuma odaM. bir ileri bralcol: 
Kalb ye hfa fethedip geçeceği% bu yoldaıı: 
Bir büyü fethe çıktzlc 167 koldan. 
Ve böyle gel~Jrtir. soaa branlılclarıa 
Bugün 167, bin altmIJ yHi yanal 

17 milyon gÖDIÜ fUnd.i birer IWlcl!ri 
Gömmhiia ininde iilldimü:din alni 
Büyüle yarınımıza doğru seferberiz biz. 
HALK iÇiNDE HALK iÇiN HALKLA BERABERiZ BlZ. 

Halkevi genci nedir işinde gören bilir •.• 
O hep böyle yükselir, Turı biraz eğilir, 
Bir gün öper alnından bu adsız kahramanı. 
Kuvvetlendirmek için içindeki inam: 
Düşün o damarlarda nabız vuran al kanı: 
Mustafa Kemal kanı ... Mustafa Kemal kanı ... 

BEHÇE KEMAL ÇAÖLAR 
21 • 2 • 937 

Hatay anayasası hakkında 
İstanbul, 21 (A.A.) - Hariciye ka

tibi umumisi Numan Menemencioglu 
Hatay • .mayasası hakkında hiç bir gaze. 
teye beyanatta bulunmamıştır ve ken
disine a~fedilen malumatın asıl ve .!sa

sı yoktu •. 

Ekalliyet okullarında 
talim ve terbiye işleri 

İstanbul, (Telefonla) - Ekalliyet o

kulları dırektörlcri bayram ertesi mek_ 

teblerindeki kültür bilgisi dersleri mu

allimleri arasından ve tercihan muallim 

mektebi mezunlarından kendilerine bL 

rer müdür muavini seçeceklerdir. Bun· 

dan sonra talim ve terbiye i•lcri yaban 

cı ögretmenler eline bırakılmıyacak, ço

cukların tiırk kültürüne göre tam ye

tişdirlmı:si için idareyi türk muallim.. 

leri ellerme alacaklardır. Bu muavinler 

muhabereleri idare edecekleri gibi, ta.. 

lim ve terbiye ipni maaril vekiletinin 

güddüğü ana prensiplere göı'e takib ve 

xontrol edeceklerdir. 

DİL KÖŞESi 

''Eğer tarihin bütün gidi§ ve akışı 
ve aon Hatay zaferi dost ve sevdiği -
miz Suriyeli Araplara hala bir ibret 
ve intibah dersi vennemit ise Suriye

nin istikbalinden yine ümidi kesmek 
en petin ve yerinde bir hüküm olur.,, 

"Ve., edatının türkçenin aelikasuuı 
uygun olmaıiıiım ileri .ürenlerle ay
nı lilıirıle defilü. F alıat yukarclalıi 

cümlede "ve,, lerin, "gidif ve akıf,, 
''ibret ve intibala., "dost oe aeodiii • 

miz,, gibi lüzumsuz tekrarlan biribi· 

rine rabtetmek için beyhucle yere kul

lanılmıı olclmiuııa Jilıkat edini~ "Yi
ne iimidi ~sme•" denirken "yine" 

tamamiyle la&bular. ''Ere pqin., ne de
mektir? Bunu ela Ü diifünüp bulu w 

nuz. 
••• 

Hatay cla•umm artık ~ içia 
hayale -Car taraft kalm••"fhr." 

·--1 üi.a .ö7fwlı üteJiii ,. • 
'el.: "'Artı6 5-i~ Hatıq da • 

---.~ ................... ,..,.., .. ..,._ 
••• 

-,c ...... _ içme mp ilatiyacı cla 
... ....... ...... ,,. telifi edihiftir."' 

.. ,~ ,. •• htcla wı...m., .. ,_ .. ,..... .. ~~ 

Halkevinde 

kukla ve 

kara güz 

Halkevlerinin yıldöıaümü dolayıai,.Je 
dün Ankara halkevinde yapılan süze1 
törende "kulda'' ve ' karagöz" bu çalı19 
kan müeueseaiıı teavir vuıtalan ara
sında göründü. Fikir, münakap mev· 
zuu olanuyacak kadar doirud&&r. Fallat 
karagözden ve lwkladan beklenen fay. 
elayı eksikaiz alabilmek ve hatta abi 
neticelerin husulüne eqel olabilmek i
çin senaryoların ve kOD\lfoalanD ten

vir ve irtad iıleriade mütebasau oLmlar 
tarafından tertib edümui Janmd&r • 
Yoksa... Bu iıin yokaau yoktur. 

Şelupir ve Balat 

birlesmesi 
~ 

İı>taubul, (Telefonla) - İstanbul
da mühendis mektebi ile güzel sanatlar 
akademisinde birer mimari şubesi var
dı. Bu iki şubenin gelecek ders senesi 
başında lıirleşt'rilmesi düşünülmekte· 

dir. bu biri ştirme yapılırsa tahsisattan 
epi bir mikdar tasarrufu kabil olacak ve 
daha geniş atölyeler kurulacaktır. Böy· 
lelikle mütehassıslar kullanılması da 
imkan içine girmiş olacaktır. Tahmin
lere göre mühendis mektebindeki şulıe 
akademiye ilhak edilecektir. 

To >l{apı sarayı 
mutfakları müze 

oluyor 
İstanbul, (Telefonla) - Mimar Si 

nanın eserlerinden olan Topkapı aara
rayındaki mutfaklar tamir edilmittir. 
Mutfaklar müze halinde halka açılacak 
ve burada on yedinci asra aid olan mut
fak takımları tqhir olunacaktır. 

Küçük san'at 
sahiplerinin ihtiyaçları 

İltanbul, (trelefonla) - İktisad ve
kileti küçük sanatlar müdürü Bay Hay_ 
ri dün ıııchrimize geldi. Bayram ertesi 
esnaf cemiyetleri delegeleriyle görü,e
cek, küçük sanat aahiblerinin ihtiyaçla
nnı tetlbit edecektir. 

lzmire giden 
Profösörteı· 

İstc.nbul, (Telefonlar) - tlni.. 
versite prolesörlerinden bir gurup baş
larında profesör Rotke olarak İzmire git 
tiler. Orada tarihi eserleri tetkik edecek· 
lcrdir. 

İzmir hükumet 
Konağında yangın çıktı 

İstanbul, (Telefonla) - İzmir hü
kümet konagmın adliye kısmındaki ka

lorifer teEısatının bozulması yüzünden 
bir yangın çıkmış, binanın tamamen yan.. 
masının önüne güçlükle geçilebilmiştir. 

Matbuat ba'osu 
İstaabul, (Telefonla) - Matbuat 

balosu s;.h akşamı saat yirmi ikide to
katliyan salonularında verilecektir. 

lstanbul sokaklarının temizlenmesi 
lsta':lbul, (Telefonla) - Sokalcları

mızm moeem vasıtalarla temizlenmesi 
kararlaşmı,tır. Bunun için 937 belediye 
büdcesine tahsisat konulmuştur. 

Karabük labrilıaa için 
İstanbul, (Telefonla) - Karabük.. 

te kurulacak demir ve çelik fabrikasını 
kuracak firmanın baş mühendisi Robena 

bugün ıehrimize geldi. Yarm Ankara· 
ya gidecektir. 

tinnit oiduk1-rı bir ıiwedir ve bu piyes
te sadakat ve benzeyiş •diıeleri imil 
olsa cWıi bilinmek gerektir ki Şekspir 
çağının londralı yahu diler böyle konwt· 
mazlarJı. Bu bitati derhal kaldırmak 
ve .,. süze( dramı bir gülünç komedi 
haline aokmamak gerektir. Y olua ... 
B• İfİn de ycksau yoktur. 

Kadın ıemriye~ri: 

ilıiai • ,., .... *lilJir. 

••• 
...... &lis ........ lib7d .. .... 

~ --...... WPk bir Yalra 
h..ı- ..aa--.a ft llatti .-hak-
lrakbr,. 

Ankara balkevi amatörlerin.in dün
kü törende temsil ettikleri Şekspir'in 
"V enedikli tacir" piyesinde Şaylok 

(Şebpir'in pntttığı luriatiyan dü..-
ne "mürals·'wa pltudi tipi) bir halat 
b Jiveaiyle k~ 

Ankara, kırk ikindileri müatesna. 
yağmursuz ve meaafeleri kısa tehir

lerdea oldağu için, ahalisi arasında 

§4mlaİye kullananlar çok azdr. Fakat 
onnaaları, korulan, bahçeleri olan, 

raau.. dütük memleketlerde, içi.ade 
bulunduğumuz aylar, bol yaimur ve 
kar mevsimidir ve her sokağa çıkanı• 
elinde bir temaiye matlika vardır. 

Y ajmur ve moda telari olan Paris, 
bildiiimiz Iİyah •eya koyu renk ku
maılı §8Dlai7eleri itiltardan dÜfÜrmÜf, 
bulandı: ve gamlı havasına inad ola· 

H_,_ W 0 11n°. W. ..,, _ _. 

lettfen fGJ"lamak elden gelmiyor. 
Halb.ıki llallıdı tiweai. o--ı. yalıa

dilerinin eski vatanları lapanJ'Maa ıe-

Etibanka bağll bir mahru at 
idaresi kurulmaktadır 

Kamutayın önümüzdeki devred c görüşeceği. en mühim kanun pro
jeleri arasında bulunan "mahruka t kanunu,, projesi tamamen hazır• 
lanmış ve mütaleaları alınmak üze re vekaletlere gönderilmi~tir. 

Hükümet pro;enin mucib se- tesir yapmaktadır. Bunun içindir ki 
bebler layihasında !unları söyle· nakil dolayısiyle maden kömürünüıı 
mektedir: maliyetini projede teklif edilen yüz~ 

Takib ettiğimiz sanayileşme prog
ramı, memleketimizde büyük mikdarda 
ve en iyi vasıflarda bulunan ve medeni 
bir ihtiyaç metaı olan maden kömürle
rimizin iç ve dış piyasada kıymetlendi· 
rilmesi için tedbirler alınmasını icab 
ettirmektedir. 

Yapılan tetkikler neticesinde bir ta
raftan milli müdafaanın çok lüzumlu 
bir maddesi olan mayi mahruldar, diğer 
taraftan ev mahruklan ihtiyacının kö
mürlerimizin iflemesi ile temin edile
bileceği anlqılmıştır. 

Sıhi. temi% ve iktuadt yakacağı olan 
maden kömürlerimizin kullanılmasını 

yayma zarureti, sahaları gittikçe azal. 
makta olan ormanlarımum korunması 
bakımından da tiddetle hi..edilmekte· 
dir. 

Fazla Utilılôlr miletltın: 

Projenin kanunbfarak tatbikine 
bqlanmakla beraber memleket içinde

ki maden kömürü sarfiyatmm eencde 
yii% bin ton kadar artacağı tahmin edil· 
mektedir. Çünkü; vilayet, kaza ve na· 
hiye merkezleriyle, rc9Dll daireler, 

mektebler, hastahaneler, hamam ve fı

rınlar gibi çok yakacak kullanan ma
hallerin Z,S milyon ton kadar odun ia
tihlak ettikleri hesab edilmektedir. Bu 
mikdar, kalori itibariyle 1.200.000 ton 
maden kömürüne muadildir. 

Kanun nerelerde tatbilı edilecek? 

Projenin ikinci ve üçüncü maddele· 
rinde tatbik sahası olarak başlıca dc
miryolu üzerinde tren durağı ve de

niz sahilinde posta vapuru uğrağı olan 

veya bu durak ve uğraklardan en çok 
50 kilometre mesafede bulunan vilayet 
ve nüfusları iki bini geçen kaza mer· 
kezlerindeki resmi daire1erle ticaret ve 

sınai müesseseleri, mektcb, hastahane, 
cami, otel, lokanta ve gazino gibi wnu· 

mi yerleri ihtiva etmektedir. Bu vila
yet ve kaza merkezlerinin nüfusu 
3.000.000 kadardır. Proje bu nüfusun 

tamamını maden kömürü kullanma 
mecburiyeti altına almadığından bu ka
saba ve şehirlerimizdeki mü.kelleilerin 
kullandığı odun ve odun kömürü mik· 

darının en az 250.000 ton tutacağı tah· 
min edilebilir, ki bu da hararet itiba
riyle 100.000 ton maden kömürüne te

kabül eder. 

Fiatlann wbnaması için: 
Memleketimizde ~d nakit i'lc

ri .zorluğu maliyet Ü%CJ'inde büyük bir 

rak beyaz, sarı, ye-

fil, lmmm, pmbe 

~siyeler modası-

nı Çlbnnqbr. Pa

ria kaclmlan fiadi, bu nmk reak tem
siyeleri istedikleri kadar -.eli IMabna
Jarak onlan Mikivasllll", çİllkiri .,. 

simlerle, çiçek biJGetJeriyle ele sisle
mektedirler. 

Sınıfının birincisi ve sonuncum. 

Kanada'da, Pins köyiiade. Lôo Caaa 

adında bir çocuk acaip bir •aaİyette

dir: Bulundağu ••nıfın bem biriıtci.ai 

ve hem de aonunc11sudur. Sebebini 
tabii aaladmız: Smıfta keadisindea 

başka talebe yoktur. Fakat Leo Camt 

derecelerini kaybetmek teblikesinde

dir. Ancak, anmayınız ki .urula yeni 

bir talebe gelmek üzeredir. Bir kiti 

için bir amıf idame edilemiyeceğindea 

önümüzdeki den yılında bu çocuğa 

hatka arkadat ge!miyecek oluraa sı

nıfm kapı:nmaaı köy ihtiyar heyetin· 
ce kararlaftırılmıştır da ondan. 

elli tenzilata rağmen artıracak derece
de demiryolu veya ilıkelelere uzak ma
haller kanunun tatbik sahasının dışın
da bırakılmıştır. 

Bir mahrukat idaresi: 
Projede kanunun tatbikinde İktısad 

vekaletine yardım etmek ve gerekeıa 
tedbi.rleri almak üzere bir ''mahruka' 
idaresi,, nin kurulması derp~ edilmit
tir. Bu idarenin Eti banka bağlanmas'
maden politikamızın bir elden idaresi 
bakımından faydalı görülm~tür. 

Tönı.beki ziraati 
tesvik edilecek _, 

İstanbul, (Telefonla) - Ziraat ve
kileti ve İnhisarlar idarcai yerli töm
beki ziraatini te~ etmek için eaas11 
tedbirler almağa karar vermiştir. Töm
beki ziraati için bilhassa, Hadım ve A• 
lanya mmtakalan çok elveri'1i glSrül· 
IDÜftlir. Her 1ene memleketimis cbJel)I 
dan 100,000 kilo lafabaıı tömbekeai $ 

hal etmektedir • .Mikdarı. pek az olUI 
yerli tömbekiler hariçten getirilenlcıı. 
karıştırılıp satılmaktadır. Teşvik ted• 
birleri alınırsa yüksek kalitede ve milC• 
darda tömbeki mahsulünün elde edile• 
ceği umulmaktadır. 

HAVA 
Dün günefle azami aubunet 

42 derece idi. 

1 

Meteoroloji enstitüsünden verilen. 
malCımata göre dün şehrimizde hava öğ• 
leye kadar açık, öğleden aonra kısmen 
kapalı geçmiştir. Dün günün en düşülC 
suhuneti sıfırın 6-tünde 1, en yükseli 
auhuneti de 16 derece olarak kaydedil· 
miştir. Güneşte İ.lıe suhunet azami 42 de• 
rcceyi bulmu,tur. Dün yurdun Çanak· 
kale, Muğla, Gelibolu, Alaçatı ve An· 
talya havalisine yağmur yağmış diğer 
yerlerde hava umumiyetle bulutlu geç-o 
miştir. Yurdda hava evelki güne na. 
zaran 2-S derece araaında ıammı,tlr. 

