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ADiMi% ANDIMl%C>IR. 

Dr. Sahi Rayhsbank 
reisliğinden ayrlldı 

Yerine Dr. Funk tayin olundu 

Londra haberi fena 
karşdadı mark düşüyor ı---Dr._Şaht __ 

Berlin, 20 a.a. - D.N.B_. _A_jansı bildiriyor: Bü~k Al.~an Ra~- Bacvekilimiı dün 
hmm kalkınmuı çerçevesı ıçmde alman ekonomıııne duıen vazı- ~ 
felerin tam surette if uı, ekonomi, para ve finans politikasının 

1
. f b I' 'ff' 

bir elden idaresini icabettirmektedir. s an u a gı 1 
Bu sebepten dolayı, alman devlet 

reisi mılli ekonomi nezaretı ıle Rayh 
milli bankası reisliğinin yeniden bir 
zat uhdesinde birleştirilmesini em -
retmiştir. Doktor Funk milli ekonomi 
nazırlığı vazifesine ilaveten aynı za -
manda alman milli bankası reisligine 
de tayin edilmiştir. Doktor Şaht, na -
zır sıfatiyle alman kabinesine dahil 
bulunmakta devam edecek ve kendisi -
ne hususi vazifelerin ifası hizmeti ve
rilecektir. 

Dr.Fank 

Cumhuriyetten 
önce ve sonra 
kültürümüz 

Maltnrat EMt BOZKURT 

Cümhuriyetten önce; r 
Elif üetün, e e e J, be ü8tün; b e e I, 

pe üstün, p e e 1. 
Cümhuriyetten önce; hatti meşru

tiyetin ilk yıBarınıda bile tahsil usulü 
bu idi. 

Bu kadar da değil; bunlar hep bir 
afızdan makamla löylenirdi 1 

Bu usulün çokluk görümünden veri
mi ne idi? 

Bunu söylemiye lüzum bile görmü-
yorum. 

Usul, verimini kendisi söylüyor: 
Bebe, pepe 1 1 !. 
Hem bebe 1 hem de tam anlamiyle, 

pepe 1 
Biltiln çahJmalara, didinmelere rağ

men bundan ileri gidilemiyordu. 
Ben kendi hesabıma ve milletin bü

yük ekseriyeti hesabına aöyliyebili
rim ki, yüksek tahailimi bitirdiğim 
aman bili dosdoğru yazamıyordum. 
Elime verilen kitapları - ilmi mina
aiyle - anhyamıyor, anlatamıyordum. 

Buna hayret edilmemelidir. 
Ee, be be, pe pe hecelemeleriyle 

bqlıyan bir tahsilin aonu elbette bu 
olacaktı. 

* 

Başvekil B. Celal Bayar, dün akşam 
1 ~.so de kalkan muhtelit trenin arka
sına bağlanan hususi vagonla İstanbu
la hareket etmiştir. 
Başvekilimiz garda vekiller, mebus

lar, Ankara valisi, hükümet ve parti 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

Sultan Ahmet Han 

Salahiyetli mahfiller, Rayşbank re· Moskova'ya hareket etti 
isliğinde ?ugün yapıla~ değişikJiğin İstanbul, 20 (Telefonla) - Elki Af 
sırf organızasyon sebebıy~e ~~pıl~ış gan büyük elçiai Sultan Ahmet Han 
olduğunu ve doktor Şaht ıle ~ıger zı - bugün Besarabya vapuriyJe Moskova
mamdar zevat arasında şahsı anlata- , ya. gitmek üzere 1stanbul'dan hareket 

(Sonu S. inci sayfada) ettı. 

Cibuti'delıi Habq kürekçileri 

Cibuti civarında 
İtalyan tahşitleri 
Şimendifer boyunda 8-10 bin 

askeri tahşit edilmiş ! İtalyan 

Kıral Faruk 
Halife 
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Cümhurreisimiz 
Londra Bü9ük Elçimiz 
Doktor Rüştü Aras'ı 

yemeğe ahkoydular 
Ankara, 20 a.a. - Reisicümhur İnö

nü dün akşam Londra Büyük Elçimiz 
Dr. Tevftk Rüştü Aras'ı akşam yeme
ğine alıkoymuşlardır. Başvekil Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili Şükrü Saraç-
oğlu da bu yemekte davetli olarak bu
lunmuşlardır. 

Dr. Tevfik Rüştü Araı'ın bu hafta 
içinde yeni vazifesine gideceği öfre -
nilmiştir. 

İsmet İnönü' ne 
ıükran ve lizim 

Bir kaç aayı önce, Milli Şefimiz Re
isicümhur İnönü'nün tarih ve dil ku -
rumlarını yüksek himayelerine aldık -
lannı haber vermi,tik. 

Maarif Vekili, Türle Tarih Kurumu 
Fahri Reisi ve Türk Dil Kurumu Re -
isi B. Hasan - Ali Yücel, bu münaae -
betle, Milli Şef İsmet lnönü'ne ku· 
rumların ıukran ve minnetlerini fU 
tezkere ile arzetmittir : 

Milli Şı!l lsPJet laönü 
Reisicümhur 

Milli benligimizin kaynaklaum ve 
medeni varlıgımızın kıymetini bize 
tanrtan tarih tczı ile milli şuurumuzun 
hazinesi olan dilimizin eskiliğini, öz
Julüğunu, zengfoligin! meydana çıka -
ran dil inkılabının organları tarih ve 
dil kurumlarının yüksek himayelt!rine 
mazhariyetini, her iki kurumdaki ar -
kadaşlarım ve kendim, en derin ~ükran 
hislerimizle, bugün, öğrenmiş bulunu
yoruz. Mi/Ji iradenin timsali olan yük
sek varlıklarına ulaştırmak istediği

miz bu içten gelen duyguların, ça/lş -
malarımızı arttıracak ve vazifelerimi -
ze bağımızı daha çok kuvetlendirect!lc 
bir and olduğuna itimat buyurmanızı 
diler, ellerinizi öperek en derin saygı
larımızı sunarız. 

Maarif Vt!kili 
Türk Tarih Kurumu Fahri Reisi 

ve 
Türk Dil Kurumu Reisi 
HASAN - ALI YÜCEL 

111111111111111111111111111111111111111111 

Fran81z Mecli.i toplantı halimle 

Fransız parlamentosunda 
politika meseleleri görüşülürke 

Bir aatcı mebus komünist 
T orez'le tokat tokata geleli 
Paris, 20 a.a. - Mebuaan mecli•İ busün iifleden aonra ~ 

nazırı Bone de hazır olduğu halde dıı siyaaet konuımalanna de
vam etmittir. 

Cümhuriyetçiler f ederaıyonundan Henriot, aon senelerin bir 
tarihçesini yaptıktan aonra Fransız - Alman münaıebatına da ı.. 
maı ederek demiştir ki: (Sonu s. incı" sayfada) 

Katalonya'yı kuşatan 
çember gittikçe darahyor 

Franko kıtaları her tarafta 
devam ediyorlar ilerlemeğe 

Burgoa, 20 a.a.-

Katalonya'nın mer-~~~~~§~~§~~~~ 
kez mıntakaaında =: 

~~·,--ç;;,;""""'..;.;;;~;;,;;;,;;.-,., 
Frankistler 15 kilo-~-
metreden fazla iter _ ...__....-. 
]emişlerdir. Şimdi ~ 
Kalaf'a iki kilo- _ _ -- -metrelik ve Man - i::."=== 
resa'ya 26 kilomet- -== 
relik bir mesafede<! 
bulunmaktadırlar. s -

Frankistler mü-~ 
vazi olarak bütün 
mıntakalarda vasa -
ti on kilometre ka
dar ilerlemitlerdir. 

~-

Frankist mahfil- =-
terinde dünkü ha------ --
re katın Katalon ya ;:-=:=:::;:;:=~::..~;;:;;;;.;;;;;;:;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;-. 
muharebesinde ye -
ni bir safha açmıt 
olduğu beyan edil-

l•panya'da Franltocalarla hülıümetçilerin 
ellerinde bulanan araziyi gÖ•terir harita 

mektedir. 

Frankiaılerin t.ebliii 
Salamahka, 20 a.a. - Umumi karar

gahın tebliği-

Baraelon vilayetinde kıtalarmuz ba
zı böleelerde 15 kilometre derinliğe 
kadar ilerlemiştir. 

Kont Çaki'nin Berlin 

ziya re tinden sonra 

• 

Şimal bölgesinde Tarroja, Graı, 
Lamorana, Cedo, Frenanoıa ile Mas de 

Devlet Şura•• Rei•liiine •eçilen 1 (Sonu s. inci sayfada) 
B. l•mail Hakkı Görelıli L___.:_ 

Almanya'nın 

Macaristan' dan 

istedikleri 

Kamutayın dünkü toplantısında 

Devlet Şurası reis ve 
azahkları seçimi yapıldı 

Kamutay dün B. Faik Öztrak'ın reiıliiinde toplanmıttır. An
talya mebuslujuna seçilen B. Cezmi Erçin and içmit ve Devlet 
Şôratı reisliği ile betinci daire reialiii ve on azalık için seçim ya. 
pılmıftır. 

Bertin, 20 a.a. - Kont Çaki'nln 
Bertin ziyaretinden ıonra Macariata
n'ın Almanya'dan neler istediği, naa-
yonal - ıoıyaliıt organı Dantzicer 
Vorpot1ten gazetesi tarafından açıkça 
izah olunmaktadır. 



nsan ve kültür : 

''Hukuku Düvel ıı 
Hukuk, gözlüğe benzer. Göz, birden zaafa uğrar. Muayeneden son -

, bir yeni bakı sahibi olursunuz ve bununla eski eşyayı tekrar iyi gör
iye başlarsınız. Fakat, ilk günlerde, alısmak lazımdır. Çünkü yeni gö
şünüz, hiç bir zaman eskisinin tamamiyle ayni değildir. 