Dün en dilfük dereceler arfrrm altın. 
da Isparta ve Kır,ehi.rde ı, Bolu vt 
Beyşehirde 2,-Malatyada 3, Erzurumda 
11, Karsta 14 dir. En yübek auhunetıo 
ler sıfmn Ustünde olmak üzere İzmit 
ve Manisada 18, Adana'da 19, Dörtyoı. 
da 20 ~recedir. 
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Bir habrlatma 
Bütün ricalarımıuı rai· 
men, gazetemiz.de ,ı.1ran 
yazıları, bizden alındığını 
tasrih etmeden ildibcuta 
Jevam eden arkadc:qlan· 
mıza Uluıs'un • ini olsan 
zikretmeleri •nu bir 
L~re da!uı h,..'ıT:aJc, z. 
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3 r: l~W1iilliJi 1 Hükôme çiler Valansiya 
hıadrıd yıKıiaıK(an sonra M d •d J d h • 

Her hangi bir vaziyetin tamiri için a rı yo un a akım 
Romanyanm 

siyaseti • 
iÇ 

ı rr111ot7mumA 
Avrupanın gozu onunae 

yangın ve cinayet 

geç alınan tedbire "Basra yıkıldıktan 
sonra" denildiği gibi, Londradaki ka· kt ı ld tt•ı ~!""".'.hk k.•mi•··~···· ı..an,.,..... DO a arı e e e 1 er 

Romanya sağ cenah 
diktatörlüğüne 

doğru mu gidiyor 

•. CUMHUR1Y.ET'tı3 Yunus Nadi ta 
rıhın pek az kaydett'w• b' E • ' • · ıgı ır acıa olan 
ı.spanyol barbını makal . 
parak 

esme mevzu ya 
bundan bugu··nkü· • lıw • ınsan gm zaah 

.. gonderılmemesı ve İspanya sahılle· 
rının ve sınırlarının mürakabe altına a· 
lınması hakkmdaki kararına da "Madrid 
yıkıldıktan sonra'' denilebilir. Malôındur 
ki, bu teklif ikincikanunun dokuzunda İn
giltere tarafından alakadar devletlere 
gönderilen bir nota .Jt. ileri sürülmüş• 
u. nce Fransa ve Sovyet Rusya miis· t .. ö 

bet cevab verdiler. Sonra ltalya ve Al· 
manya kabul ettiler. Fakat arada lspan· 
yaya Almanyadan ve ltalyadan ask r a
kın etti. Bu askerlerin ınikdarı ma..um 
değil. Fakat önce fı·ansadan ve .Sov
yet Rusyadan giden gönüllülerden çok 
fazla olduğu tahmin ediliyor. Yani, bir 
di&lomaun ifade ettiği gibi, Franko'n!ln 
kavları İtalyan şarabı ve alınan birasiy!e 
dolduktan sonradır ki Londra karışznaz· 
hk komisyonu kaı·arını vermiş bulunu· 
yor. Bu karara göre, martın altıncı cu· 
martesinden itibaren İspanyaya gönül
lü asker gitmesi menedilecektir. Bunu 
temin için de İspanyanın g2rek Fransa 
ve gerek Porh k'z ile bududlarr ve de
nizc!en muvasalası mürakabe altına ah
nacaktır. İngiltere tara!ınch.n ileri sü
rülen teklifin müzakere ve kabulü için 
il:i aya yakın bir zaman geçti demzkt!r. 
Martın altıncı günü baş!ayacak o!an 
mfü·akahe mü~ssir sure<.te tatbik edile
cek olursa, İspanyollar, o gün 1 spanya 
toprağında bulunan yabancı asker~erle 
beraber yalnız başına kalacaklar de· 
mektir. Acaba taşradan gelen yardım 
kesilince vaziyet ne olacak? Şu muhak
kaktır ki yardımın karardan evvelki gibi 
devam etmesi, fl"anko'nun lehine ve hü
kJmetçi kuvvetlerin aJeyhine idi. Gerçi 
ilk zamanlarda hükümetçilere Sovyet 
Rusy:\ ve Fraı•sadan daha çok yard~m gİ· 
diyordu. Bunlar arasında bilhassa Fran· 
sadan gidenler mefkiire için mücadele et
mc.k istiyen hakiki gönüllülerdi. Fakat 
Almanya ve İtalya da Franko'ya asker 
göndermeğe başlayınca vaziyet değişti. 
ltalyadan Habeşistanda harh yapmış kı· 
taat gitti. Almanyadan hücum kı~aatı 
Ye bir çok erkanı harbiye zabitleri git· 

tiler. Ve iki taraf arasındaki yurdım yarı
§ında lta!ya ve Almanya Fransayı ve 
Sovyetleri geride bırakmakta idiler. Bi
naenaleyh k:rrışmazlık hükümlerinin 

tatbiki şüphes:z hükürnetçilere yardım 
edecektir. 

Fakat acaba bu yardımda, daha doğ-
rusu, Franko hükümetine giden yardı· 
ının önüne geçilmesinde geç kahnma
rn:ş mıdrr? Bugünkü askeri vaziye~e 
bakılacak olursa, bükümetçi1erin bü
yük mü~k'Iat içinde bulundukları gÖ· 
rülür. Franko kuvvetleri, italyanların 
Yaı·dımiyle Mabga'yı işgal etmişler ve 
şimdi de Madrid'i muhasereye çalışı· 
Yorlar. Harb harekatının, alman ol
duğu san lan yüksek bir a::kui di
ınağ tarafından idare edild. ği anlaşıl· 
ınaktad.r. Hükümet kJvvetleri ber ta· 
rafta tedafüi vaziyetted:rler. Bazı yer• 
lerde de maneviyatl.nr haylı s3rsılmrş 
görünüyor. Fakat buna rağmen eğer 
Katalonya, Valensiya hükümetine yar· 
drm etmeğe karar verirse, Franko ko· 
lay kolay davayı kazanamaz. Ve belki 
de hiç l['zanamaz. MaJCımdur ki Kata· 
lonya m;.ı~tar bir hükümettir. Valensİ· 
Ya bükümetine sempatik olmakla be
raber, şimdiye kadar katalonyalılar yal
nız kendi topraklarını ınüdaf aa etmiş
lerdir. Acaba bu;ıdan sonra da kendi 
topraklarını müdafaada devanı edtp, bu 

topı·aklar tecavüze uğramadıkça, Va!en· 
siya hüküınetine yardrrn etmiyecekler 
mi Yoksa pek sıkışık vaziyette bulu· 
nan V alensiya'nın yardınuna koşac- k

lar mı? Ajans haberlerine bakılacz.k o· 
lursa, bu mesele üzerinde Valensiya hü

kümetiyle Barselona biikümeti arasında 
tnüzakere cere)·an ediyormuş. 

Her şey bu müzakerenin neticesine 
bağlıdır. Eğer Barselona, Valensiya'ya 

Yardımda bulunmazda f ranko'nun Mad· 
rid'i, hatta Valensiya'yı işgaline k::ırşı 
" ayd kalırsa, bundan sonra barb de· ı· k 

Yam etse de mücadelenin karakteri defi 1erek, ideolojiler harbı olmaktan çıkıp 
spanyaya hakim ol:.m Franko ile oto· 

ı ıstıyen Katalonya arasında bir a· llom· · · 

Asiler ağır zayiat verdi Bükreş 21 (AA) . ' · · - L!beral parti-
ye mensuz nazırların, senato ve parla 

Almeria, 21 (A.A.) - Havas Ajan· 
sının Almeria muhabiri, hükümet kuv-
vetleri tarafından, Grenade vilayetinin 
ufak bir kazası olan ve Madrid'e otuz 

kilometre mesafede bulunan 
Cadiar 

mıntakasında yapılmış olan hareketler

de hazır bulunmuştur. 
Cumhuriyetçiler, el bombalarıyle 

düşman mevzilerine hücum etmişlerdir. 
Asiler, bir müddet mukavemet te-

şebbüsünde bulunduktan sonra süratle 
kaçmağa ve malzemelerinin bir kısmı
nı muhacimlere brrakmağa mecbur ol
mu~lardır. Muhacimler, iki top, birçok 
mitralyöz ve mühim miktarda tüfek ve 
bomba sandıkları ele geçirmişlerdir. 

Zayiat. çok büyüktür. Hükümetci
ler, mahirane bir hareketle Sierra de 
Las Alpujarras'daki sevkulceyşi mev

zilerin büyük bir krsmrnı zaptetmişler· ı 
dir. Bu sayec'!e asilerin Sierra Nevada 
sırtlarındaki asi mevzilerine h akim ol
muşlar ve deniz ile dağ arasında boğu
lup kalmış olan münakalatı ve yolları 
kontrol alt•na almağa muvaffak olmuş-

lardrr. 

Cumhrıriyetçilerin ımuvallakiyeti 
Madrid, 21 (A.A.) - Arganda köp· 

rüsü mıntakasında cumuriyetçiler mu
vaffakryetli ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. Sı:ıat 17 de hükümet 
kuvvetleri Vaciamadrid civarında Mad
rid • Valansiya yoluna bakim birçok 
yüksek no!<talan ellerine geçirmişler
dir. Asilerin şiddetle müdafaa ettikle
ri diğer sevkulceyş noktalarını zaptet
mek kin muharebe devam etmektedir. 

Jarama ve Morata de Juna mmtaka
Jarrnda fisilere dolgun mevcudlu tak
~~e krtaJarı geldiği görülmüştür. Hü
kumet kuvvetleri düşmanın topland w 

bütün noktaları bombardmı.an d ıgkı . • e ere 
ılerlemesıne mani olmuşlardır. 

Hvdud gönülliilere hap12trldı 
Hendaye 21 (A A) • ' · · - Fransız -

ısoanyol hududları, yece yarısı gönül
Hi1erc kapatdmıştrr. Rütiin hudud mev
kilerinde P"avet srkt bir servis islemek
te irti. Hic bir hadise olmamıst;r_ 

Son d?-kikada mühim mikdarda gö
nü 11ii lerin h11d,,du asmıs olrluklarrna 
dair olan hııberler teevyüd etmemistir. 
Seyyar muhı\fızlar, her tarafta hudud 
servi~l<>rini tal<Vive etmekte olup bü
tün yollar ve kiinrüler jandarmanın 

Bir vapura taarruz 
Tanger, 21 (A.A.) - "Cebeliamur" 

isminde bir fransız vapuru saat 8 de 
imdad işareti vererek Kartajen civa
rında bir tayyarenin taarruzuna uğra-
dığını bild irmi-:tir. 

Asi generallerden Kiepo dö Lano 

Balkan ajansları 
direktörler toplantısı 

Atinaı 21 (AA) . · • - Romanya a1· ansı 
dırektör" H · u urtıg, Anadolu A1' ansı dı·. 
rekt" ·· M oru uvaffak Menemencioğlu, Yu-
goslavya a1· ansı d' kt"' .. . ıre oru Petroviç ve 
yunan a1ansı direktöru·· V k. 11' b .. e ıare ı u-

a alkan antantı matbu-gun toplanar k B 
at konferans y .b. ının yaptıgı temenni mu-
cı ınce d" b ort alkan devleti ajansları a· 
rasındaki teı::. ·k· .• 

kl 
Trı 1 mesaıyı daıha ziyade 

sı aştırmak m l . • .. • 
1 

ese esını muzakere et-
mııs erdir B lk . . ~ · a an a1ansları direktörle-
rı pazartesi ·· ·· . 
1 

d gunu hır daha toplanacak-
ar rr. 

Balkan antantı devletleri ar<Dında 
Atin_a, 21 (A.A.) - Başbakan Me· 

taksas ıle T'. k. ur ıye, Romanya ve Yu-

goslavya Ha · • t . . rıcıye Nazırları arasında 
eatı edılen samimi dostluk telgrafları· 
nı neşreden g 1 azete er, balkan antnatı 

memleketleri arasında müessir te 'k' . . • . şrı ı 
mesaının en ıyı teminatı bu . " d samımı 

ostluk olduğunu teb .. . 
d

. 
1 

aruz ettırmekte-

ır er. 

mento reisler· · • ının ve partinin di- er il . 
gelenlerinin iştiraki l g erı 
Iade bir t 1 y e yapılan fevka

op antı esnasında lib al 
tisi lideri B. Constantin B e.r ~ar
sağ cenah ··f . . . rıantıano 

mu rıtlerının devlet· 
]erini tehl'k k ın temel· 

ı eye oyan ve hük.. . 
haysiyetini haleldar ed tah . umetın 
k .. en rtklerine 
arşı suratle şiddetli tedb' l h ır er alınma-

sı ususunda ısrar etmi tir 

. Hü~ümet. z~hiren tam!mi~le B. tıano nun fıkırlerine istirak etm'B~a-
"h · • ıstır 

ve ı tımal bu hususta mühim kara~la; 
alacaktır. 

Siyası mahfiller, Romanyadak· d 
mokrat rejimin şiddetli hü 1 ı e-d w cum ara uğ-
ra ı~ı ve demokrat partilerinin de ta
mamıyle atıl bir vaziyette kald y hak k d rgr -

m ~ B. Tataresko tarafından verilen 
ve bu:aç liberal mebus tarafından im
z~ ,edılen muhtıra hakkında uzun tef
sırlerde bulunmaktadırlar. 

Umumi intiba demokratik ölüm . rejimin 
halınde bulunduğu ve Romanya· 

nın da bir -~ sag cenah diktatörlü"üne 
dof'ru gittiği merkezindedir. Bu b hal
den hem hük .. umet, hem de parti mesul 
tutulmaktadır H"k" nid . . u umet otoritesini ye-

en tesıs edecek tedbirlerin b' 
evvel al ır an 

ınması lazımgelmekted · ır. 

Almanyada seyyahları 
alakalandıran bir karar 

Berlin, 21 (A.A.) _ Do 
ler bakkndaki . nmuş kredi-

yenı anlaşma ba k k 
d.ilerinin 1938 1 n a re-
yeniden 12 a yı mı? ~8. şubatına kadar 
tedir A 1 y temdıdmı derpiş etmek-

. n aşmada evvelkine ·· bazı kü ilk . ~ gere yalnız 
ç tadılat mevcuttur R . Markın alma . egıstr 

lanılmas nyaya seyahatlarında kuL 
. ı hakkında bazı mütemmim t d 

bırler ittihaz edilmi t. e -ş ır. seyyahlar al. 
manyada çeklerini paraya tebdil d 
ken bu '.l e er_ 

n an müteessir olmıyacaklar bu 
na mükabil y ba ., • ra i a ncr memleketlerdeki 

. y ç, ~onmuş kredileri azaltmak bıraz yukseltilecektir. için 

Fon Blombergin nutku 

Alman Harbiye bakanı 
.':~.~(~~-~~~.~-o.~~z,, .diyor 
ın huzuru ile Opera'da umumi ha b .. ve ona her ıstenileni kabul ettir-
r·1 . . r o- mek zama t k u erının hatırasını taziz için bir to _ . nı ar 

1 geçmiştir. Biz artık 
lantı yapılmıştır. p kendı evimizde kendimiz hakimiz. Nas-

Harbiye nazırı Fon Blomberg .. yonal sosyalistlikten doğan ve nas 
1 d·-· k soy- al yo-e ıgı nutu ta demiştir ki: n sosyalistlik prensiblcrinin b' . 

'' B ·· • ola 1 ır esen 
- ugun umumı harbte bizim ya n a man ordusu nasyonal sosyar t nmıızda veya karşımızda mücadele • partisi ile birlikte yeni Al ıs d .. 1·· k 1 . e . . manyamn te-

en o u as er erın hatırasını taziz ed' melinı teşkil eder Bun nJ b 

Sevilla, 21 (A.A.) - General Kie- yoruz. Bunlara layik o!unuz Harb f '.. man millen· h b.. . u a eraber al-

d 
1 

.. . · acı- ar ıçınde çekt · - · 

po dci Lano," yo ile neşredilon bi< hi- a annm tokomrr otmesmin önüno . siz isfüab'a a h •g• omsal-
tabesindegeçenlerde Huescayı bombar niz. Bunu bize emreden 1 geçı- ' r ve arLten sonra da ma-

General Kiepo dö Lano 
tehdid ediyor 

.. mezar ardan ruz kaldığı zelilc · 

dunan etmiş olon "km11a<.,a hHab ,. yukselon ,.,1.,dfr. Ilitle. sull . . e taz}"kle<e <ağmon 1 ıstıyor. komşular 1 · 
derek söyle demişti<' Fakat huddula"m'"" öto '"•fmda u· mm.""' dostça sd<maya ha-

Huoscay< bomba<d•man edobilfrsiniz. "" anlaşdmahd" k;, Almanyay< toh!id '"'d". Ecneb• momloketle<do şum• da 

ona taarruz edebilirsiniz. şehir, asla tes_ 
1
------------------ ~aşılmalıdır ki, Almanya. şeytani bir 

lim olmıyacaktır. Çünkü tüfeklerin kın eseri olan Versay'in zincirlerini ko-

karşısmda göğüsten siperlere rast ge- Irakta l parmakla d .. 
- say . unyanın manevi sulhunu te-

Jeceksiniz .. Bütün gayretleriniz beyhu- a V mm etmiştir Biz A hur on milletiz ve hiç bir ki . de oloodkt<<. Mad<id, çok yakın bi< za.. .. · ' vmpanm o<tasmda 

manda dıişecektir. Onu müteakib biıtün seçı•mıerı• d.d . mseyı teh· 

A 

1 etmıyoruz.,, 

ragon11 marksistlerden kurtarmak için •uzun zaman g•çmiyooektfr. Bi< km da- Bu toplanudan son<a H'tl 
h . ı er, meç-

ha söliyomm: u1 askenn kah<ino gidmk b;, çelenk 

Almeritayı canım ne vakit isterse 0 Irakta kargasalık koymuştur. 
vakit işgal edeceğim. hiç şüphesiz, bu· ... 
nun tadhıni söylemiyeceğim, fakat ha- çıktığı doğru değil B. M usolini'nin 

· Trablus seyahati 
rekata teşı..bbüs elimdedir ve şehri şid
detle müdafaa etmek hususundaki ar• 

Irak elçiliği, Irak'ta kargaşalık k-
- I . çr 

tıgma ve rak kabınesinde de''iskl"k 
ld 

- d . b b ~ 1 

?1eydana çıkbğın, eğer bu bir iç harb 
ı.se bunun neticesini ıilihl • 
d d w ') arın zaferın-
en ~gı • milletin reylerinden beki 

mek lazım geldiğini hak.k . °" 
dah

•
1
• b , ı atte 11panyol 

ı ı arbmın h · ~ b" arıcı ır harbın kü' .. im .. 
b. .. . çu Uf 
ır numunesı olduğunu, devletlerin bu i 

kıanşmamak yolunda nafile yere ·-'te 
dukl . yorw• 

. ~mı, bu karışmazlık siyasetinin de 
bır rıya paravaru olduğunu, halbuki b 
çarpışmaya müdahalenin caiz bulu d. u 
w • n u-
gunu soyledikten son.-a diyor ki: 

.. So ,. - sya ıstler ne kadar en-
ternasyonalistler, general Frank 
~uştur. Fıunko kıtalarında İspanyolda: 
zıyade yaban k cı var; faslılardan başla-
yara almanlara varıncaya khdar 

Eki • 
Ko ~ .den cnternesyonal bilmiyordulu 

mumst. ispanya dahili barb 
neral F nk ının ge-

ra o sailan bize y . b. 
ternasyo l .. - . em ır en• 

na ogrettı: Faşist." 

Cumhuriyetin bu b 
yeti biraz daha . .aşmakalesi, vazi~ 

1
. ınceledıkten sonra u k 
ımelerle bitmektedir: ! e-

''Eğer bütün Avrupa bı' .. 1 d r gun span• 
ya an azacak umumi bir h ' 1 . 1 aro a şımdiki 
spanıya haline gelmek i t . 

vaki · s eınıyorsa 
l kaybedılmeden yapıla • k . . 

ı d 
ı..· • ca ış, 1 ... 

panyo a .ılı harbini durdu - ı. . rm:.K ve o-

rada vazıyeti bir an önce normalleş . 
mektir.'' ur• 

• 
iSPANYAYA YARDIM 

KURUN'da Asım Us, ayni mevzu 
hakkında kanşmulık komitesi karar· 
ları kati bir surette tatbik edilacek o
lursa artık ispanyaya yardımın güçle

şeceğini, harbın yavaıı. yava• so"' w• • • '.>' ,.. nec.:g .. 
nı tahnun ettikten sonra diyor ki: "
Fakat bugün ispanyaya yabancı mem· 
leketlerden gitmiş olan gönüllü muha

ribler yüz binleri g .. ,.,.,....kt d. B . '"7-·- e ır. . • .r, 
ne vak~t ve nasıl memLketler:ne d..:n~ 
ceklerdır? Bu ihtiras, Londrada verilen 

bir kararla ortadan ka'•kacak d ? · mı 1ı 

He~ halde Londrada kanşmazlık k.:>mi
teıınde verilı.Tuş olan bu karar bir mu· 

v.aff~kiyet olmakla beraber asıl sulh ne
tice~ıne v_~rılıp varılmıyacağı henüz 
malum degildir." 

• 
ATINA KONFRANSI 

SON POSTA'da Muhiddi B" 
Balkan k nf n ırgen, 

o eransı çalışmasını b.t. d' 
-· • 1 it 1• 
gını, hariciye nazırları memleketl . d" erıne 

onmeden ncşeredilen bir tehi' ğde Bal-

kan devletleri arasında tam bir do tJ .k 
bulunduğunu b'Jd. d. •. . s . . ı ır .gını, bu tebliğin 
dıplomatik i(lade şeı..line 't _ . J.. gı mege hıç 
uzum görmeden yazıldg- ını bu d . • • nun a 
samımı havaya delalet ettiğini yazd k 
tan sonra diyor ki . " B. k . • B ikan . - ızce onferanı 

a memleketleri arasınd .. d .. a gun en 
gune kuvvetlenen bd- anlaşma ve b. b. 
leşme fk · . ır ır. 

ı rının yürümekte ld -.. o ugunu 
gosteren adımlardan b .. d h ,. ırı a a olmuı-
tur. 

Muharr· bu d ır, n an sonra, bu konfe-
ransın yanısrra toplanan Balk b k f an asın 
on eransrmn aldıuı kararlara d . 0 a ışaret 

etmekte ve bu kararları inceledikten 
sonra şunları yazmaktadır· "Atı· k f · na on-
~ransına Balkanlarda sulhu kuvvetlen• 
d.ıren, Avrupada sulhun kuvvetlenme
sıne yardım eden, nihayet Balkan! 

M 
. . ar 

onroesmın genic sahada .. be . 

1 
. ,.. mus t neti-

ce e · ·· -~~ gonnege doğru giden hareketin 
y~nı bır adımı oldu. Bu admu gönnek, 
bıze ancak memnuniyet ve ferah verir." 

Berlinde bir İtalyan 
endüstri heyeti 

Berlin, 21 (A.A ) _ p ··h d .. · u rer un ··Wı 
den sonra, B. Cianettinin başk 1 w og e 
daki ita1yan endüstri amele .an ıg~n: 
kabul <'tmİŞtir. heyetını 

Heyet müteakiben berlinde h 
ket etmıştir. n are.. 

zunuza rağmen o da tıpkı Malaga gibi 

elime geçecektir. 

yapı ıg~na ~aır azı gazetelerde çıkan 
haberlerı katı olarak tekzib etmekt cı· e ır. 

Roma, 21 (A.A.) - B. Musolinı

nin Trablus seyahatine aid program B tesbitedilmiştir. . • Blum'un seyahati 
Atina, 21 (A.A.) - Bugün neşredi-

Irak hiıkümeti saylav seçiminde bü
yük bir muvaffakıyet kazanmış ve diın 
biten intihabat neticesinde bütün hükü
met namzetlerinin seçildiği anlaşılmış
tır. Bu haber memleketin her tarafınd 
büyük bir sevinçle karşılanmı~tır. a 

Duçe 10 martta Tobruk'ta karaya çı- 25 dPcaSris, 21 (A.A.) - B. Blum saat 17 
karak 10 dan 12 marta kadar d . e!l - Nazar ve Na t h emz ma- · n a areket et 
nevraJarında hazır bulunacak .. mış ve Orsay istasyonu . • k'be ve mute- k . cıvannda topla. 
a ı. n 1900 metre uzunluğunda sahili nan esıf bir halk kütl . 
talnb orlon otomobil yol motle alk•şlanm<şt "' tacafmdan ha. razi harbı şeklini alabilir. Binaenaleyh 

~artın altısından sonra, Katalonya'nın 
alensiya ile b'rJk~e harb yapmak ve 

Ynhud y k h . k . apmama us usundaki kararı 
!;o eheıniyetlidir. A. Ş. ESMER 

da 18 mart unu ve sonra T h ır. 
. . . ta Trablus enternasyonal ser- ren areket ede - . gısıru açacaktır. dahilinıle halk b c~~ı zaman istasyon 

~..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~~-~~--~-~~~~~-~~-~~l~am~ı~ş:tı~r~·-~~-a-şvekılı yeniden altkŞ-

len bir k~nunda yunanlıların ispanyaya 
gönüllü kaydı ve gönüllülerin yunan 
limanlarından geçmesi yasak edilmiş· 
tir. İspanyaya her türlü pasaport 

kaldırılmıştır. Yalnız gazeteciler ile ve 
pasaportun üzerinde yazılacak istisnai 

ahval bundan hariçtir. 

Irak kıralı, mebusan meclisini 27 

şubatta açacaktır. (A.A.) 
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Halkevlerinin kuruluşu Ankara Halk evinde 
•• 

B. Nafi Atuf Kansunun 
Halkevindeki nutku 

Alman Dış 
Bakanının 

Viyana 
seya ati 

un 
ku 

(Başı 1 incide) 

ilan büy 
ma töreni 

hassa köylere gidilirken vasıtasızlık ve 
elemansızlık yüzünden telkinin en te .. 
sirli safhası olan temsilden feragat et• 
mek yerine kuklayı ve karagözü ikame 
etmek hakikaten sadeliği ve isabeti 

biribirinden fazla takdiri hak eden biı 
keşif olmuştu. Kukla ve karagözün ma· 
H'ını ve munis tekniğini hiç bozmadan 
yeni senaryolarla, eski nükteleri ve te• 

• 

Sayın Bayanlar, Baylar; 
19 şubatı takib eden her pazar, artık 

memleket ölçüsünde ulusal bir bayram 
olarak kutlanmaktadır. 

19 şubat halkevlerinin kuruluş yıl 
dönümüdür. Bu yıl dönümüne, kendi 
ce'bhesinden en uygun ve güzel armağa. 
m C. H. partisi her yıl 20-30 halkevi daha 
açmakla 'feriyor. Partimizin sayın genel 
sekreteri bu yıl da 31 yeni halkevi açıl. 
dığını tesbit ettiler. Bununla memlekette 
h,alkevi sayısı 167 ye çıkmış oluyor. 

Partimizin kültür merkezleri olan 
halkevlerinin değerini ve amacını isa
beti ve ulviyeti ile belirten nutuktan 
sonra, ben halkevlerinin i şleri ve görüş 
]eri üzerinde sıze kısa malumat vermek 
le iktifa edeceğim. 

1936 yıh içinde program ve yer ha
zırlamalan gibi seb~blerle, bazılarında 
ile;deki ç<ılışmalarmm selameti ve in
kif:tf ı uğrunda durgunluklar olmakla 
beraber, umumiyetle halkevlerinin 
maksat yolunda iyi ve verimili çalışmış 
olduklarnır haber verebilirim. 

Halkevlerinin arasıra toplantılar 

tertib etmekle ve milli bayramları kut
lamağa önayak olmakla vazifesinin bit
tiğine kanaat getirmekten çok ileri olan 
ve onları partimizin hakiki birer kültür 
merke ~ı sayan zihniyet. yurdun her 
köşesinde bu uğruda öd"v alan ve ça. 
lışmaya g~çen ülkülü arkadaşlar ta
rafından berimsenmisfr. 

Çatıs· c!tına çevresindeki, inanlı ve 
ül külü yurddaşlardan bir kısmını topla 
yapabilen, onları sistemli ve metodlu bir 
kurabil n, mesuliyet ve şeref taksimi 
yapabilen, onları si temli ve metodlu bir 
çalışmanı:t yeni yeni hedefle re ulaştık
ça bunu ze\ ki ve guı uru ile yorgunlu
ğu unutturucu yoluna yöneltebilen her 
Halkevi, ~artlar ve imkanlar göz önünde 
tutularal::, ümit edilen verimle randıman 
verebilmii'tir. 

Bastt ve ulvi sır gençliğe mü.sse
senin kudsiyet ve hizmetini telkin ede
bilmekte, halkevini her zaman çevresi
nin en nPzih entelektüel, en halkçı ve 
en munis yeıi halin~ koyabilmekte· 
dir. 

Memlc-ket in her köşeı;inde çalışma; 
yetişme Vi! !' enı, güzel bir şeyler yapnıa 
iştiyakiyle çırpman ayduı ve seçkin ele
manlar muh::ıkkak vardı~. Muvaffak oL 
manın !.ıaşı, bunları meydana çıkarmak 
ve berah<'r çalışmak imkanlarım hazır
lamaktır. 

Han gi halkevi çevresinde halka isa. 
betli dail'a!arırnızı sev• seve dinletecek 
kudretk, iyi ve g :.izel konuşan beş on 
genç bıılur.madığmı ileri si.irerse haklı 
görüleoiliı . 

Ha.ıJi halkevi, çevresinde güzel sanat 
ların lı .. r hangi bir şubesinde, hiç oL 
massa muhitine göre yüksek bir istida
dı olduğu keşfedilmiş bir iki yurd çocu
ğunun bul nduğundan habersiz görünür
se, mazur sayıla bilir. 

Hangi halk vi, çevresinde güreş gL 
bi, cirit gibi eski ve milli oyunlara, fut
bol, volevbol, kayak gibi heveslileri pek 

Tefrika No: 19 

çok spodara ve hele atıcılığa biniciliğe 
avcılığa, denizciliğe merak eden elli alt
mış gencin henüz mevcut olmadığını id
dia etse, bu, onun muhitini tanımamış 
ve yoklamamış olduğundan ba~ka neye 
hamledilebilir? 

Hangi h,alkevi, hamiyet ve misafir
perverliği bir milli anane olarak tarihe 
kalmış ve düşmanları tarafından bile 
darbımesel olmuş türk halkının, refah 
seviyesi ne olursa olsun, hayırlı ve ve
rimli olacağına akıl erdirdiği her han~ 
gi bir .;osyal yardıma kayıtsız kaldıgını 
ileri sürerse, bu hal ancak o halkevinin 
programlı ve sistemli bir harekete he
nüz geç:nemiş olmasından başka neyi i
fade eder? 

Köylulerle şehirlilerin, bir çok şe
hirlerimiz.de bütün işleri güçleri bütün 
temasları ve alakaları birbirine bu ka
dar girift olduğu için dünyanın en doğ 
ru olarak sınıfsız ve tezadsız bir mille
ti olmag.:ı hakedişimiz meydanda durur 
ken, hangı halkevi şehir çocuklarının 
köylü kardeşlerine biganekaldığını ve 
köylere giderek her hangi bir hizmetten 
kaçındığı, çalışmasının mazereti o
larak gbsterebilir? 

Her şubenin ihtısasa ıhtiyacı olmak 
la ber.ıl.ıeı- buna malik olan bu hususu 
bir iki iıye ile temin edene kadar durgun 
ve verimsiz kalmasına hiç bir makul se
beb gösterilemez. 

Mes::la: bir müzik öğretmeni olma 
yan müzik kolu radyo ve gramafonla 
devamlı neşııyat yaparak halka müzik 
zevki ve kültürü yayabilir, halk türkü
leri toplamağa çalışa bilir, halk oyunla
rım ve halk rakslarını, tertib ve teşvik 
edebilir. ve yine bunun içindirki, köycü
lük, kit3bsaray, halk dersaneleri, sosyal 
yardım gıbi şubelerin her halkevinde 
açılması, ancak bu işlere kendini vere· 
cek ülkülü elemanların varlığına bağ
lıdır. Ve bunlar da memleketir. her kö
şesinde muhakkak vardır. 

Yukarıda serdedilen ve müsbet ce. 
vabları kendi işlerinde hazır ve belli 
olan SU'1Her, h~r çalışkan halkevi tarafın 
dan bir kere kendi kedine sorulmuş ve 
buna göre yeni bir kalkınma ve hazırlan_ 
ma yupılması ile, orada halkevi bütün 
canlılığ ı ve verimli belirmeye yönelmiş
tir. 

Arka la,,.ı..r ; 

Haıkt:vlerıne muvaffak olmak mukad 
derdir. Çünkü onlar, Kemalist rejimin 
halk terbi} esi ve halkın kültürel ve sos
yal yükselmesi bakımından en esaslı ku 
rumlar Tidar,dır. Ve inkilabçı Atatürk 
çocuklarının ellerinde gelişmektedir . 

Size bı:gün dağıtılan broşürler, ge
rek Ant..aıa Halkevinin, ve g rek diğer 
halkevlerioin 1936 yılı içinde nası} ça
lıştıklaı :nı ve bir çok halkevleriniu ça.. 
tılan :ı.ltında toplanan gençlerin ideal 
uğrunda şuurlu ve heyecanlı gayretle_ 
rinin h<'sabım gösterecektir. Orada tem
sil; Konseı, konferans, ve diğer sayı. 
larm ı.ubarıkhğı elbette s vinç verici 
bir şeydır. Fakat asıl önemli olan cihet 
bir çok halkevlerinin halka daha fayda-

(Başı ı. inci sayfada) 
Son alman hariciye nazırının Viya· 

nayı ziyaretinden beri altı sene geç
miştir. Bir muvaffakıyete erişmek is
teniyorsa acele etmemek lazımdır. Bir 
takım meseleler var ki bunların mana 
ve şümulü 11 eylfıl tarihli alman - A
yusturya anlaşmasında Viyana hükü
meti tarafından kabul olunmuştur. A
vusturya başbakanı B. Şuşnig'in geçen 
pazar söylediği nutuk, bunu isbat eder. 
Bugün bahis mevzuu olan şey başlıc.a 
Avusturyanın iç sükuneti ve kırallığın 
iadesi meseleleridir. Bu iki meselenin 
yalnız iç siyaset bakımından değil dış 
siyaset cereyanları üzerinde de mües
sir olabilecek mahiyetleri bakımından 
da büyük ehemiyetleri vardır. Kırali
yetin iadesi meselesi Alman - Avustur
ya anlaşması aleyhinde bulunanlan se· 
ferber etmistir. Bunlar bu hadiseden 
istifade ederek Berlin - Viyana - Ro
ma mihverinin teessüsüne mani olabi
leceklerini iimid ediyorlar. Avusturya 
başbakanı B. Şuşnig kırallığın iadesi 
hakkındaki kararı milletin vereceğini 
söylemiştir. Almanya ile anlaşma aley
hinde bulunanları bu beyanat bir par
ca inkisara uğratacaktır. Çünkü Avus
turya milleti mlihim anlarda daima en 
iyi kararları vermesini bilmiştir. 

Eden dönüyor 
Londra, 21 (A.A.) -Dış bakam 

B. Eden yarınki pazartesi günü Lond
raya dönecektir. 

Bir bulgar cam 
fabrikasında yang"?n 

Sofya, 21 (A.A.) - Sofya civarın
daki cam fabrikasında bugün yangın 

çıkmıştır. Hasar bir kaç milyon leva 
tahmin edilmektedir. İnsanca zayiat yok
tur. 

Krral Jorj Sakızda 
Atina, 21 (A.A.) - Kıra! Jorj Ave_ 

rof zırhlısı ile sakıza varmış ve bütün 
ada halkı tarafından coşkun tezahürat
la karşılanmıştır. 

lı, daha yakın olmak ıçın buldukları 

ameli tedbirlerdir. Memleketin her kö-

şesine yayılan halkevlerinde her mes. 
!ekten yurddaşlar, birbirlerini tanıya. 
rak, birbirlerine faydalı olmayı ve bir
birbirini yetiştirmeyi bir millet vazifesi 
telakki ederlerse ve bunu çalışmalariyle 
ve eserlı!riyle gösterirlerse, bunun bü. 
yük inki'ab ve istikbal davasındaki aza_ 
metli ~esırini sezmemek ve görmemek 

mümkünmüdür? 