Bir müddet sonra, gözünüz gene zayıf görmiye başlar. Yeniden 
r muayene, arka ından da ikinci bir gözlük lazımdır. Ve bu, sona ka -
r, böyle gidebilir. Yani, gözlük, göz ile C§Ya arasındaki münasebetin 
zulmasından dolayı icap eder ve bu bozulmayı tadile memur bir alet -
. Gözün hastalığı gözlüğün numarasını aştı mı, birinci gözlüğün kul -
ılma ına imkan kalmaz. 
Hukuk da bir cemiyetin muhtelif kategorileri arasındaki münasebet -

ri, ilk çıkışında tadile, tedvin edilip yaşarken tanzime, bu milnasebet -
inki af edip kendi idrak ve kudret sahasının dışına çıktılar mı, bunları 

rma karışrk edip içinden çrkılmaz bir hale getinniye memurdur. 
Kafi gelmiyen gözlüğü çıkarıp daha muvaf ıkını takmıyan göz, ken -
ni nasıl körlüğe mahkum ederse, kafi gelmiyen hukukunu değiştir -
iyen cemiyet de, kendini anarşiye mahkum etmiş olur. 
''Hukuku düvel'' hukuk ilminin en tomturaklı ve en şık fasılların -
n biridir. Bir zamanlar, ondan, hele osmanlı imparatorluğunda, bira

lzadeden bahsedilir gibi bahsedilmiştir. Hukuk dünyasının eşrafından 
yılan bu bahis, bugün dahi, üniversitelerde okutulur. V c bunu ezberle· 
iyen talebe, döner. Şu var ki, bu talebe, Çin harbine yahut Jspanya me
lesine baksa ve bunlar için, okumıya ve imtihan vermiye mecbur oldu
''Hukuku düvel" de bir muvafık madde arasa, (farzedelim ki, böyle 

r meraka düşse), - Efendim, ben bu ölmiiş ilmi okuyamıyacağım 1 
meye hakkı yok mudur ? - Burhan BELGE 

Dış Ticaretimiz 

liring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

CETVEL: 1 

urkiye Cilmburı;yet Merkez Bınlcasındıki 
JrJirınc hesapları borçlu baluye'"rı 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
Fınlandıya 
Fransa 
Holnııda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
lsviçrc 
ltalya 
Lchıstan 
Lctonya 
Macnrıstan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 

Miktaı T. L. 

Dün hava şehrimizde 

gene çok güzel geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle a

çık ve durgun geçmiştir. En yüksek ı
sı gölgede 15 derece Olarak kaydedil -

1 
miştir. Yurtta hava Ege' de çok bulut -
lu, Trakya, Kocaeli ve orta Anadolu'
nun garp kısımlarında bulutlu, diğer 
bölgelerde tamamiyle açık geçmiştir. 

Karla örtülil bulunan yerlerde karın 
kalınlığı Kars'ta 1, Erzurum'da 4, 
Van'da 8, Uludağ'da 145 santimetredir. 

Bayram dolayısiyle 

Memurlar ~ubat 

ayhklar1nı ayın 

21 sinde alacaklar 
Kurban bayramı 31 ikincikanun 

salı gününe tesadüf etmekte ve dör
düncü günü cumaya rastlamaktadır. 
Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki kanun proje.sinde yapıl.1n son 
tadillere göre, tatili takip eden gün 
cwnartesiye rastladığı takdirde çalı
şılmıyacağmdan daireler 6 şubata ka
dar tatil kalacaklar demektir. 

Malum olduğu üzere memur maaş -
lan peşin ve müstahdem ücretleri de 
işledikten sonra verilmektedir. Bir ~u 
bat ile 6 şubat arasında daireler tatil 
olduğundan hükümet, bayram .dolayı
siyle memur ve müstahdemJerin ihti -
yaçlannı da göz önünde bulundura
rak, şubat peşin aylıklariyle ikinci\di
nun üçretlerinin ayın 27 sinden itiba -
ren verilmesi hakkında bir kanun pro
jesi hazırlıyarak Kamutaya takdim et
miştir. 

Proje, bugün bütçe encümeninde 
görüşülecek ve umumi heyetin pazar
tesi günkü toplantısına mustaceliyet 
talebiyle sevkedilecektir. 

Dahiliyede yeni tayinler 
Sivas vilayeti idare heyeti azasından 

Necip Soydan'm mahalli idareler u -
mum müdürlüğünde açl'k bulunan şu
be müdürlüğüne nakli ve Sivas idare 
heyeti azalığına da İstanbul belediye 
reis muavini Rauf Demirtaş'm tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

Nakledilen Vl! yeniden tayin 
edilen nıektupçular 

Açık bulunan Aydın mektupçulu -

guna viliiyetler idare şeflerinden hu -

kuk fakültesi mezunu Rifat Erdal, 

Afyon mcktupçuluğuna Samsun mek -

tupçusu Sait Adil Karaman, Samsun 
mektupçuluğuna Trabzon mektupçu -
su Faik Polat, Trabzon mektupçulu -

ğuna Çoruh mektupçusu Behçet Er 
tan, Amasya mektupçuluğuna hukuk 
fakültesi mezunlarından Rız.a Tapşın, 
Malatya mektupçuluğuna Sinop mek
tupçusu Kazım Beydoğan, Mardin 
mektupçuluğuna Edirne hukuk işleri 

müdürü Hilmi Tüzyılmaz, Muğla meık 
tupçuluğuna İzmir eski mektupçusu 
Alaaddin Tarhan, Urfa mektupçulu -
ğuna eski Hakari mektupçusu Şeref 

Ayyıldız tayin olunmuşlardır. 

CETVEL: 2 

Ruzgarlar doğu ve cenup doğusu ve 
kısmen de orta Anadolu'da durgun di- r .............................................. , 
ğer bölgelerde mütehavvil olmak il - ı İ . . 1 Kredili lthalit için Cumburıyct M kez 

Ball!:asına verilmiş olall taııbbfi r 
ycJ:ilzılırı 

Re mi 
emlckct Daireler 

T.L. 

nya 19.051.441 
sturya 

çika 
koslovakya 509.564 
tonya 
nlandiya 175 

321.373 
60.109 

512,.442 
29.654 

512.951 
35.467 

5.667 
550.906 
13.156 

136.624 
11.585 

Hususi 
Şahıslar 
T.L. 