Şefkrinin en büyüğünün Atalığma 

mazhar olarak inkilabların en insani

si ve en halkçı içinde yetişerek ken

dini va•.cın ve millet hizmetine hazırla

makta olan türk halkına ne mutlu. On

ların H31kevleri gibi evleri, ve içinde 

yetişecekleri H yetiştirecekleri mek • 

tebleri vaı. 

daki halkevlerinin ve Ankara halkevi
nin geçen bir çalışma yılındaki verim
lerini ve h;unlelerini gösteren vitrinle
ri, resimleri, kitabları ve grafikleri tet
kik etmek için küme küme toplanmış
lar, bu büyük ve esaslı davaya bağlılık
larını ve inanlarını belirten bir şevk ve 
hararetle konuşmalarına başlamışlardı. 

Ankara halkevi, bükü.met merkezi
nin münevverlerine halkevleri denilen 
müesseselerin ulviyet ve isabetini bü
tün manası ve şümulü ile gösterebil
mek için bütün hazırlıklarında en düz 
gün, en başarılı çarelere ve tedbirlere 
baş vurmuş bulunuyordu. Bir yıl içinde 
hem keyfiyt:t hem kemiyet bakımından 
çok iyi sonuçlar alan bu evin bütün 
mensublarında dava adamlarının ken
dilerine güvenen ve halkın rağbetinden 
ve alakasından sevinç ve hamle alan 
bir müstesnalık vardı. Ankara halke -
vinin faal üyeleri, bütün çalışkan hal
kevliler gibi, bu günün bu müstesna 
havasına hakikaten layık bir çalışma 
yaratmakla övünebileceklerini, kutla
ma programının mükemmel tatbiki ile 
bir daha ispat etmiş oldular. 

Saat on beşte çalman istiklal rnaqı 
huşu ile dinlendi. 

Alkışlar arasında söz alan ve baş 
sütunlarımıza koyduğumuz çok değer
li, çok içten, çok nüfuzlu ve tesirli nu
tukiyle Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya, beşinei yıldönümünü ve yenid<.:n 
31 halkevinin açılışını kutlayan töreni 
açtı. Bütün halhvleri çocuklarına ve 
memleket münevverlerine yeni ödevler, 
direktifler, şevkler ve hamleler veren 
bu nutku, Parti 'Genyönkurulu üyesi 
ve Erzurum saylavı B. Nafi Kaosunun 

Halkevlerinin ne gibi bir hava içinde, 
ne gibi maksadlar için çalıştığını anla
tan, Halkevlerinin mukadder muvaffa

kiyetini tebarüz ettiren, Atatürk ço· 
cuklarma bu evlerle verilen mesuliyeti 
ve şerefi eşsiz ödevi canlandıran - kıs· 

mı mahsusumuza koyduğumuz - etraflı 

ve kıymetli izahatı takib etti. Behçet 
Kemal Çağlar, ikinci sayfaya koyduğu· 
muz "Halkevinin çocuğu,, isimli, hal· 

kevlerinde çalışan ülkülü ve bilgili 
gençlerin şuurlu ve verimli heyecanını 
dile getiren şiirini okuduktan sonra; 
programın musiki kısmı muvaffakiyet
le tatbik edildi. Seçme parçaların Hal
kevi üyesi sanatkarlar tarafından usta
lıkla çalınması zevkle dinlendi: arada· 
ki milli musiki tezahürü de büyük bir 

ilgi uyındırdı; milli havaların milli 
sazlarla halk ağzından tekrarlanışı hal
kevinin büyük ödevlerinden biri üze
rine bir d3.ha dikkatleri çekmiş oldu: 
halka vermek, halktan almak, her saha
da kültür seviyemizi yükseltmek ve bes
lemek vazifesi .. Beşinci yıldönümü ve
silesiyle halkevlerinin fikir ve prensip 
propagandası için iki yeni vasıtayı da
ha ele alması, iki esaslı, makbul ve pra
tik telkin cihazına daha kavuşması. ha· 
kikaten sevinmeye ve övünmeye değer 
bir şey oldu: birçok muhitlerde ve bil-

kerlemeleri arasına istenilen fikir tel .. 

kinlerini serpiştirmkle çok iyi, ameli 

ve büyük neticelere varılabileceği mey .. 
dana konmuş oldu. 

Şekspir'in "Venedik taciri,, piyesi• 

nin muvaffakiyetli tercilmesinden bic 
parçayı muvaffakiyetle oynayan halke· 

vi amatörleri, olgun bir temsil sanau, 
gösterdiler. 

Halkevinin diğer bir salonunda hat .. 
kevi üyesi sanatkarları resim ve heykel 

sergisi de bu münasebetle B. Şükrü 
Kaya tarafından açılmış ve sanatların. 

da gösterdikleri bariz inki~f hararetll 
bir takdir görmüştür. 

Bazı yerlerden gazetemizi matbaaya. 
vermeden evet yetişmiş bulunan tel• 
graflar göstermektedir ki: Halkevleri• 
nin beşinci yıldönümü, her halkevinde• 

her memleket köşesinde heyecanlı ve 
manalı bir hava için<le büyük bir milli 

bayram olarak kutlanmış yeni evleri .. 
miz oralar halkının sevinci içinde açıl• 

mış ve her halkevi bugünü değerlen· 
dirmek ve manalandırmak için bütün e• 

meklerini ve imkanlarını seferber et· 

miştir. 

Ankara halkevinin, geçen bir yıl 

zarfında bugün için en dolgun, en iyi 
randımanlar ve yarın için en büyuk: 

ve en inandırıcı müjdeler veren çalış• 
maları ile her çalışkan üyesi takdiri 

hak etmiş bulunmaktadır. Halkevleri• 
nin bu yıldönümü bütün Türkiye genç• 

liğine yeni bir şevk ve hız daha kazan
mak fırsatını veren bir büyük gün ol• 
muştur. 

•• 
toreıı 

İstanbul, (Telefonla) - Halkevle
rinin yıldönümü, yurdun her tarafında 

olduğu gibi, İstanbulda da büyük tö· 

renle kutlandı. Törene Ankara halke
vinde, Dahiliye vekili ve C.H.P. Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kayanın nutkunun 

dinlenmesiyle başlandı. Eminönü Hal· 

kevinde halkevi reisi B. Agah Sırrı 

Levend bir konuşma yaparak halkevle· 
rinin millet hayatındaki değerini anlat• 

tı. Tarih, dil, edebiyat şubesi reisi B. 

Halid Bayrı güzel bir söylev verdi. 
Halkevi orkestrasının bir konserinden 
sonra 20.30 da Alayköşkünde Halkevi 

amatörlerinin temsil ettikleri bir piyes 

seyredildi. 

Şişli, Beşiktaş. Kadıköy, Beyoğlu 

ve diğer bütün halkevlerinde de tö

renler yapıldı. 
!!!I 

Maça Kızı 
Lizaveta İ vanovna, nihayet: 
- Siz bir canavarsmız, dedi. 
- Ben onun ölümünü arzu etmedim; ta-

bancam dolu değildi. 
Sustular. 

Helezoni merdivenden indi ve tekrar 
kontesin edasına girdi. Kontes dimdik otu
ruyordu. Yüzü derin bir sükun ifade ediyor
du. Herman kadının önünde durup korkunç 
hakikatten emin olmak istiyormuşçasına o
nu uzun uzun seyretti. N ihayet karanlık o
daya girdi ve halının altında gizli merdive
nin kapısını bulup inmeğe başladı. Acaip bir 
heyecan içinde idi. Düşünüyordu : "Bu mer
di venden, aynı saatte, altmış yıl kadar evel, 
sırtında sırmalı bir üniforma, üç köşeli şap
kasını göğüsü üzerine bastıran genç ve mesud 
bir aşık, aynı odaya, yavaşça giriyordu. Bu 
genç ,toprak haline inkılab edeli çok zaman 
oldu ve metresinin kalbi de hugün durciu .. ,, 

kontesin cenaze töreninin yapılacağı xxx 
manastırına gitti. 

Nedamet duymamakla beraber Herman, 
kendisine: "katil sensin !,, diyen vicdanının 
sesini boğamıyordu. 

Yazan: Puşkin 

Lizaveta 1 vanovna onu, dehşet içinde 
diııli ycrdu. Demek ki o kadar ihtiraslı mek
tuplar, o ateşli istirhamlar, o cüretli ve ıs
rarlı takib, bütün bunları ilham eden aşk de
ğildi. Para! İşte onun ruhunun aradığı şey! 
Demek ki onun arzularını tatmin ve onu 
bahtiyar edecek olan kendisi değildi. Zavallı 
çocuk, bir haydudı.ın , ihtiyar l:.tufkarınm ka
tilinin suç ortağı olmuştu! .. 

Ve gecıkrniş pişmanlığının ıstırabı içinde 
acı acı ağladı. 

Herman sesini çıkarmıyarak ona bakı
yonlu. O da sıkıntı içinde idi. Fakat ne kı
.zm göz yaşları, ne de acısının yürek sızlatıcı 
güzelli~~ duygusuz ruhuna heyecan vermi
yordu. Olüyü düşünerek nedamet etmiyor
du. Onu korkutan bir tek düşüncesi vardı: 
kendisine servet ve saadet getirecek olan 
sırrı t~rnir kabul etmez şekilde kaybetmek. 

Gündüz oluyordu. Lızaveta l vanovna 
şamdanda yanıp bitmek üzere olan mumu 
söndürdü. Odayı solgun bir aydınlık ışıttı. 
Lizaveta yaslı gözlerini silerek onları Her
mana çevirdi. O, kollarını kavuşturmuş, teh
did edici bir tavırla kaşlarını çatmış, pence
renin kenarında oturuyordu. Bu haliyle Na
poleon'un resmini, şaşılacak surette hatırla
tıyordu. Lizaveta bu benzeyişe hayret etti. 

Nihayet sordu : 
- Evden nasıl çıkacaksınız? Sizi gizli 

merdivenden indinneği düşünüyordum, fa
kat bunun için kontesin yatak odasından 
geçmek lazım, halbuki korkuyorum ... 

- Bu gizli merdi veni nasıl bulacağımı 
söyleyin, yalnız giderim.. 

Lizaveta İvanovna kalktı, bir çekmeden 
aldığı anahtarı Hermana uzatarak sarih ma
lUmat da verdi. Herman kızcağızın cansız ve 
buz gibi elini sıktı, önüne iğilmiş olan al
nını öptü ve çıktı. 

Merdivenin alt başında, Herrrıan bir kapı 
görerek anahtarı ile ar.tı, sonra bir koridoru 
takib ederek sokağa çıktı. 

v 
Bugece bana merhum Baron W ... 
göründü. Beyazlar giymişti ve: 
',Bonjur Bay mü§avir,. dedi. 

Swedenborg 

Me,..•1m geceden üç gün sonra, Herman, 

Onda hakiki iman yok ise de sürü sürü 
hurafeler vardı. Ölen kadının, hayatı üze
rinde herhangi bir zararlı tesiri olabileceği
ni sanıyordu ve ondan af dilemek için de ce
nazesinde bulunmağa karar vermişti .. Kilise 
kalabalıktı, Herman halkı yarıp geçmek için 
epiyce zahmet çekti. Tabut, kadife bir örtii 
altında, süslü bir mesnet üzerine konulmuş" 
tu. Ölü, elleri göğsünün üzerine kavuştunıl
muş, başına dantelalı bir takke giydirilmiş, 
sırtına da beyaz satenden bir elbise geçiril
miş olduğu halde tabuta uzatılmıştı. Aile· 
den ve evden olanlar yanma sıralanmışlardı 1 

Siyah kaftan giymiş hizmetçiler ellerinde 
birer mwn tutuyoılar, ölünün çocukları, to-

.. k 
runlan, ve torunlarının çocukları d<ı büyu 
yas elbiseleri giymiş bulunuyorlardı. 

(Sonu var) 
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B. Şükrü Kaya'nın Halk evlerinin yıl dönümü 
• o ayısı n ara Halkev · ndeki 

(Başı 1 incide) 
Halkevleri, müstakil bir vatanı ko· 

rumak ve milletin istiklalini ebedileş· 
tirmek için kurulmuş bir vasıtadır. Bir 
milletin müstakil yaşayabilmesi için ev· 
vela kendisine bir vatan lazımdır. Asır• 
lar ve asırlardan beri istiklallerini kay
bedip hala vatan peşinde koşan birçok 
milletleri tanıyoruz. Bugünkü içtimai
yat, bize 700 kadar millet saydığr hal· 
de istiklal, ancak 70 ine nasib olmuştur. 
Tarihin kurulduğu gündenberi istikıal 
ve şerefini muhafaza ederek ilerliyen 
türk milJeti son zamanlarda yine ken· 
disinin hataları yüzünden istiklalini ve 
vatanını kaybedecek vaziyete düşrnilŞ· 
tü. O ağrr şerait içerisinde, o ınüşk_ül 
anlarda türklerin yüksek seciyelerın· 
deki kudreti kendi azim ve iradesiyle 
bir noktaya tevcih ederek türklere a~d 
bu vatanı, Ulu Atatürk, gene asrl sahı: 
bi olan türke verdi. (Alkrslar). Kendı· 
sini büyük vasıfları arasında tarih b~ 
itibarla en büyük vatan yapanlardan b_ı· 
ri olarak sayacaktır. Ferdi kabiliyetı, 
sahsı seciveleri yüksek olan ne kad~r 
milletler tanıyoruz !d biitün dünya bır 
araya geldiği halde hal3 kendilerine 
bir yurd kııramamıslardır. Atatürk mı_l
lette buldu~u büyük kudretle müstakıl 

. .. t leke manda 
vatanların hımaye mus em 

d. d - ld - b" amanda atesler a· ıye agıtı ır,ı ı r z -
rasında bu memleketi kurtard• ve ıs· 
. ~ . d Hen beraber ve 
tıkhlıne kavu-;;tur u. . .. 

h 
. . . ..,_ an ve minnetlerımızı 

epımızın su~r .. d tmerne mııc: .. :ı ~ 
ifadeyi burada tekrar e 
buyurunuz. ( Alk•şlar). 

Atatürk türk vatanını yeniden kur• 
duktan ve istiklalini kurtardıktan son· 
ra bu vatanın ve bu ic;tikHilin bir daha 

· · · b'rçok tedtehlikeve düsmemesı ıçın ı 

b
• 1 d"" ··nctü aldı ve tatbik etti. Bu 
ır er usu , . de bütün 

t db. 1 ·n basında evvelemır e ır en · . · 
halkın ve bütiin milletin idareye_ ı tır::ı-

l halkçı bır dev• 
kini temin edecek o en . . 

k ldu Ve bu prensıplen, 
let kurma o · p . 
devleti kurduktan sonra C. H. . .nı~ 

. . v rdi. Ve mıllı-
eı:ne ve mesulıyetıne e :t ilik devletçilik, inkıliibçılık, Cu~· 
Y ç ' . . 1 ~ "klik halkc•lık dıye 
huriyetçılık ve aı ' . ra bunu 

b"t etfkten son 
vasıftarınr tes 1 derck 
bu sefer de bii ün memlekete ma e 

Te<:tdıatı E<:a"iyeye kovdu. 
·• · ı angi safha

Fillıakika bugün tarının 1 

• h gi kıtasına ba-
sma ve cografyanm an 
kacak olursak olalım, milletinde bu. 

6 

. d t · devletlerın 
vasfı ccmetmıyen kc re sız 
bugün veya yarın müstakil ol.ara~ y~· 
şamalarına nazari olarak dahı ı~ka~ 
yoktur. E~er türkler bugün kendıle~ı
ni kurtardığından dolayı Atatürk'e bır 
minnet hissi besliyorlarsa yarın içi.n de 
kendilerini kurtaracak olan prensıple· 

. - . . ca mı"nnet besleme-n koydugu ıçın ayrı 
· · · b pren

leri icalı eder. Bu minnetımızı, u 
sipleri kanaatle, cesaretle ve devamla 

1. · Millet 
tatbik etmekle ifade etme ıyız. . 
ferdlerinin ayrı ayrı kıyrnetlerı_ bır 

. h' b' kuvvet ıfade araya gelmedıkçe ıç ır 
• J k ın yıgwını ha· 

etmez. Öyle mıllet er u • 
· ·· garın 

linde kalırlar herhangi bır ruz 
1 

k, 
· esiri o arz. 

sag· dan essin soldan essın, 
' · dört tara-.. .. e katılarak cıhanın 

veya onun • 1 kaya 
f .. u·· klenirler. Milletler ya çın • 
ına sur kt kil küt-

lar gibi yahut kesif ve komppa -
lesi halinde biribirine yapışık ve ~fg 

b · kudret ı a· 
lı olurlarsa bir varlık ve ır 

de ederler. bü-
Evelleri bu kütlenin hacını da .. 

.. k .. B' im kütlemiz asırlarca çok bu· 
yu tu. ız . . B"' üınekte· 
yi\k kudret ifade etınıştır. uy . 

b .. ··meye narnzettır. 
dir ve daha da uyu . 1 k 
Fakat başka milletlerin kütlelerıy ~. ~

. k" "k goru-
yas edilecek olursa .hac~ı u?~eki kıy
lebilir. Onun için bız kutlemız 

. . . rttll'ınak sure-
met farkını keyfıyetı a . 

k ınecburıye· 
tiyle ilerlemek ve kapama 1 k 

.. k"n ferd o ara 
tindeyiz. 18 milyon tur u . 

. k nmetı arttı· 
haiz olduğu kudretı ve 1

J ··- •• 

racak olursak o vakit bu vatan. içerı~ı~
de 18 milyonluk bir kütle kemiyetının 
kat kat üstünde bircok işler görür. Ve 
biz bu işleri görmeğe ve gösterme_ğe 
mecburuz. Çünkü geçmiş senelerin ıh· 
mali göz önündedir. Biz bugün hem 
mazinin ihmallerini ıslah etmek hem 
de gelecek nesillere eslaftan bize kalan 
kusurları bırakmamak ıztırarındayız. 
Onun için bugün her bir ferdin saatte-

B. Şükrü Kaya AnJ;ara Halkevinde Bn. Seniha Kemal Ankara Ilall,evinde konser verirJ.en 
dir . ...,unların haricinde memleketi di
yar diyar gezen artistler de vaP<lır. 
Bunlar bir taraftan hayatlarını kazan
mak için çalışırken diğer taraftan 
türk'ün inkrlab prensiplerini yaymak

B. Nafi A tııf Kansız nutkunız söylerken 

ki mesaisinin üç misli ra~dımanla ça· 

lı~mağa mecbur bulunuyoruz. 

Kütlenin ve ferdin kıymetini 
artırma!: 

İstikbalde kütlenin ve ferdin kıy
metini arttırmak için bugün mektebler, 
müesseseler açıyoruz. Fakat açılan 
mektebler ve üni\'ersiteler gelecek ne
silleri yetiştirir. Bizim ihtiyacımız bu· 
giin ld.i n 'edir. Mektebte bulunan ço
cu!darın haricinde kalan çocuklara ka
dın erkek yedisinden yetimişine ka· 

d 1 • ese müstakil ve ileri milletler ar 1cr., 

dl
- . ·n lıaiz olduğu kaliteyi, tekni

fer ı;r nı 
. l .1 ·yı· vermek l.'.:::: mdır. Bunu 

ğı ve ıı oı 
, . . elde büyült vasıtalar var· 

yapm" .- ıcın . 
I{'t 1, 1 .... r crazeteler \'e bılumum 

dır. • aı.; • ' ~, .• 
. t Fakat bizim memlekette bılı-

neşrıya . . tl'.. . 
ki bunlar bizim ıs' e ı ~ımız 

yorsun uz 
.ı ,_ ınmama'·tad r. Bunun da se-

ka~ıar o,,.ı • . 
bl 

. ran'11ıştır Ohıtnıak çarelerı 
be en a • · 
de bt•lım~raktır. 

J,tarıbul ve An.lzara rad)'oları 
Ondan sonr~ P.adyonıın ve telsiı:in 

. 
1 

. ve fayd.,'arı artmıstu. R:ıdyo
tesır erı 

ahı"zclerini art•ğınız .ıaman her 
nuzıın 

f t·yı' ı'cıitti;;iniz halde en 7.ayxf ge· tara r .,, • .. 
A ![ara ve 1stanbulun se~ıdır. 

len ses n 
Herhalde Türkün her <:;eyde oldu~u gi-

b
. s si de cli~er milletlerden gen kal-
ı e . k' 1 

mamalıdır. Size tep.:;ir e_clerım . ı _ ~e e-
cek sene Ankara m~rkezınden ı"'ıtece
ğiniz ti.irk sesi yalntz hudu•1arn,.,•z 
•. d kalmıvacak, hudt cllarımızı11 ha
ıcın e . . . 1 . 
: . d b"ızı"rn SPs1erimizi, fıkır ermı-
rıcın e · -

. . danlarımrzın hi•"bını dı•v[T\::ık 
zı ve vıc 
. . da bulıın=>n herkes tarafından 
ıhtıvacın 

işitilecektir. ( /:t- 1 ~· .. lar). 

Tiyatromuz 
Ondan sonra ele alınacak Tivatro

ve tiyatronun her nevi, komedi ve ope
balk tiyatroları vardır. Bunların 

ra ve 'h . 
. h gu··n arzumuzun ve ı tıyacı

hepsı, er 
k dununda olan irfan ve sanat 

mızın ço . 
.. 1 ridir. Fakat gene sıze arzet· 

rnucssese e .. .. 1 .. 
ınek isterim ki bu ihtiyaçlar goru muş 

w başlanmıştır. Fakat 
ve karşılanmaga w 

. 1 . ·n ne vakit alınacagını bu 
netıce erını . . 

.. h . etmek güçtür. Benım tıyat· 
gun ta mın .. 

1 kette gördüuüm ve ışıt 
ro olarak ır.eın e ' . . " 
. -im İstanbuldaki çok ıyı ve feragat· 

tıg , "ksek ruhlu artistlerle Halit 
le çalışan yu · aınatörlerimız
evlerinde çalışan gene 

tarl 

~·ber taraıtan bunları ıslah ve hi
maye ederek tiyatro zevk ve sanatını 
memleketin her tarafına yaymak icab
eder. Bunu Halkevleri üzerine almış

tır. (Alkışlar). 

Bu neşir vasıtaları arasında bazı bü· 
yük yaljtakilerimize hafif ve kıymetsiz 
göründüğü halde çocukları çok sevın• 
diren ve ilgileyen Karagöz, Kukla gibi 
umumi terbiyede çok müessir ve zevkli 
sanatlar son zamanlarda bizde ya ih· 
mal ve yahut iptizale uğramıştır. On-· 
lan bu ihmal ve iptizalden kurtararak, 
memleketin içerisine fikirler neşrede· 
cek surette, neşe verecek şekilde teı-

\ 

tip etmek, tedbirler almak Halkevleıi
nin vazifesi iktızasmdandır. Bütün bun
lar yapıladurı;un acil olarak yapılması 
lazımgelen diğer bir şey vatandaşları 
bir araya toplayarak fikirler teati et· 
mek ve kendilerine yeni keşiflerden, 
yeni cereyanlardan haber vermek ve 
vatandaşın fende, sanatta, güzel san~t
larda bilgisini zevkini arttırmak ve 
görmediklerini göstermektir. Bu va.zı

feyi bu memleket içerisinde deruhte 
eden yegane müessese Halkevleridir. 
Halkevleri bu itibarla halihazırda mU
Jetin kütle halinde irfanını, bilgisini 
arttıracak yegane bir yuvadır: en bü· 
yük ehemiyeti de buradadır, halihazır
da hiç bir terbiye ve telkin müessesesi
nin yapamadığı işi yapmakla mükellef 
bulunuyor. Bugünkü nesli, bugünkü 
ihtiyaca cevab verebilecek bir zihni
yetle techiz etmeğe çalışıyor. Atatürk, 
bu müesseseyi yaratmakla kurduğu bü
yük binanın istil bale doğru emin ola
rak yürümesini temine çalışmaktır. 

Bugün binlerce türk 167 halkevinde 
toplanmış bulunuyor. Biz halkev
lerimizi 167 den daha ve daha yüksek 
rakamlara, hatta her köye kadar götür
düğümüz gün, mem'eketimiz tek bir 
kalb gibi çarpacak ve memleket bir teh
likeye düştüğü vakit onu tek vücud gi
bi karşılayacak, m1:mleketin terakisini 

temin için hepsi bir kafa ile düşünür 
ve bir kolla çahşır h.:ıle gelecektir. (A!
kışlar) Halkevlerinin millet vicdanında 
ve irfanında bu kadar büyük tesiri var-

dır ve olacaktır. 
Memleketimiz buna muhtaç oldu

ğundan fazla, buna çok Iay~k da bir 
memlekettir. Milletimiz bu gün göze 
görünen medeni seviyelerin hepsinin 
üstüne çıkacak kadar kabiliyeti haizdir. 
Ve tarihte türk ınilletı bu seviyeye çık

mıştır. Bugün bu seviyede aleyhimize 
bir tefazül varsa kusuru bizlm değil 
fakat e!emi içimizdedir. Devamı bizim 
için de büyük bir kusur olur. Memleke-
ti bizden sonra geleceklerin eline bıra
kırken elbette üzerimizde bir kusur gö
türmiyeceğiz. Çocuklarımıza şen ve 
zengin bir vatan ve kendilerinin layik 

olduğu şerefli bir medeniyet seviyesi bı· ı 
rakacağız. (Alkışlar) 

Halkevleri bu gayelerin husulü için 
en büyük ve miiessi.f bir müessese ola-

B. Behçet Kemal şiirini söylerken 

caktır. Hepimiz kendimizi bu halk .. vlc
rinin bir hadimi ve müdavimi telakki 
edecek olursak hepimiz bildiklerimi
zi bilmemekten hiç mesul olmıyan va
tandaşlarımıza öğretmek gayesini gü· 
decek olursak bu gaye kendıliginden 

hasıl olacaktır. 

Buradan 5 kilometre uza,'zta 
Anadolu ortasında bir mamure için

de bulunuyoruz. Fakat buradan beş ki
loemtre uzakta kendi ırkımızda~ ka
nımızdan • ter temiz bir cevher gibi • 
olan türk çocuklarının ne halde o'du
ğunu ve bizim yardımımıza ve tekniği
mize ne kadar muhtaç bulunduğu gö· 
rürsünüz. (Alkışlar) 

Bugi..ın milli Şefimizi en yüksek ta
nıyan bir miıletiz "Ne mutlu türküm 
diyene" diyoruz ve bunu ş_ref bi erek, 
buna inanarak söylüyoruz. Fakat arka· 
daşlar, vatandaşlarımızın köylerdeki ve 
kırlardaki hali, maddi hayatı bizim ha
yatımızın ve bilgilerimizin çok dunun· 
dadr. On on iki milyon türk köylüsünü 
bu halden kurtarmak için bizim hep bir
likte kendisine öğretmemiz icabeden 
şey1er vardr. Kendine münevver diyen 
sınıf; mc"llur olalım, serbest olalım öğ
rendiklerimizi kendi gayretlerimizden 
kendi kabiliyetlerimizden ziyade mille
tin yaptığı fedak rlı3a mc:lyunuz. Hiç 
kimse, kendi bilgimi kendim öğrendim 
diye övünecek vaziyette deği'dir. Eğer 
bizde mekteb açılmış ise, üniversite a
çilmış...cıa ve elimize kitab verilmişse mil
letin verdiği vergiler ve vatanın muha
fazası için bolbol döktüğü temiz ve a
sil kan sayesindedir. (Bravo sesleri, şid
detli akışlar) 

Ôvünmek hakin 
İçimizden hiç b"rimizin kendi mük

tesebatiyle ve kendi fikriyatiyle öğün
meğe hakkı yoktur. Tiki bu milletin 
her ferdi aşağı yukarı onun fikrini an
layacak hale gelmedikçe.... Eğer bizım 
fikirlerimizi ideal'erimizi milletin büyük 
kütlesi olan halk anlamayacak olursa 
biz eski zamanlarda olduğu gibi kendi 
hücresinde kapanmış fal atmakla vakit 
geçiren filozoflara benzeriz. (Bravo ses
leri) 

Bizim borcumuzu, fikir borcumuzu, 
öğrenmi§ olmak borcumuzu makamları
mız ödeyemez; yazdığımız eserler, ki· 

•• • 
oyevı 

tablar ödeyemez. Bunların hepsi 1in 
mukabilini bu millet vermektedir. Mü
nevverlere, muallimlere hitab ediyo
rum: Bizim müktesebatımızın borcunu 
ancak o halk kitlesine bildiklerimizi 
öğretmekle ödeyebiliriz. (Alkışlar) 

Halkevlerinin açılmasındaki büyük 
maksad budur. Halk!Jı, halk için, halk
la beraber demek halkı sevkederclt dev
leti idare etmek demek değildir. 

Halkın iştirakiyle halkın severek ve bi
lerek birlikte iş yapması demelttir. 
Halkımız hayatın refah ve zevkini tat
mayacak ve istikbaldeki vaziyetini ve 
meden:yet alemi içerisindeki vazifesini 
idrak etmiyecek olrsa vaktiyle gelen \'e 
giden tarihlerde olduğu gibi bu günün 
tarihi de çölün ortasında kurulmuş mil· 
zeyycn bir çadır ve her mil1ette arasıra 
görülen muvakkat ve geçici bir hare
ket gibi yarınsız olur. (Alkışlar) 

Türk'ün istiklalini kuran ve istik· 
balini koruyan bu inkilab ebediyet iç"n 
kurulmuştur. Kuranlar prensip'eri ve 
vasıtaları önümi.ize koymuşlar ve eli
mize vermişlerdir. Müneverlerin büyük 
vazifeleri vardır. En büyük vazife zaten 
asil ve büyük türk miUetini tarihin ken
disinden beklediği mevkie çıkarmaktır. 
(Alkışlar) Bu büyük ideale az zamanda 
bizi kavuşturacak olan müessese de bu 
halke~leridir. Halkevlerini daima ziya
ret etmek vatandaşlan muhtelif vesile
lerle oraya celbederek kendileriyle gö
rüşmek iktisadi, sosyal ve bedii ihti· 
yaçlarım ve 1asıflarmı yükseltmek la
zımdır. Eğer bir memleket 'halkında gü· 
zel sanatlar zevki olmazsa o mem1eket
te mimar yetişmez. Eğer bir memleket· 
te resimden anlayan büyük halk küt
lesi bulunmazsa o memlekette ressam 
yetişmez, eğer bir memlekette kitab o
kur, bilgiden anlar ekseriyet bulunmaz
sa alim yetişmez. Teker teker çıkan fi. 
limlerin, ressamların eserleri şaheser de 
olsa kendileri dünyanın en büyük alimi 
de olsa beynelmilel kıymette ölçüldüğü 
vakit sıfır telakki olunur. Bizim kıyme
timizin büyüklüğü memleketimizin bey-

i nelmilel kıymette yükselmesi ve kendi
lerimizin de o arada onlarla beraber 

1 
yükselerek eserlerimizin cihana arze
dilmesi sayesinde olacaktır. Kum çölün
de çakıl değil, yüksek dağlar arasında 

şahikalar olmalı. Türklerin ferdi ve küt· 
levi kıymetini beynelmilel ölçülerle ölç
mek ve ona göre baha biçmek ideali
mizdir. Her hangi bir bakımdan baka
"a' Jlursak n'alım. 'erdi dü .. ünelhı, 

~3!1si diişünl'lim, haddin ve hodpesent 
tJ1..ı11.ıı, • a.;r .ır ->•au.ıı, ~,er tur nllı .. ı

ru yüksek mefhmlarru anlayacak vazi
yete çkaramıyacak olun;ak idealler ne 
kadar büyük olursa olsun birer hayal
den ibaret kalacaktır. İşte halkcvleri 
bu gayeyi kendine yol e<linen bir mües· 
sesedir. Ve demincek arzettiğim gibi 
Atatürk'ün memleketi kurtarmak ve 
milleti korumak için bulduğu ve koy
duğu prensiplerin en az zamanda ve bü· 
tün millete şamil o'arak randıman ver
mesi için bu halkevleri en iyi ve en mü
t'ssir bir tedbirdir. 

Memleketin bütün münevverleri, 
vazife ve vaziyeti ne olursa olsun, ken
disini buranın bir üyesi farzeder ve 
üzerine bir vazife alırsa ve eve daima 
devam ederse, deminQenberi söyledi· 
ğim ve hepinizin de iştirak etti~ine 
zeırc kadar şüphem olmıyan milli ide
al bir anevel tahakkuk eder ve biz ken
di gözlerimizle görürüz. Ve Atatürk 
inkılabına ve asrına layık bir nesil o

luruz. 
Türk münevverleri; Halkevlcri türk 

halkını her bakımdan yüksek bir hayat 
ve kültür seviyesine bir an evel ulaş
tırmak için açılmı tır. Bu evlerin sah
nesi ve kürsüsü milletine hizmet etmek 
istiyen türk münevverleri için yapıl

mıştır. Kapılan herkese açıktır. (Bra
vo ecsleri şiddetli alkışlar). 

Yugoslav • Bulgar dostluk misakı 
Cenevre, 21 (A.A.) - Yugoslavya.. 

nın milletler cemiyeti nezdindeki murahı 
hası M. Lubutiç bu sabah yugoslav • 
bulgar dostluk misakını cemiyete kay. 
dettirmiştir. 
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Ankara 

Büyük bir Eti 
mtıngalında 

Röportajları 

Yerden alev 
Fışkıracak 

Herkes yanmadan 
bu alevin 

üstünden yürüyecek 
Kömür sergisi için sergievi binasında çalrşmalsr • 

İlk Enternasyon<ıl serginıiz 
Ne zaman Sergievinde keser ve des

tere sesi duyarsanız, biliniz ki bir ser
ği hazırlığı vardır: Yerli Mallar Ser -
gisi, Fotoğraf sergisi, Resim sergileri 
ve nihayet elişleri ve küçük sanatlar 
sergisi, hepsi, sergievinin salonlarını 

kendi hususiyetlerine göre değiştiren 

hazırlıklardan sonra açılmışlardır. Eğer 
bu seferki hazırlık, bizim gibi, size de 
daha çok esaslı ve sergi evinin içine sı
ğamıyarak bahçesinde yeni pavyonlar 
kuracak kadar geniş ve büyük görünürse 
buna hiç şaşmayınız: çünkü bunlar on 
üç yaşında olan cumhuriyetin ilk enter
nasyonal sergisi için yapılmaktadır. 