12.238.836 31 
525 

28.258 
227.9 o 

S.904 
13.154 

301.892 
62.569 

235.224 
11.243 

171.436 
138.722 
380.362 
191.356 
72.381 
20.846 

8.408 
30.129 
52.604 

Yukarıdaki 2 numırralı cetvelde y 
dılı ıtbalatm vadclcrıne gore vaz 

Yeklln 
T.L. 

90.277 
525 

2!t258 
3 .544 

• 904 
lJ.329 

.265 

.678 
4 .666 
4 .897 

.387 

.189 
ı.029 

4Z.262 
.S.537 
7.470 
.993 
. 129 

'.604 

,, 
tlen 

zere hafif kuvett esmiştir Hukuk lmını Yayma Kuru-

En "ks k 1 e İzrnı'r · B d , munun tertip ettiği huku-yu e ısı ar ve o rum - k• 
da 16 Kocaeli'de 17 Adana'da 20 de _ ı konferansların dördün-
rccedir. En dü~lik 1~rlar da sıfırın al _ cüsünü Merke~. Ba~~ası hu- : 
tında olmak üzere Beyşehir' de 5, Er - ' kuk muıa vırı i 
zincan ve Bolu'da 6, Diyarbakır'da 7, • J 
Erzurum'da ıı, Van'da 13, Kars'ta 16 Osman Nurı Uman i 
derecedir. İ 

Bugün 21. 1. 939 cumartesi i 

57 kaçakçı yakalandı 
'Geçen bir hafta içinde gümrük mu -

hafaza teşkilatı, elli yedi kaçakçı, yedi 
yüz altmış bir kilo gümrük kaçağı, iki 
yüz on beş kilo inhisar kaçağı, beş yüz 
kırk üç gram uyuşturucu madde, yir -
mi beş bin yüz otuz altı defter sigara 
kağıdı, otuz türk lirası, on dört kaçak
çı hayvanı ile bir mermi ele geçirmiş -
tir. (a.a.) ı.. 

günü aaat on beıte Ankara 

Halkevinde verecektir. 

Mevzu: 

Hukuki mesuliyet 
Bu konleranılar herkeıe 

afıktır. 

I 
ı 

l 
1 ............................................ ,,/ 

Noter harç 
kanununda 
değişiklik 

Hükilmet dün Kamutaya 3494 nu
maralı noter harç tarifesi kanununda 
tadiller yapan bir proje vermiştir. 

Bu projeye göre 9 uncu madde şu 

şekilde değişmektedir: 

"- Umumi vekaletname, umumi ib
ra, umumi makbuz tahkimnameleri, ö
lüme bağlı tasarruf senedindeki mu -
kavelelerdeki ölUnciye kadar baki kal
ma kaydı, hayatla irad bağlanması tc

&isi, aile vakıftan, evlad edinme, karı 

koca mallarının iadesi, ikrar ve bun -
!ardan rücu ve bunların teferruatına 
dair bütün sened, mukavele ve kağıt

larındaki her imzadan ve bir mahfaza 
içinde saklanacak değeri. belli olmıyan 
her emanetten ve noter tarafından, re
sen yapılacak zabıt varakalarından iki 
yüz kuruş harç alınacaktır. Hususi ve
kaletnamelerden beher imza için 60 

kuruş alınacaktır. 

Komutaya gelen 

iki proje 
Türkiye ile Belçika kırallığı ara -

srndaki suçluların iadesi hakkındaki 

anlaşmanın tasdikına dair kanun pro
jesi ile; orman umum müdürlüğü büt
çesine l 00 bin lira munzam tahsisat 
konulması hakkındaki kanun projelc -
rini hükümet Kamutaya vermiştir. 

İstanbul Yüksek İktisat ve 
Ticaret Mekf ehi talebesinden 

bir grup ıehrimizde 

İstanbul yüksek iktısat ve ticaret 
mektebi son sınıf talebeler.inden 25 ki
şilik l:ijr grup Eskişehir, Ankara, Kay
seri, Adana, Mersin, Konya'ya bir se -
yahat tertip etmitler ve dlin sabahki 
trenle Eskişehir'den şehrimize gelmi§· 
!erdir. İstasyonda İstanbul yilkeek ik
tıaat ve ticaret mektebi mezunların -
dan kalabalık bir grup tarafından kar
şılanan talebe Ziraat EnstitUsUne mi
safir edilmişlerdir. 

Bugiln şehrimizin ticaret müeascse -
terini, bilhassa Merkez Bankasını, Or
man Çiftliği tesisatını, radyoevini zi
yaret edecekler pazar gUnU sabahleyin 
yollarına devam etmek Ül!ere Kayıe -
riye hareket edeceklerdir. 