İktısad Vekaletinin ilk enternasyo
nal sergimizin mevzuunu seçerken ne 
kadar titiz davrandığını hepimiz bili
yoruz. Uzun bir tetkikten sonra zafer 
"kömür,, de kalmıştır. Yirminci asır 

medeniyetini doğuran kömür, Türkiye
nin en büyük yeraltı serveti kömür, e -
konomik kalkınmamızın anamaddesi kö
mür, bize 26 marttan 26 nisana kadar, 
tam bir ay, çıkışından başlryarak bu • 
günkü medeniyet i kuran hadiselerin ve 
buluşların birer sembolü halinde ken
dini daha çok sevdirecek ve değerini 

anlatacaktır. 

Aıgari zaman. 
'' - Burada c:imdiye kadar görme -

diğiniz bir çalışma tarzı bulacaksın1z .. ,, 
Bize bu söylenenlerin doğruluğunu 

daha Sergievinin antresine girerken 
anladım: Meydanda kimse yok, fakat 
kalın bir ses bağırıyor: "- Res:ıam Ra
tib, mühendis Hilmi yukarı gelsinler •. ., 

Büyük salonun sağına soluna sua
lanmış küçük çalışma odalarından çı -
kan beyaz gömlekli iki genç merC:iv:ne 
doğru yürüyorlar. 

Anlıyoruz ki bu koskoca binada, 
bir odacı dahi radyo mikrofonu ile ça
ğmlmaktadır. 

Vaktin nakid olduğ·ı hı: asıda ve 
asri vasıtaları teşhire h:pı; .anan hir 
sergi binasmdayn 

Sergi tertib heyeti reisi bunun se -
bebini anlatıyor: 

''- Muhtelif işler üzerinde yüzden 
fazla insan çalışmaktadır. Bunların Ç'>· 

ğunun çalışma yerleri muayyen değil· 
dir. Mesela bir mühe!1dis, mimar, res
sam. marangoz kendisine aid işleri gör
mek içın muhtelif yerleri dolaşıyor. 
Bunlardan biri ini buraya çağırmak 
icab ettiği zaman bir odacının kendisi
ni araması ve bulması bir zaman işidir. 
Halbı•'.i b: 

0
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.tımiz yoktur. Az za

manda '.jOk ŞC} ler yapma;•a m:::b:.ıruz. 
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iık medeniyeti 
kurmanın en gü
zel delili halinde 
di.ınyaya suna
caklardır. 

SERGis·· 
Bu salon, dı.in

ya madcncili~,i -
nin babası olan 

dedelerimiz Eti

lerin stiline gore 
''Bu alevler bir ay hiç sönmiyecektir. Etrafı ca'm
la çevrilmiş bakır mangal yaktığı türk kömürünü 
bütün yüksekliği ve zenginliği Üe gelenlere 
gösterecek tir. Bu bakır mangal Alacahöyük ka
zısında meydana çıkarılmıştır. Dünyanın en eski 
insanların ilk maden kömürünü üezrinde yaktığı 
Eti mangalıdır.,, 

hazırlanıyor: An
trenin tam karşı· 

smda Milli Şef 

Ata türkün Fer-

forje bir heykeli, 

heykelin altında 

bir türk genç kız -----------------------------------' BürodaKuer bu radyo mikrofonunun 
önünde istediklerini çağırdıkları zaman 
bu ses, binanın her köşesine yayılmak -
ta ve arananın hiç vakit geçirmeden bü
roya gelmesini t emin etmektedir.,, 

Kömür ve kömür yakan vasıtalar 

sergisinin hususiyeti; işte bu, hiç za -
man kaybetmeden istediğini en kolay 
yoldan bulma ile başlıyor. Birçok garb 
rre--'~'retJerini gezmiş olan arkadaşla
rımızdan biri, bu usulü yalnız sine
ma perdesinde gördüğünü söyledi. Üç 
saat süren bir gezme ve tetkikten sonra 
sergiden çıkarken anladık ki, son gör
düğümüz de ilk göra::~ümüz kadar o
rijinaldir. Kömür sergisi he pir· .. ; ayrı 

ayrı meş3ul edecek hususiyetlerle do -
lu olarak hazırlanıyor. 

* * • 
Yerden alev çıkacak •• 

Sergide yerd•n alev fışkıracaktır: 

öyle bir yer ki, en aşağı eni on, boyu on 
beş metredir ve siz bu alevlerin ortasın
da bir huzur ve istirahatle yürüyecek
siniz. Ortada dört, güçlü kuvvetli ma

dencinin ellerinin üzerinde tuttuğu kos
koca bir bakır mangaldan kömür alev
ler yükselecektir. Bu alevler tam bir 
ay, hiç sönmiyecektir. Etrafı camla 

çevrilmiş bakır mangal yaktığı türk 
kömürünü bütün kalite yüksekliği 

ve zenginliği ile gelenlere gösterecek .. 
Bu bakır mangal da, cumhuriyetin 

türk kömürünü yer altından çıkartan 

azminin bir başka zaferidir: bu man~al 
Alacahöyük kazısında meydana çıka -
rılmıştır ve dünyanın en eski. insanlı -
ğın ilk maden kömürünü üzerinde yak
trğı Eti rnangahdır. Aradan, binlerce se
ne ve yüzlerce nesil geçtikten sonra 
Atatürkün ço: uklarr, ilk en'•" .. 1-:ısyonal 
sergilerinde cedlerinin bu eserlerini, 

ve erkeği, parmaklık halinde te
cessüm ettirilen minnet ve bağlılık 
çelenklerini heykele doğru ve zincirleme 
halkalar şeklinde atıyorlar. Zemin alev 
halinde muşamba. Salonun iki tarafın
da gene stilize edilmiş bakır alev ko -
)onlar kömürün yakıcı ve yaratıcı kud
retini ihtişamlı bir varlık halinde can-

Dünyanın gözü önünde: 1 
landıracaktır. 

Bu salonun bu kadar güzel ve oriji
nal olmasını düşünenler; onun dünya-
nın gözü önünde canlanabilmesi için şöy
le düşünmüşlerdir: Alevden bakır ko
lonlar üzerinde bir taş friz dolaşacak -
tır. Bu frizin üzerinde sergiye iştirak 
eden bütün milletlerin isimleri yazılı -
yor. Böylelikle bu salon; ortasında 

dünyanın ilk maden kömürünü içinde 
yakarak parlak ve asırlarca süren bir 
medeniyetin temelini kuran Eti ced -
!erimizin karşısında dünyanın hayran
lık ve minnet vazifesini yerine getir -
mesine imkan verecektir. 

Etiler Salonu: 
İşte bu düşünce ile salon cihanın 

en şöhretli madencileri Etilerin sanat 
konstrüksiyonuna göre tertib edilecek
tir. Alacahöyükde bulunan taş Eti eser
lerine aid bilinenlerle tarihi hakikatlar 
realize edilerek bu salon, gene ilk defa 
olarak dünya madencilik tarihine aid 
güzel bir eser olacaktır. 

Bu salon kömür sergisine gelecekle
re şerefli bir tarihi anlatacaktır. Sergi
nin geri kalan kısımları ise, mesud bir 
memleket yaratmak yolundaki kalkın • 
rnayı gösteriyor. 

Prof. K. Kö:-HURCIAN' m 
Modern ve herkese elzem kitabları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhas(.be u:;lü 

Ticari malfunat ve bankacılık 
1 ktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket 

122,50 

105 

87,50 

sanayi, zir~at banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zihni nesab kaideleri 20 

Logartima cetvelleri 
(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari t-.. t-~ ·al 

eser) 200 

Mali cebir (istikrazı ve 
sigorta hesabları) 100 

Başlıca 5atış yeri: İkbal Kitabevi 
İstanbul 

1 
s R 1 

Ankara Stadyomunda 

Demirspor-Çankaya maçı 
2 - 2 berabere kaldı 

Ankara Gücü Kırıkkaleyi0-4 yendi 

Diirılcü maçlara iştirak edm sp:>rcularımız 

Bayram turnuva~ının ilk maçı dün, 
yeni :;tadda oynandı. Hava çok güzel, 
tribünler çok kalabalıktı. Dün ankara
lılar, güzel bir spor günü yaşadılar ve 
heyecanlı bir maç seyrettiler. 

Çekilen kurada ilk oyunun Demir
spor - Çankaya, ikinci oyunun da An
kara Gücü - Kırıkkale arasında oyna
nacağı anla ıldı. Hakem beşiktaşlı 1b
rahimdi. 

Demirspor - Çankaya maçına saat 
tam 14 de başlandı. İ ki taraf da hare
ketli oynuyorlardı; daha ilk dakika
larda seyirci ler kendilerini oyunun he
yecanına kaptırmaya başladılar. 

Takrmların kuvveti biribirine denk
t i. Fakat zaman zaman takımların kar
şılıklı ağır bastıkları oluyordu. 

Oyunun 12 inci dakikasında Çan
kaya aleyhine bir penal~ı cezası verıl

di. Demirspordan (eski beşiktaşlı) Nu

ri, meharetli bir çekişle bu cezayı gole 
tahvil etti. 

26 mcı dakikada Demirsporda İbra
himin kale önünde topu eliyle tutması 
yüzünden hakem Demirsporun aleyhi
ne penaltı cezası verdi. Bunu da Çan-

Dünkü 
soka 
koşuları 

Ankarada atletizm federasyonu ta

rafından her hafta yapılmakta olan so

kak koşuları dün de yapıldı. Koşu ye

ri büyükler için 5 kilometre, diğeri kü

çükler için 2500 metre olarak iki kısım 

üzerine tertib edilmişti. Koşuya Ilalk

evi önünden saat 10 da başlandı. Kı.i

çük koşucular ulus caddesi, Evkaf apar

tımanı önünden istasyona gittiler, ay· 

nı yoldan dönerek Kız Enstitüsü önun

de ko~uyu bitirdiler. Büyükler bu mesa

feyi iki defa koştular. 

5000 metrelik koşunun neticesi: 

Birinci- .Muhafızgücünden İsmail 

(17,39 dakika) 

İkinci: Ankaragücünden Şevki 

(17,51 dakika) 

Üçüncü: Ankaragücünden Mithat 

(18,20 dakika). 

Bu koşuya 10 sporcu iştirak etmiş-

tir. 

Küçükler aras:nda yapılan 2500 

metrelik koşunun neticeleri: 

Birinci: Altmordudan Mahmud 

kayaJan Fethi gole çevirdi; ve birinci 
haftayim bu suretle 1-1 berabere bitti. 

İkinci haftayim daha heyec&nlı ve 
güzel oldu. iki taraf da galib vaziyete 
geçmek için canla başla çalıştılar. Fa
kat ancak birer gol çıkarabildiler. Bu 
suretle maç 2-2 berabere neticelendi. 

İkinci maç gene Be~iktaşlı İbrahi
min idaresinde oynandı. Ankara Gücü 
takımı her zamanki eyi takımı ile sa
haya çıkmıştı. Oyunun başından sonu
na kadar Ankara güçlüler hakimiyeti 
muhafaza etmeğe muvaffak oldular. 
Bu hakimiyetin tesiri daha ilk dakika
larda kendini göstermeye başladı. Ve 
her haftayimde ikişer gol yaparak oyu
nu 4-0 lehlerine bitirmeye muvaffak 
oldular. 

Yarın, dün berabere neticelenen 
Çankaya - Demirspor arasındaki maç 
tekrar edilecek ve perşembe günü de 
finaller yapılacaktır. 

Spor Kurumu Asbaşkanı Halid Bay
rak bu turnuvanın galibi için bir kupa 
koymuştur. Kupayı kimin alacağı bay
ramın son günü yapılacak maçta belli 
olacaktır. 

lstanbu 
yapı a 

maç ar 
İstanbul, (Telefonla) - Bugünkil 

maçlar, sürprizlerle neticelendi: sene

nin yenilmez takımı Fenerbahçe, Gune
şe 1-0 yenildi. Takımlar şu şekilde sa
haya çıkmışlardı. Fener: 

Hüsamettin - Fazıl. Yaşar - Re· 
şad, A ytan, Cevad - Fikret, Şabıın, 

Ali Rıza, Bülend, Naci 
Güneş: 

Cihad - Faruk, Reşad - Daniş, 

Rıza, İbrahim - Refii, SaHihadtlin, 
Rasih, Rebii, Muslih. 

İlk akını Fenerl:ıüı~e yaptı vr fener 
muhacimleri bir zinr.ir halin::le c;.::-ıcş 

kalesine kadar aktılar. Bülendden çok 
güzel bir pas alan Naci kaleciyle karşı 
karşıya kaldığı halde sayı yapamadı. 

Bur.dan sonra Güneşlilerin bir hücumu 
görüldü ve birinci haftayim O·O bitti. 

İkinci haftayimde 'Güneş, bir f:~-a
tı iyi kullanarak galibiyet sayısını kay• 
detti ve oyun 0-1 Fenerin mağlubiyeti

le bitti. 
Galatasaray - BeşiktQ§: 

Bundan sonra Galatasaray ve Be• 
şiktaş karşılaştılar. Bu maç da 1-0 Bc
şiktaşm galebesiyle bitti. Her iki oyun 
da çok zevkli oldu. 

K:;-rıür S"r?.iı;•nin haurlandığ: ~crgic..-i binası 

Türk spor 
kurumu dergisini! 

okuyunuz. 

(8,37 dakika) 

İkinci: Demirspordan Adnan (8,53 

dakika) 

Üçüncü: Demirspordan Bedri 

(9,27 1/2 dakika). 

Oanzig senatosunda nazıle~ . 
Danzig, 21 (A.A.) - Eski mıllı 

alman lideri Blavierin yerine Paul Jo
usun intihab edilmesi neticesinde ayan 
meclisindeki nazi azanın mıktan 72 

den 46 ya inmiştir. 
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ill•••• Ankara Halk Sineması aırasuıda 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme İlanı: 
Tavas Belediye Reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i~: 80 hektar raddesinde Tavas k~· 
nın ve 50 hektar raddesinde Kale nahiyesinin Nafıa VekBl~tıouı 
fenni şartnamesine göre hali hazır harıtalarııun yapılmasıdır. 

Bu işe aid kc:'iif bedeli (3250) liradır. 
2 - Şartname ve evrak şunlardır-
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

aid şartname 
D - Husuıs\ şartname .. . N fıa müdürlü· 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denızlı a 
ğünde gönip ve inceleyebilirler. . _ . t ıs te Tavas bele· 

3 - Eksiltme 8 - 3 - 1937 pazartesı gunll ısaaka alı zarf usuliyle 
diyesinde teşekkül edecek encümen huzunınde P 
yapılacaktır. . . . · (244) lira muvak· 

4 -Eksiltmeye girebilmek içın ısteklilerı~daki vesikaları ha
şat teminat akçesi vermesi ve bundan başka afa~-
iz olması lazımdır. .. .. ··x..a..A kasabalann hah ha-

En az (300) üç yüz hekta~ büyuldu5wo·-: 1 .. ğüaıe beğendit'ınİJ zırharit.ılarmı tanzim Te Hanta umum~: uharita iJlerine .aid 
olduklarını bildiren vesika i.te 1931 sene• wlunmak-
nafıa illeri mütuhhitlik v~ı~:.!:'~üıaeii JDACide yanlı .ut· 

5 - Teklif mektublarr Y--~-:-. esine getidlerek eksil~ 
ten bir saat eveline 'kadar Tava• be1"f ;!. wuUecektir. POllta ıle 
komisyonu rei1ı\iğine makbas mut:?.. . ..-ldede yasılı .aate ka
gönderilttek mektublann nihayet:.,._.. ile .iyice .k.apanlmıt 
dar ~imi~ olması .e d1' arfnuıı .. 

bulunması lazımdır·~·~~~~·~-~e~ıer~Jrabtı~~ı !o~lı~ın~p::ı.~(~396;=:)-:1:·-' 1-7_ 
Postada .ukua ~lecek gıeca 

- De-;izli Belediye Reisliğinden: 
. ktlr ıad kllinde buhlıWl De· 

1 _ Emtımeye konulan 1'~ 600 be .. ....., haritalarının 2290 
nisli vilayeti merkez kuaSl11~ ~nilen ınikyaslara !e Nafıa 
&aJllı kanunun birinci madd.esın :,..ı.aıarııı halihazır har1taıaı:ııım 
vekiletiace tatib edilen tebiı' .e rınanıeye göre tadilen hahha· 
alınmasına aid prtname ve h~susi p 
ur haritalarını tanzim ~uan (3ZOO) Ura.dır. 