Elektrik direğine 
çarpan taksi 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu sa 
!Jah Kabataş'ta inhisarlar başmUdürlü
ğU binasının önünde . 1075 numaralı 

taksi inhisarlar idaresinin avlusuna 
girmek füere olan bir kamyona çarp • 
mış, kamyonu hafifçe yaraladıktan 
sonra biraz ilerideki elektrik direğine 
bindirmiş ve parçalanmııtır. İçinde 
bulunan 4 kişiden üçü hafif, Vasil a -
dında bir zahire tilccarı ağır yaralan • 
mıştır. Şoför kaçmıştır. Tahkikat de
vam ediyor. 

1 tanbul'un et ihtiyacı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İstan
bul'un et ihtiyacını müştereken temin 
etmek üzere devlet ziraat işletme ku
rumiyle toptancı kasaplar lıir i§birllği 
yaptılar. Bundan sonra İstanbul'a top
tancı kasaplar da koyun getirip kes -
tireceklerdir. 

Ankara halkevi sosyal yardım 

komitesinin yardımları 

Komite yüzlerce 
diğer kimselere 

fakir 
yardım 

talebeye ve 
uzattı elini 

Ankara Halkevi sosyal yardım komiteıi geçen ıene içinde mü
tevazi bütçesiyle birçok hayırlı işler başarmışbr. Şube üyeleri
nin, münevverlerimizin ve hayır sever halkımızın elhirliğiyle fa
kirler için elden gelen yardımı esirıemiyen komiteni·n bu çalış
malarını ıu aatırlarla hulasa edebiliriz: 

Polikilinik işleri 
Sosyal yardnn komitesinin 1936 se

nesi başmdanberi idare etmekte oldu
ğu polikılinik son sene içinde de çalış
masına verimli bir surette devam et
miştir. Şehrin en fakir bir semtinde 
tesis edilmiş olan polikilinikte müra· 
caat eden bütün hastaların muayenele
ri komiteye mensup doktorlar tarafın
dan yapılmakta ve bunların arasından 
ilaçlarını alabilecek pek azı müstesna 
olmak üzere diğerlerinin ilaçları komi
te hesabına yaptırılmaktadır. 

Polikılinik haricinde gene aza ta
raf ınlan muayene edilen ve ekserisi 
talebe olan hastaların reçeteleri de 
komitece yaptırılmaktadır. 

Geçen sene bu polikılinikte muaye
ne ve hastalıkları takip edilen hastala
rın sayısı 3081, reçeteleri yaptırılan -
lar 2468 dir. Polikılinik haricinde mu
ayene ve reçeteleri yaptınlanlar da 
247 dir. Bu suretle 1938 senesinde 
3928 hasta muayene edilmiş ve 217 5 
inin de reçeteleri yaptırılmış olmakta
dır. Komitenin ilaç parası olarak öde
diği para 1389 liradır. 

Okum<ı leı·azımı yardımı: 

Komite şehir ve köylerde okuyan 
yardıma muhtaç talebelere okuma le
vazımını temin etmek için birkaç ıe -
nedcnberi sarfettiği mesaiye yeçen se
ne de devam etmiştir. Geçen sene 7 
bin parçası köy mekteplerile eğitmen
li köy mektebi talebesine ve 8176 par
çası da Ankara mekteplerinde ve ceza. 
evinde açılmış olan halkevi kursuna 
devam edenlere olmak Uz ere 1517 6 
parça okuma levazımı dağıtılmıştır. 

Bunlardan 611 lira kıymetinde 2096 
parçası Sosyal Yardım Komitesi bUt
çeainlen alınarak dağıtılmr ve 13080 
parçasr da komitenin temin etmi1 ol
duğu okuma leva.zum tebcrrularından 
dağılmıştır. 

l'ara ~"tlr:dımı: 
__ , 

Memleketin her tarafından okuma 
hevesiyle Ankara'ya yelen ve burada 
zaruret içinde kalan talebenin yardımı 

için komiteye vaki olan müracaatlar 
da imkin ni betinde yerine getirilmiş· 
tir. Bu ara.da 360 talebeye 2305 lira 
muhtelif ihtiyaçları için, 86 talebeye 
669 lira yol parası olarak, 52 talebeye 
403 lira mektep masrafı olarak, 30 ta
lebeye 207 lira giyecek parası olarakı 
13 talebeye 75 lira kitap parası olarak, 
S talebeye 45 lira kitap parası olarak 
verilmiştir. Bu suretle geçen sene 246 
talebeye yapılan para yardımı 3704 li
rayı bulmuştur. 

Diğer yardımlar: 

1938 senesinde zaruret içinde bulu
nan birçok yurttaşlara yardım edil
miştir: 

30 yardıma muhtaç vatandaşa 331 
lira, 17 fakire yol parası olarak 118 li
ra para yardımı yapılmıştır. Giyeceği 
olrnıyan 88 talebeye giyeceği alınmış 
bunun için 422 lira sarfedilmi9tir. İ
ki talebe prevantoryoma gönderilmiş • 
tir. 

Kızılay Ankara merkezi ile ıeneler-

den beri devam eden işbirliği son se
ne içinde de devam etmiştir. Komite -
nin poliklini&i Kızılay Ankara merke
zinin idare ettiği Şefkat yurdunda açıl 
mış, orada bulunan 40 talebeye oku
ma levazımı ve diğer ihtiyaçları için 
imkan nlabetinde yardımlar yapılmış
tır. 

Geçen sene ikisi İsmet İnönü kız 
enstitüsü ö~rctmen kısmında, ikisi 
Bursa'da Maarif Cemiyeti kız lisesin
de ve biri Trakya umumi müfettişliği 
talebe panaiyonunda olmak üzere beş 
yardıma muhtaç talebe komite hesabı
na tahsitlerine devam etmişlerdir. 

Bunların taksitleri için son bir sene i
çinde komite tarafından 556 lira sar -
fcdilmiıtir. 1938 yılında orta, lise, 
yük&ek ve mcalek mekteplerinden 31 
yardıma muhtaç talebe komitenin hi
mayeıi altına alınırug ve 9 talebenin 
258 yatak ve 237 yemek paralan olan 
165 lira ödenmiıtir. Aynca sekiz ki~ 
aesiz talebenin barındrklarx yerlerin 
kirası olan 135 lira komitece verilmit
tir. 

Okuma oda.~ı: 
Komitenin ilk tahsil yaşındaki tale

beler için tatil aylarında faaliyette bu.
lundurmakta olduğu çocuk okuma o
dası geçen aene de talebenin istifadeei
ne açrlmIJ ve talebenin yenide11 genit 
bir alakasıyla karşılanmıştır. Bu oda
ya devam eden çocuk sayısı 2805 i 
bulmuştur. Bundan başka küçük yaş -
taki mektep talebelerinin istifadeleri 
için hafta~ bir gUn Karagöz ve sine
ma aeanslan tertip edilmiş ve binlerce 
mektep talebesi terbiyevi Karagöı: o
yun lanndan ve aıhi, i~timai filınlerden 
faydalanmıştır. 

Komite Ankara hukuk fakültesi ta -
lehe cemiyetinin yardıma muhtaç ar -
kadaflar için açtığı yurda 200 liralrk 
bir yardım yapmı§tır. 

Kır§ehir felaketzedeleri için; 
Sa.yal yardnn komitesi Kırşehir 

felaketzedelerine yardım olmak üzere 
Hatkevinde 3 temsil, bir konser, si~ 
ma ve karagöz müsamereleri tertip et
miş ve 916 lira hasılatı Kızılay umu
mi merkezine vermiştir. 

Ankara'da mevcut bütün sosyal 
yardım mUeneıelcri verdikleri balo ve 
müsamereler için halkevinin salonla -
rından iatüade etmişler ve muvaffak 
olmaları için komitece her türlü yar -
dnnlar yapılm11tır. Ankara parti tqki-
1.Stı ile birlikte 2!ehirli gazlardan ko -
runma için muhtelif konferanslar tc!\
tip edilmittir. 

Nifanl.ar ve evk.?nmeler: 
Halkevi aalonların.da 1938 y.rlr için

de 29 yeni çiftin niıan veya düğün tö
renleri yapılmı1ttr. 

Yaroıma muhtaç birçok talebeler 
komitenin dellleti ile Ankara'nın ha -
yirseverleri tarafından giydirilmittir. 

Komite müracaat eden ipidere it 
bulmuş, diğer sosyal yardım milesse -
seleriyle ve Halkevinin diğer komite
leriyle sıkı bir i!birliği tesis etmiştir . 

6 ayn kadn 
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Yeni Mer~in belediye rci l 

Mersin merku belediye reisliğine 
Mithat Toroilu'nun intihabı hakkında 
ki Mcrain belediye meclisinin kararı 
yüksek t.asdika iktiran etmiştir. 

mleket 
Reııml 
daireler 

T.L. 

1.022.416 
629.197 

Daha uzun veya baş 

Resmi 
daireler 

T.L. 

lS.029.025 
2.070.476 

CETVEL: 3 

deli 

ıadeli 

T.L. 

042.526 
6~2.920 

Mubtelıl mcmlek~tlcrin m~rlı z 
b11nkalarmd11 tutulan klirm 
bes;eplarındakı alacaklarımı 

a 
nya 
c. ı. 
ni&tan 

Mikt r T. L. 

A. heıebı 4.421.900 
B. hesabı 2.172.900 
B. 

6 594.800 
40.900 
~0.800 
60.200 

l(il.600 

::~~::~ .. ~~:~:;:·~i 
'ne kurbanlarımızla kuvct ve- f 
elim. l .......................................... 

Konfor • konfür ! 
Tahsil dereceleri biribirindcn 

farklı, fakat fransızca bilmedikleri 
muhakkak dört beş kişinin konfor 
kelimesini konfür şeklinde telaffuz 
ettiklerine dikkat ettim. 

1 htimal ki bu yanlıtlık bir !renk 
kelimesini, başka/arımı mesela bor
dür, konfitür, broşür, fikstür, gra
vür gibi kelimelere benzetme/eten i
leri geliyor. 

Aynı yanlışları eskiden arap ve 
fars kelimelerinde de yapmıyor mu 
idik? Hatta büyük bir edibimiz bir 
zaman ULUS'ta Rudyard Kipling· 
den tercüm~ ve tefrika ettiğimiz 
"Cengel kıtabı,, nzn adını da gül, 
bülbül. sünbül kelimeleri gı'bi oku
mak hatasına düşerek: 

- Cengül kelimesini cengel yazı
yorlar, diye düzeltmek istemişti. 

Bunlar neyse ne; fakat asrımızın 
en lüzumlu ve en çok kullanrlan 
konfor kelimesinin konfür telfı.ffuz 

lilıin sıwru ! 

Üstat lbrahim Al- attin Gövaa, 
beden aporlariyle birlikte zihin 
aporları da yapılmasını öne aÜNn 
bir makale yazdı. Hiç de fena fi
kir, fena teklif değil! 