Bu işe aid keşif bedeh t evrak ıuııtardıı : 
2 - Bu İfC aid tartnallle ve 
A • Eksiltme ~eal • 
B • Mulravele projesı hali baZK bat'itMftUtl ala.-n& aı• 
C - Şehir ve ıcasabalann 

fartname. 
D • Hul\lst pruıamc 
s. Me"'cut haritalU ve~~ J)eaisli belediJC ıeWiiia
tstiyealer bo F~ame~n ve 

den görcbim ...e mcetiyebilider· i .. ü başlayıp s mart 937 
3 _Eksiltme 13. ,ubat.1937 ~~~~etekkül edecek encü· 

c -:ı .. u .uat 15 de Denizli Bıı::&Ç\UY 
uma 5 - ıa aktır men huzurunda yapı c f uauliyle yapıJKaktır. • 

4 - Eksiltme kapalı.- k 1 in iateldilerin Z40 bra muvakkat 
s _ Eksiltmeye gircb=• J.iıdaki vesikaları haiz olup gös-

teminat verıneaL bundan 
tenıte9i 11~11'· b .... klüğünde kasabaların haritalarını tanzim 

.En az 300. hektar u~~dürlüğüne beyendirdiklerini bildiren ve
etmiş ve Harıta ~~u.m harita itlerine aid Nafıa işleri müteahhitlik 
•ika ile 937 senesı ıc;;ın 
vesikası. ııbrda 3 üncii maddede yasılı uattıen 

6 _ Teklif rn~~plar af esine ~tiT"ilerek eksiltme komisyonu 
bir saat evel Denızlı Beb~r ~e verilecektir. Posta ile gönderilecek 
reisliğine rnakbuz muk~. ı ~~ rnaddede yazılı aaate kadar geıım. ol
Dıektupların nihayet 3 uncu ·•- ı·.nt-e ı.-. .. tılmq olmuı lizım· .. h .. r ınuınu tn; 7 - - ••ı- 596 
ması ve dış zarfın mu. u eler kabul edilmez. (318) 2--
dr. Postada olacak gecıkm • d 
İznıir tli Daiıııi Encümenın en: 

. . Dikili • Ayvalık yolunun yapaı 
Ka ... 1. 1-iltnleye konulan ı'. 

..,_.. eaz. · (39) kuru§-
Keşif tutarı: (25987) tıra klar ae2ğıda ya.zılınıftır: 
B 

. ·d ... ruıaıne ve evra y-u •ıe aı .,... . 
A - Eksiltme tartnall]CŞI 
B - Mukavele pr~je~ el cıırtnaıııesi 
E - BayıIMiırlık ıtleri gen s-
D - Fenni prtname 
C - KC§if. proıe t ir. Ankara .1stanbu1 B•· 
~-~-1- . b tnaıne ve evrakı znı •J;rl 
:uKC&liler ~. ~ . d öriib inceleye bı . er. t . ili dUd 

yındulık direktorıüklcrın e & ih gün ve saatı: anır rf 
Ekailtıneniıı yapılacağı yer tar! güııil saat 11 de 11;apalı ~ u-

encümeninde 1 mart 1937 pazartesı t;akYim yılı 
ıulü iıe · ken belgelel': 

1911 
· t Eksiıtmeye girebilmek içın ge~ miteahhiddik ve ucaıe 

• B kanlığınclan a ....... y 

ıçin Bayındırlık a 
odası belgeleri. . at mikdarı~ t•SO 1ica4a'· b. saat evelıne 

Muvakkat temın S 'nci ınaddede yazılı saatten ır kabilinde 
Teklif. m~~= ~ bafkanlığına makbuz mu 1-S6l 

kadar lztntr ılı d e -
verilecektir. (377· 

292
) J • .., •• d - - M .. d ... r ngu· n en 

P 1, T Levazıın n ° . 
• , • Münakaaanın 'eklı 

Muvakkat teıninatı 
1 - Takım Muhamdme1 ~· Lira Kuruş 

d d . be e ı 
a e ı L. 

ıra 

1475 17700 
l37S 12250 

) 5020 

J,327 
918 
376 

so 
75 
so 

Kapalı zarf 
ıtapah sarf 
K1ll'a11 zad 

190 Yettin 
155 ) bedeli. •U• 

2695 . . karda 'Blıkdan• mu~n (2695) takım 
İdare .ilıtiyacı ıçın .Yu e ekı1 g(;9terilen eetn • 

vakkat teminatı ile ek~f:acab. . .... saat 12 de ve 
elbise ve kasket satı? 

1 
bat 937 c:umact.caı güD11 T T uınum 

2 - Ebittmeien Z 1'1 tarak Ankarada P. · · 
h 

. . ayrı ayrı o kt 
er kısmm eksıltınesı k . yonunda yapılac~ ır. r decekler, 

Dıüdürliiğti atıa altna oınıs ·dare veznesıne tes ım e ub 
3 - lstekliler teminatlarını ı teber banka teıniıaat rne~t u-

1 b 
• 1ca11uoen a:ıu ktubunu ibtıva e· 

a acakları mak ıu veya .k tarla teklif rne d mezkur 
nu ve şarmamede yazılı vesı a gün saat (11) ka ar 
decek kapa1ı ve möhiidü ~1 0 

üsba· 
komisyona te?di ey1iyece1decdir: 

7
_5-936 Ta. ve 3297 .ayılı n 

4 - btekHler resmi gaaetenın ·ı olacaklardır. 
tında yazılı müteahhidlik vesik.asın~ h;'1 teT&zırn ınüdür~üğü~de: 

S - Şartnameler An1carada P · _ .;.2:.:ıüPnden beı!elsız 0 ara 
lstanbulda P. T. T. -ayniyat !Ube lllUU"'• ı-S7S 
\'erilir. ( 3CM) 

Çankaya Asfalb Satılık Arsa 'ıel: 1475 
üzerinde 1 

Ankara Vilayeônden: 
1 

_ Vil!yetin Etimesut Nahiyesinde yapılacak olan tohum te. 
· ıeaıe evi açık eksiltmeye konuhnuştur. 

mız 
2 

_ MulıammeD bedeli 1551 lira 52 kuruştur. 

3 
_ İhale 4.3.1937 perşenbe giinü saat 15 de Vilayet daimi en. 

..ı~meninde yapılacaktır. 
"u 

4 
_ şamıaınesi Ankara .e İltanbul Ziraat Müdürlüklerinde 

·· ··ıebilir. 
go~ _ Taliplerin muhammen bedeli % 7,S tutarı olan pey ~si 
veya busuat idare veznesine yatırılan makbau i.le birlikte ihale 
günü müracaatları. (372) 1-711 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Deniz Levazıın Satın Alma Komisyonunda tahmin edilen bedeli 
52500 liıa olan 1000 ton dizel mayi mahruku 26 ıubat 937 tarihine 
rastlay.uı cuma günü saat 14 de kapalı nrf usulü ile alınacak
tır. Muvakkat teminatı 387S lira olup şartnamesi komisyonda 263 
ku~ mukabilinde hergün verilir. lsteldilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektupları 25 şu• 
bat 937 peqembe günü saat 13 e kadar Kasrmpaşada bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve saatten sonra 
verilecek mektupların kabul edilmiyecelJ. 

Balıkesir Belediye Reisliğiden: 
Şehre getirilecek suyun (Sular talimatnameaine tevfikan) pro

je vesair fennt evrakmm mahallinde tetkik ve ikmali için mütehu· 
sıa bir mühendise ihtiyaç vardır. 

1stek1ilerin Balıkesir belediyesine müracaat etmeleri ilin olu-
nur. (387) 1-683 

Ankara Şehri hnar 
Müdürlüğünden: 

Açık ekailtmeye konup talibi suhur etmiyen .. 7996.. lira "11,, ku· 
ruş bedeli keşifli mezarlık muvakkat gasılhane ve bekçi binaları 
,artnameli tidilen yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ihale 3 mart !37 ~şamba günii saat 17 de İmar müdürlüğünde 
yapılacaktır. Talıplerın şartname ve sair evrakı görmek üzere her
güa İmar müdürlüğüne Ye ihale günü temllıat makbazlariyle ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. 1-627 

Jandanna Genel Kamutanlığı 
Ankara Sabnalma 

Komisyonundan: 
1 - Bir metresine (290) kuru, değer biçilen on sekiz bin met

re erat kıfbk .e (31S) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz 
yirmi iki metre kaputluk iWDa§ 4.3.937 perfCIDbe günü saat (10) 
da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 -:-- Şartnamesi (391) kuruş bedelle komisyondan alınacak ku-
mqların ilk teminatı (SlS5) liradır. 

• 3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat (9)za 
kadar komisyona vermiş olmaları ilan olunur. ( (352) 1-657 

Jandarma Genel Kamutanlığı 
Ankara Sabnahna 

Komisyonundan: 
1 - Vasd ve örneklerine uygun (318) kilo ince, 3S5 kilo ka

lın, 210 kilo aiyah kÖllele, 132 kilo kesilmiş zahma bylflo 36 kilo 
kesilmiş tarta kayııı. 331 kilo siyah vakete, 60 kilo bal mumu, 82 
kilo tutkal, 30 kilo çirig, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük çivi, 
17 kilo perçin çivisi. 6 paket demir halka, 166 paket başlık tokası, 
3014 tane t.artı kayışı, ve kolan tokaaı, 27 paket mqalı çivi. 267 tane 
aaraç bizi 4 - 3 • 1937 ~günü saat (14) de açık eksiltme 
ile komisyonda satuı alınacaktır. 

2 - Tümünün tutan (3520) lira (65) kurU§ tahmin edilen bu 
saraç malzemesine aid prtname parasız komisyondan alınabilir. 
tık teminat (264) lira (S) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin prtnamede yazılı belge ve ilk te· 
ıninat makbus yeya banka mcktubları ile birlikte belli gün saat 
(14) de kadar komisyona bq vurmaları. (3Sl) 1-6S6 

Aııkara Uett.erdarlığından: 
Asken ve mülkt tekaüt ve yetim ve dulların mart nisan, mayıı 

937 üç aylık maaşlarına ait muamele ve tediye günleri apğıda gös
terilmiştir. 

1 - M-..tum1 ban~n •lan askeri 'ft mülld mütekait ye dul 
ve yetimlerin muameleleri: 

1.3.937 pazartesi -,e 2.3.937..ah giinleri r8flılacaJrıtır. 
z - Maaşlarını vezneden alanlara tahsıs edilen tediye günleri: 
A - Askeri mütekait ve yetimlerle dullara: 

S/ 3/ 937 Çarşamlıa 1 numaradan SOO numaraya kadar 
f / J 937 Perşembe 500 • 1000 ., ,. 
5/ l 937 Cuma 1000 ,, 1500 ,, ,, 
6/ 3 937 Cumartesi 1500 • 2000 ,, ,, 
1/ 3 937 Pazartesi 2008 " 2500 ,, 

B - Mülki mütekait v ey~tirn ve dullara: 
t / l 937 Salı 1 • 500 
10/3 937 Çacpmba 500 .. 1000 
11/S/ 937 Perşembe 1000 ,, 1600 

(433) 1-7Sl 

.. " .. 
• • 

-
Günıı·ük ve lnhisarlar 

Vekaletinden: 
1 

_ Vekilet kalörifer ihtiyac~ için 140 -. ıtıo ton mikdarında (.O. 
a:ıi kok • ti.irk autra1i,ti) ~ık eksıltıne usulıyle satın alınacaktır. 

2 
_ Bu ifin tahmin edilen bedeli be~er t~mu 29 lira ve muvak· 

kat teminatı (315) tin 55 k\n"uftur. Ba 1'C aid prtnameler vckilct 
ıe-am mücliirtiiğiDde bedelsiz olarak hergün görülebilir. 

3 
_ Açık ekailtme LJ.9J7 pazartesi günü aat 14 de Vek&1et bi· 

a.auıda aım:ıaatmı .komisyonunda yapdacağından isteklilerin bu ta• 
11.bten önce muvakkat teminatlarını Yekalet. veznesine yatırmıf bu
f~nınalan ve beUi edi1en gün ve saatte koousyonda 1ıaztr bulunma• 

IG'ı prttn°'• • 

4 
_ ihaleye 2490 Ufdı ~n.unun .2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 

l 
-..+1•n 1'ıÜZ olanlar girebılır. (340) 1--622 

zı ı ~·-

l Jandarma 
Ankara 

Genel Komutanlığı 
Sabnalma 

Komisyonundan: 
1- Aşağıda mikdarı tahmin, şartname bedelleri ve ilk teminat 

mikdarlan yuılı battaniye ve kilim hizalarıhda gösterilen gün ve 
saatte kapalı zarf e'ksiltmcaiyle aatın alınacaktır. 

2 - Şertnameleri .komiayondan alınabikc:ek bu ekaitlmelue gir· 
mek istiycnlerin şartnamede yazılı Teaika ve teminat makbuz ye 
~ktu.pJarı içi.nde bulunacak t~ldif mcktuplannr ebiJtme günü bel
lı .vaktinden bir saat net komaayona vermi§ olmaları. (425) 1·754 
Cınsi Mikdarı Tahmin Şartname 1lk tıeminat ihale tarihi 

Battaniye 4600 
Kilim Bey· 4000 
tile. • 

be~li bedeli 
L Kr. L. K. 

9 00 207 
3 so 000 

8105 L t-3-937 ulı. S. 10 
990 L 9.3.937 salı S. 15 

Jandarma 
Ankara 

Genel Komutanlığı 
Sabnalma 

Komisyonundan: 
K~ı ftrilmek diğer malzeme ve dildıni müteahhide ait ol

mak uzCTe (6080) ta1nm 'ktfltk erat elbisesi 10.3-937 çarşamba gıünü 
saat 10 da ~pa!~ zarf eksiltmesine konulınuF. 

.(9424) lıra fırat tahmin edilen bu dikim ebiltmesinin prtna· 
~esı parası~ komısyondan alınabilir. Eksiltmesine girmek isti enle
rın (_706) hra (80) kuruşluk ilk teminat makbuz veya~ mek 
tuba ile ~e razılı ~lgeleri içinde bulunacak teklif mektu;>
lannı eksiltme vaktınden bir aaat evveline bdar komiayoııa nımİI 
olmaları. (427) -ı-755 

Jstanbul Nafıa Müdiirliiğiiaclea : 
s..14art -937 tarih çarpmba gGnl aat 15 de fataabuJda Hafla 

müdürlüğü eksiltme komisyonun oc1auada (3Z.OOO, lira IDetif be
delli Şile - Ağft yolunda betonanna Göba lıı6prii91i infeatı kapa. 
1ı zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırbk itleri genel btiytik klpriiter 
ve pe inpatma dair fennt prtoamekri, proje, lıqif ı...ıa ıile 
buna mütderri diğer ewak (160) ku~ mukabilinde dai~inde 
verilecektir. 

MuYakkat teminat 2400 liradır. 
İateklilerin teklil mektuplarmı ve en as 10.000 tin.Irk beton

arme köprü yaptığına dair Nafia Vekiletiaden almtt oldağu mil. 
teahbitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı sadlarmı 
3- mart 937 günü saat 14 e kadar Nafia mtidtkl&ğüne .-kbuz mu-
kabili vermeleri. (S71) 1-530 

jiUllllllHlllDlllllllllllllUlmRllllHll • i TÜRK HAVA KURUMU 

i B ~md~~ ~.~ !!. ~~ ~~ .~,ı~r.U 
55 5 inci lrıetide 11 mart 937 dedir. == 
= -~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 
§_ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 § 

ve 20.000) liralık iki aded müka fat vardır... e 
§ DİKKAT: Bilet alan herkes 7 MART 937 günü ak· = 
55 şamına kadar biletini degi,tinnış bulunrnalıdu. Bu tarihten ~ 
§§ sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur-. §!! 

illllWWWUUIJNlll-lllllllllDllllll8UmllHIUUD1JJIUlftlüa 

BeJediyeler 
Bankasından: 

Ankara Hukuk FaküJteai yanında lııfa edilmekte bulunan Be
lediyeler Bankası için yaptırılacak mobi1ye, mefruşat ve dekoras .. 
yon işleri. aşağıdaki filrtlar altında ve kapalı zarf muliyle ve on 
beı gün muddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 33.000 Till'k lir.asıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilye, tcfript ve dekOT•JOll itle. 

rillin nelerden ibaret olduğu eksiltme fartnamesiyle, mukavele. 
name pro1esinde ve bunlara baglı plan, resim ve projelerde gôs
terilmi' tiT'. 

istekli~ bu evrak ve rcsunleri Baokan1n lstanbulda, Galat.ada 
Bahtiyar hanında bulunan kontrol mimarı Bay Seyfinin Büro.un. 
dan yirmi lira mukabtiind~ alabilirler. 

5 - Eksiltme: 8. mart 1937 pazartesi pü aaat ıs de An. 
karada Belediyder Banbss Jdare MecJiai huzunmda yapılacakttr. 

4 - lateklilerde bulumnuı ,art olan vasıflu~ 
A) Eksıltmeye konulan mobiJye itici y&pabileuk kudret ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilye fabrika veya imaliahane 
aahibi olmak: 

B) Son uç sene içinde bir defada liakal 30.000 liralık bir mobilye 
işini nizaaıır: ve ihtilifsız olarak munfhki~tte bq~ olmak: 

C) Asgari 30.000 liralık itibaı1 maliıi bDhınmak: 
D) Muhammen bedelin % 7.S u niıbetinde muvakkat teminat 

vermek, 
5 - lste.kliler tcklü mektupların. ve prtnamede yazılı diğer 

vesikaları azami 8. mart 1937 pazartesi günü uat 1Z ye k8daT Aa.. 
karada Belediyeler Bankasına gönc1ermif olmalan ve eksiltme aaa. 
tinde bizzat veya vekillerınin eksıltmede buluıımalan lhımdır. 

(381. ı-712 

SUMER BANK 
Müdürlüğünden: 

Karabiik'te itıtihcYm edilmek üzere mikdar w elaliyet •· 
halan apğıdıa yanlı ~. uta w kalfaya ihtiyaç nrdu. 