Fakat bir tek meseleden kol'lku
lur: bu zihin sporu için de kulüp
ler kurmak, kulüpçülük etmek i&
tiyenler türeyip de buram buram 
neşriyata girişirlerse başımıza ye
ni bir dert çıkarmıt oluruz! 

lstipdat ue lıe~·kel ! 

Bir İstanbul gazetesi bir heykel 
anketi açmış; hele devam ededur
sun. lıtipdat ve meırutiyet zama
nında - Mısır bir asır önce böyle 
eserlerle süslenmi~ olduğu hal e -
Turki~e'deki mütehakkim ara 
'-\lVet. ~ 

dı. Şair Eşref, bu kelimeyi ancak 
bir mizah malzemesi olarak kul
lanmıştı. Kıtayı bilir misiniz? 

Vulceli lcabrine heykel dlktlim şöylt' yazıp: 
"Ki bunun hili hayatında Ytri münhal idi 
Sanmayın hali mematmda bilindi iadrı 
Sal/Jğında dabi o boy/ece bir heykel idi • ., 

KaNılfi)zle 1/acivad I 

[ Radyo çalıyor. Hacivadla Ka
ragöz dinliyorlar. O &ece bir ko
medi, bir vodvil, bir revü, ne der
&eniz deyiniz, stüdyoda bir temsil 
var. Temsilde Karagöz de oynu

yor. Bu esnada Karaaöz'ün teca
hüllerine, nüktelerine, kadın &ibi 
giydirilip gelin edilmesine kalaba
lık bir seyirci kafileıi &ülÜyor. O
yun bundan otuz &ene önce oyna
makta, fakat kahkahalar içinde 
~ ~kadınların ıHİ kulaklar• 
da çın 

Biraz &anra Hacivad'la Karagöz 
konu~mıya batlıyorlar.] 

H - Aman Karagözüm, biz ->
tuz sene Önce böyle mi oynardık? 

K - Böyle oynamazdık, Haci 
Cav cavl o zaman herkea ıenin 
dilinle konuştuğu için, sen biraz 
daha anlaşılmaz kelimeler kulla
nrrdın! 

H - Otu" senede dilim değişti 
demek benim 1 

K - Deiiımeaen, hiı.18., perde -
lerde yer bulabilir miydin? 

H - Fakat Karagözüm, bu kah
kahalar da ne oluyor, böyle? 

K - Onlar, bana gülüyorum zan
nedip aana gülenlerdir. 

H - Fakat, bunlarm için-de ka
dın kahkahası, erkek kahkahasın
dan baskın Karagözüm. Malum 
ya, biz o ,.;aman mahalle kahvele
rinde oynardık. Oraya kadmlar , .. 
lebilir miydi? 

K - Doğru, gelemezdi. O za
man senin kafandaki müteauıbla
rın borusu Öterdi. Burası yanlıı; 
yanlıt ama, bu oyunu bir tiyatro 
mütehasıııı hazırlamıf. Tiyatro 
mütehassıslarının bir de tarih bil
mesini nasıl istiyebilirain? 

Hava l\leydaıuncla tamir 
atclyesi yapılacak 

Öğrendiğimize göre Devlet Hava 
Yolları Umum MüdUrlUğü, hava mey
danında tamir atölyesi ve bir de garaj 
yaptırmıya karar vermiştir. İdare bu 
inşaatını münakasaya koymak Ül!ere -
dir. 

Çocuk E irgeme K unımuntln 
annelere öğiitlcri 

Çocuğun ilk doğduğu günden bir 
yatına kadar nasıl bakılacağını 12 ki
tapta ve ayrıca MAMA'ların nelerden 
ve nasıl ihı:ar edilecegini öğreten 

(ANNE'lere ÖCÜT) adlı kitaplar ye· 
nidc.n bastırılmıştır . 
Şimdiye kadar genel merkeze müra· 

caat eden anneler~ 41730 sayı tevzi e -
dilmiştir. Çocuk yetiştirmek hu usun· 
da ailelerin gösterdikleri bu alakaya 
kurumca teşekkür olunmaktadır. Gür• 
büz evlad yetittirmek için bütün aile -
lcri ilgilendiren bu kitaplar meccaneft 
dağıtılmaktadır. 

Ankara'da Çocuk Esirıgeme Kurtı · 
mu Genel Bafkanh&ınd&n iıte.-inis-
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açıkkapı,, 
DÜNYA HA" BERLERİ 

' 

ALMANYA VE İTALYA'NIN ORTA 
AVRUPA'DA OYNADIKLARI ROL ----" Açıkkapı", bilindiği gibi, se>. 

mürgeciliğin bir tabiridir. Ve geri 
bir memleket Üzerinde her ileri mem
lekete müsavi i&tismar hakkı veril
mesi demektir. Bugün, lngiltere'nin 
Fransa'nrn ve ftalya'nın eHerind~ 
bulunan &ÖmÜrgelerin birçoğu, vak
tiyle "açıkkapı,, sistemi altmda is
tismar edilirken, bu devletler, bir 
fırsatını bularak kapıyı yalnız ken
dilerine açık bırakmı§lar ve diğer
lerine kapamı§lardır. 