Arai uaviyc.J. kanalizasyon vıe emsali ifler için 32 iJbaıı, 
60 ..... 
.Mar~~ ve dill&erlik itleri için 6 İfblfl,, 15 uııta, SS kalfa, 
Tesviyeci, demirci ve perçin itleri. için 10 ifheşı, 120 ua-

ta, 130 kalfa, 
Elektri1ıc tftisatı ı.leri için 3 ifbap, 30 uıta ve 60 kalfa. 
Talip olaalann polisten alacakları tribmtihat •arakaluı, 

~lıJtıklan pr ft ilteelikleri yevmiyeleri bildirir istidalariy· 
le Ankarada Bukamu Umum Müdürlüi4ne ve 1stanbu1da 
Bankamız ,u~ tubat nihayetine kadar nııüracutlan. 

4 l--678 



PHILCO 
Van 
Valiliğinden~ 

1 - Vilayet Nafiası i~in bu
balla işler sekiz tonluk suvartztu
ıup markalı bir adet silindir kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 11 Mart 97 3 
Perşembe günü saat 15 de Vilayet 
Daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6300 
liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 4 72 
lira SO kuruştur. 

S - İstekliler bu baptaki şart
nameyi İstanbul ve Ankara Nafia 
Müdürlüklerinden ve Vilayet Da
imi Encümeninden alabilirler. 

6 - İsteklilerin 11. 3. 937 gü
nü saat 1 S e kadar teklif mektup
larını daimi Encümen reisligine 
vermeleri ve makbuz almaları 
icap eder. 

7 - Posta ıle gönderilecek 
teklif mektuplarınm y·ukanda ya
zdı saate kadar reisliğe gelmiş bu
lunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildır. 

(283) 1-S42 

DENİZ LEVAZIM SATIN
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

16 şubat 937 tarihinde kapalı 
zarfla münakasası yapılan 10000 
ton Rekompoze kömiirüne tek
lif olunan fiat yüksek görüldü· 
günden 26. şubat 937 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 110000 lira ve muvak· 
kat teminat 6750 lira olup şart· 
namesi 550 kuruş mukabilinde 
komisyondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla birlikte ve 
belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza müra· 
caatları. (390) 1-684 

T~l<CUME 

J~Jeri Hiiroeu 
Her lisanda tercüme kabul 

olunur. Adliye Sarayı 1<arşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· 
Jefon No. 2119 1--488 

.Fidan Satı~ı 
Bursa Ziraat 

Müdürlüğünden 
İdarei hususi ye fidanlıkla

:rında yetiştirilen her nevi aşılı 
ıneyva fidanlarının birinci bo
yu (2-3 yaşında) 15 ikinci boru 
(1·2 yaşında) 10 kuruştan, cı~ı
Jı asma çubukları (3) kurustan 
fidanlıkta testim şartiyle sat;J
maktadır. İsteklilerin Bursa L.ı· 
raat Müdürlüğüne müracaat et
meleri ilan "'ııtıur. (326) 

506 

Kolayı ık-Şıkı ık 
11•• t•Yd•n enel kol•ylı5ı •'"

y•n ıpor mır1t.lı• ı Bıy•ttfıar, onl•t 
tÇı" y•pılmı' ol•n bu ••fttiir-"il· 
lotları g•y•••k f•kll~ı da lemin •I· 
mlf olurlar Hut ulu lnc•ltlr Vii · 
cwdun tenaıObOnD dOı•ltır vı .,, 
t•d•d harek•llord• bıle hl'ııyen ... ,,,..ı 

F ıy •tı 7 ı 2 liradan lt•hren 

Satıt yeri yalnız ı 

Kiran!~ Apartıman 
Yenişehır Okula sokak 16 No. 

da 3 üncü kat 4 oda, 1 hol ve 
banyo. ıısc "..., telefon edıl-
mesi. 1_7u., 

1::.(1 h°' lUc:y•d IU.GLIUUl . IJIK I 

bazı defedeı. Mide, bağırsak, ka· 
racığerden mütevellit rabatsı.ı:· 

hkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
lngilız Kanzuk er.zanPsi 

radyolarını bizden arayın Halil Naci An._ar.alar Caddesı 
No: 111 Telefon. 14. O 

Kiralık Apartman 
Emniyet Abidesi Parkına 

nazır, Müdafaa caddesinde iki 
yatak odası, salon, yemek oda
sı, büro, hizmetçi odası, garaj 
ve şoför odası, kalorifer her 
türlü konforu olan bu apartı-
man kiralıktır. Tel: 3618 

1-600 

Askeri Fabrikalar l J. , 
~lüdürlüğü Satıoalnıa 

Komisyonu llanları 

Müteahhit nam ve hesabına 
Kilo 
4000 San sabunlu kösele 
1000 Sarı vaketa 

250 Şaplı deri 
ısa Salmastıralık şapşh kösele 

1000 Salmastıralık kromlu kösele 

Tahmin edilen bedeli (15500) 
lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26.2.937 ta
rihinde cuma günü saat 15 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 1162) lira 50 kurus ve l 90 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saate komisyona müracaatla· 
rı. (378) • _r;;~ -MİLLi MÜDAFAA 

VEKALET! SA TIN 
ALMA KOMİSYONU 

İLANLARI 

8 t 1 1 1 

Vazelin yabı: ı:ıJö kilo vaze
lin yağı pazarlıkla satın alına
caktır. Beh.!ı kilosuna 6S kuruş 
fiat biçilmiştir, Evsaf ve ~art
namesi komisyonumuzdan veri
lecektir. İhalesi 8 mart 937 µa
zartesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı (75) liradır. Ek· 
siltmeye gireceklerden il ı:oili bu
lunanlar 2490 sayılı kanunun ı. 
3 üncü maddelerinde ii;tenen bel
gelerle birlikte pazarlık gün ve 
vaktinde M.M.V. satın alma ko
misyonuna gelsinler. (371) 

1 flfiQ 

UEVLET DE.MlRYOL 
LARI ve LİMANLARI 
UMUM MÜDURLÜGU 
SA TIN ALMA KOMİS 

YONU iLANLAR' 

~.~.1~.J ı ~"" , -r"••'"' t: " '• " ... u;..· 
sinde talibi çıkmadığından ek
siltmesi feshedilen ve muh..ım 
men bedeli ( 13407,90) lira ol:an 
12000 adet dar hat kayın travcr· 
si ile 189 adet makas traversı 5. 
3.1937 cuma günü saat 15.30 da 
pazarlık usulü ile Ankarada ı

dare binasında satın alınacktır. 
Bu işe girmek istiyenıer 

( 1005.59) liralık muvakkat t eıı11-
nat, kanunun tayin ettiği vesika
lar, resmi g-azetenin 7.S.1936 giın 
ve 3297 numaralı mishasında .n
tişaı etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesıka ile mu
ayyen vakte kadaı komisvonda 
bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler µaı asz olarak 
Anl:arada malzeme dairesinden, 
Haydaıpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden ve İzmir, Eskişehır· 
de idare mağazalarından görüle-
bil ır. (392) 1-685 

1\)p~İt ~ayan 

idrar ) oharı 

~ Pazardan maada her gun 
saat 17 den 19 a kadar hasta-

~ larını kabul ve tedavi eder. 
Telefon: 1769 1--447 

lmtıyctZ aahıbı ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı AT~ Y 

Umumi Neşrı)'atı idare 
eden Yatı lşlcrı Miıdürü 

Nac;uhı BAYDAR 
(. ankırı e;addesı cıvarında 

Ulu!> Basımevınde basılmışur. 

ANKARA LEY AZIM 
AMIRLICI SA TIN 

ALMA KOMiSYONU 
iLANLARI 

İLAN 
1 - Kayseri tayyare fahri • 

kasında mühendis müteahhidi 
Cemal tarafından 4. 9. 936 günü 
mukavele mucibince yapılmakta 
olan memur evleri ile merkez bi
nası üzerinde ilave edilecek bir 
tek binanın kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bedeli keş.fi 25561 lira 
35 kuruş olup teminatı muvak -
katesi 1917 lira 10 kuruştur. Ek
siltmesi Kayserid.: kor satın al· 
ma komisyonunda 3 mart 937 
çarşamba günü saat ıs e kadar 
zarflar alınacak ve 16 da açıla· 

caktır. Bu iş için kapalı zarf, 
şartname ve umumi, hususi, fen
ni şartname, plan proje vardır. 

3 - İsteklilerin bu evrakı An· 
kara M. M. V. hava müsteşarlı
ğı Ş. 6. ile Kayseri kor satın al
ma komisyonunda ve diğer umu
mi sartnamesi keşfi evveli İstan
bul levazım amirliği satın alma 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Şartnamedeki istenilen 
evsaf ve vesaiki haiz olarak 
Kayseri kor satın alma komis· 
yonuna yevmi mezkiırda müra · 
caatları. (295) 1-564 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

1 
Sayfa Kuru~ Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 lSO 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

~ 1 - Hayır işi.erine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% ıs tenzilat yapılır. 

i 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ,, 16 

" 3 Aylığı 5 ,, 9 
Telefon: 
Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu, Yenisehir, Tuna Cad. Yi
ğitkoşun sokağı, 15. 

1-680 

l(iıltür Hakanlıi!ı Satınalma 
1.. 

l(onıisyonundan: 
1 - Bakanlık dairelerine açık eksiltme ile 30 çelik dosya doia

bı alınacakuı. 

2 - Şartname ve orncğini görmek istiycnlerin her gün Gereç 
direktörluğüne gelmeleri, 

3 - İlk teminat miktarı tahmin edilen 3900 liranın %7,5 olan 
292.5 liradır. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin 5.3.937 cuma günü saat 14 de 
teminatları ile komisyona müracaatları . (362) 1-651 

Kurulu~ U )'' A N 1 S "er~eti tünıuı ~: r
~.vır .... v.~~~~:.Y.i~:W'!~~~ :Y.~:..:~ ~ 

l~Qı ~ verme çıkar ~ 

~~ .tetenın Ankara'da satış yerı A K B A Kitabevidir ~ .J 
~~ n,.1,1 ~ 11•ıe 10 lira. Sayısı 20 kuruş • ~~ 
~~v•-• .... .., ..... .-..., .. ~ ..,....., .... _,..._ .... ~ •• ;~ 

~-~ 
il 

oıııur. 
• 

{ ı'rcıaal .c 

ve v A .r< Y E ı' E 
Salonu bu ihtiyaç için kafidir 

Türkuaz Barı, Hayat!. .. Ne~e ! ... E..,lcnce kaynağıdır. 
Beyo~lu İS fİKLAL CADDESİ IIacopulos Pasajı ittisalin· 

• de: No. 220 ' ~ '~:Y.~~~ .... ~~-~~ ... 

Satılık Arsa Y l~ N i 

Erzurum Vilayeti Nafia 
lVIüdürlüğünd?n: 

1 - Eksil~e~e konulan iş: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan 
Erzurum şehr_ının lst~nbul kapusundan başlayıp kiremit, toprak 
Kars ~e .sud nısan .tabı yalarından geçen hattı muttasıl ve Sarıkamı 
dekovıl ıstasyonu ıle yeni mezbaha şimalinden bir kilometre mesaf~e 
den geçen ~attı mevhum dahilinde meskun ve gayri meskün kısıme 
!arından bın hektarının haritası alınma işidir. 

2 - Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin lirauır. 
3 - Bu iş kapalı zarfusuliyle eksiltmesi yapılacak. 
4 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Naf.a Vekaletince kabul edilen şehir ve kasabaların hali 

hazır haritalarının alinmasına aid şartname 
B - Erzurum şehrinin ha ritas.nın alınmasına diar hususi şaartııa
me. 

:; - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. İstekliler bu şartname 
ve evrakı Erzurum vilayetinden alabilirler. 

5 - Eksiltme 15-3-937 pazarLesi gün.ı saat 14 de Erzurum vila
yeti Nafıa lıfödürlük odasında teşebcül eden komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

6 - Eksil~meye gireb~lmek igin isteklilerin 1500 bin beşyüz lira 
muvakkat temınat vermcsı. Bundan ba~.!ca aşağıdaki şartları haiz ol
ması lazımdır. Şimdiye kadar her hc.ngi bir şehrin 200 hektardan 
aşağı olmamak şartiyle haritasının alındığına dair vesika ibraz et
mesi. İsteklinin harita mühendis veya bu işi yapabileceğine dair 
Nafıa Vekaletinden veya Harita U. Müd. den alınmış vesika olması. 

7 - Teklif mektupları yukarda beliinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasın
da teşekkül eden eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabiline 
de verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bu mektupların iyice mühür mumu ile kapatılmış ve mühürlenmiş 
olması lazımdır. (993) 1-759 

7 t E Göksat 
Ilık Antalyanın degerli sanatkarı Ankaraya geldi. 

Yakında fotoğrafhane açacak. 
1-724 

İstanbul Vilayetinden: 
Seyıt Ahmet oğlu lsmail'in Hacıbayram mahallesinde Çankırı 

inişi sokağında 49 ada 19 parsel yeni 15 No. lu evin tapu kütüğünün 
şerhler hanesinde (haciz 99) şeklinde bir şerh verilmiş ise de yapı· 
la ı incelemede bu haczin dayandığı esas evrak bulunamamıştır. Bu 
gayri menkuldeki hacizle alakası olanlar var ise bir ay içinde isbat 
vesikalaıiyle birlkte Ankara Merkez Tapu sicil Muhafızlığına müe 
racaat etmeleri aksi surette esas evrakı bulunmayan ve mahiyeti an
laşılmayan bu haczin kaydından kaldırılacağı ilan olunur. (431) 

l-7S6 

Erzuru ... .1.1 Vilayeti Nafia 
Müılürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum numune hastanesinin kalo-
'iferi. 

2 - Keıııf bedeli 12700 liradır 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaKtır. 
4 - Bu işe aid ,.vrak sunlardır: 
a. - Pl"-
b. - ı, .... .-ne şaı 1.ııanu; 
e. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d. - Keşıf ve silsilei fiat cetveli 
5 - Bksıltme 6-3-937 sah günü saat 14 de Nafıa Müdürlüğü oda· 

nda yapılacaktır 
6 - Eksiltmeye gırebılmek ıçin ısteklilerin 953 lira dokuz yüı: 

_ıli üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
şartlan haiz olması la.ı:ımdır. 

7 - Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıgına dair Nafıa Vekale
tınden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

8 - Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi. 
9 - İşbu evrakı okumak isteyen istekliler Erzurum ve İstanbul 

-ıafıa Müdürlüğunde okuyabilirler • 
10 - Teklif mektupları yukarda 4üncü maddede yazılı saatten 

bır saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğü odasında teşek· 
kül eden komisyon nyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek 
mektublar dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfları mumla iyice kapatılmış ve mühürlenmiş olması şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (994) 1-757 

lJınuu1 

ı'ıüdürlüğündcn: 
Adet Cinsı 
6!:19 İspanyci mamulfitı 7,65 .Brovnıng t.L ..... .-ıi 
590 " 635, ,, " 

83 D. w. M. Maucah 7,65 
1 7,65 l>reyze marka 

2 6,35 Valter 
1372 

Yuk.ıruci .... ıı:. .c ı..1 ı.ar ... rı yazılı (1372) adet tabanca şartname 
'o/C numuneleri mucıbince 9-lll-19.>7 ıarıhme ruS Jıyan salı gunlİ Sa• 
at ıo da pazarl1kıa sa ılacaı:ttır. Bu sııJıı.ı.arı alıp satmaga mezun bu
lunan ıstekliler.n rıiımuneleri gorme: uzcre her gun 'e pazarlık 
için de tayin olunan .;un ve s .. a te 'ıo 7,5 gu•enme par~ariyle. b~r
lrn:te ~aoataşta In.ıisa •• ar Levazım ve Mucıayaat şubesı ~ıudurlu • 
ğündeki satış kom • .,yoııuna müracaatları. l999) 1-758 

S i 1\ E i\1 A L .. l\ H HALK 
Yenişehiı Selanık cc.cıdesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 15.i8 

buGÜN GÜNDÜZ 11 MAT.tNE
SlNJJEN l 11.dAREN 

AJuBÜN BU GECE 
~A IR .... .t.Lı .... LA .b.t!.~LENEN 
vllJJ.ı...,.L..A.ı~ !:> .... h.~ .ı:. .... !} f f ı mi 

BAY 'i c :1. .ıeç uı uun}"alarda 

teleLon 1--485 

Taze 
Bu senenin 

SAKAkYA ECZANESİ 
Ankaıa Müd,'iaai Hukuk 

YIKILAN BELDE 
Klark Gable - Jeanette acdonald 

Kuvvetli mevzuu, nefis şarkı ve 
müzikleriyle seyircilerinde çok 

derin intibalar bırakacak 
senenin en güzel filmi 

Bayram münasebetiyle seanslar: 
Gündüz: 11 - 1. 2.45. 4.45 - 6.45. 

Gece 9 da 

baş ro de: il U !) ı &:. { GRABrlE 
Seyırcı.er.ni so:ıwuz bir heyecan 

ve ala ·a ı!c süriı liy ·n büyük 
macera filmi. 

Filmin uzun u5u do .l} ıs.yle ıli'ıve 
yc~:dur. Scans~e.r: 

Gündiiz: lU - 1.30 - r-. G_ce: S ela 