Stoyadinoviç -Ciano 
görüşmeleri başladı 

Cenevre konseyinin 

104 üncü i~tima 

devresi kapandı 

Almanya doğuda ihtilat 
çıkmamasına itina ediyor 

1921 &enesinde İmzalanan "dokuz 
taraflı,, muahe•de ile Çin'de de açık
kapı &İsteminin tatbiki kararlaşmı~ 
b. Aynı muahede ile uzak §arktaki 
statükonun devanıı garanti e•diliyor 
:ve Çin'in toprak bütünlüğü kefalet 
altına almıyordu. Dokuz taraflı mu
ahedenin uzak §arkta istatükoyu ve 
Çin'in parçalanmamasını garanti e
den hükümleri, Mançurya'nm 1931 
senesinde istila&mdanberi manaları
nı kaybe,tmi§tir. Hatta Japonya, 
Mançuko nun kapılarını ıda sömür
geci devletlere kapamı§b. Fakat Çi
n'in kapıları yakın zamanlara kadar 
açıktı. Japonya bir buçuk senedenbe
ri girİ§tİği mücadelede Çin'in geni§ 
topraklarını İ§gal etmekle beraber 
harbi nihayetlendinneğe muvaffak 
olamamı§hr~ Bu defa Japonya, i§gal 
altına aldıgı Çin topraklarını istis
ına.r etrneğe karar verdiğinden kapı
ları da kapamııtır. Çin'in istilasına 
kar§t uzaktan &eyirci kalan Amerika 
w-e İngiltere, bunun üzerine, Japon
ya'nın dikkatini dokuz taraflı muka
vele Üzerine çekerek, bu devleti, mu
ahedenin açıkkapı hakkındaki hü
küınlerine riayet ebneğe davet et
ıniılerdir. Dokuz taraflı muahede 
resmen feshedilmi§ değildir. Fakat 
Japonya, uzak §arkta vaziyet değİ§ -
tiği İçin artık bu muahedenin meri o
lamıyacağmı iddia ebnekte ve hatta 
bu me3eleyi gÖrü§mek üzere enter
ııaayonal bir konferansın toplanma
tına muvafakat bile etmemektedir. 

Yugoslôv ve Macar basını yapılan 

temaslara ehemmiyet veriyor 
Belgrad, 20 a.a. - Avala ajansı bildiriyor: 

Cenevre, 20 a.a. - Konsey İspanya 
işini görüşerek sivil hallan bombardı
manını takbih eden bir karar suretini 
ittifakla kabul etmiştir. Ve gene itti -
fakla, hükümetçi lspanya'ya yapılan 
gıda maddeleri yardımının arttırılma
sını tasvip etmiştir. -

• 
ltafya da isteklerini ileri sürerken 

kendine dost kazanmağa çaltşıy0 ... t 

BB. Ciano ve Stoyadinoviç'in avları saat 7 ye 
müteakiben şatoda bir ziyafet verilmiştir. 

Şato önünde toplanan halk İtalya 1 

kadar sürmüş, 
ZU-

Paris, 20 a.a. - Gazeteler bu sabah orta A vrupadaki muhtl 
diplomatik seyahatlardan bahsederek Roma · Berlin ınilr;c:• 'ır. 
hakkında tefsirlerde bulunuyorlar. ~ 

ve Yuğoslavya için tezahürlerde bu - ı J 
lunmuş ve BB. Stoyadinoviç ile Ci - a pon balıkçıları Azadan Çin'e yapmakta oldukları 

yardımı genişletmeleri, Çin mukave -
metine engel olabilecek her türlü ha -
reketten içtinap ettnıeleri ve bu husus
ta müşaverelerde bulunmaları tavsiye 
edilmektedir. Karar cemiyette aza ol
mıyan devletlerin de bu müşaverelere 
iştirakleri imkanını derpiş etmektedir. 

--ı Pöti Parizyen gazetesi diyor ki 
• ! "Bu diplomatik gidip gelmede A 

ano da halkın eğlencesine iştirak et -
mişlerdir. müzayedeye girmeden 

ava devam edecekler 

Balkan antanh manya'nı~ rol.Ü n~d~~~.Bu husu~ta bı 
ç·ok farazıyat ılerı surulmüşse de bun -

Yugoslav basını ve Kont 
Liano n.un zıyttreli 

Belgrad, 2U a.a. - Avaıa AJansı teb- Tokyo, 20 a.a. - Şimal sulraında 
liğ edıyor : balık avı yapan balıkçılar birliği umu-

Dün sabahki gazeteler gfüi dün aık _ mi heyeti Tokyo'da toplanarak, Vladi
şamki gazeteler de İtalya hariciye na- ı ~~~tok'ta on beş martta Sovyetl~r bir
zırı Kont Ciano'nun muvasalatı habe- ligı tarafından yapılacak olan muzaye
rine ilk sayfa ve sütunlarım tahsis et- deye iştirak etmemeyi ve nisanda baş
mektedirler. 'Gazeteler Kont Ciano'- lıyacak olan balık avı .mevsiminde 
nun Belje'e muvasaıat:nda kendisine sovyet sularında eskisi gibi balık avı 
yapılmış olan istikbale ait tafsilat ile yapmayı kararlaştırmıştır. 
doludur. Kontu Belje'de başvekil ve Bu ~arar hariciye, ziraat, harbiye 

harı·c· naz B St d. . k ve bahrıye nezaretlerine tebliğ edilmiş 
ıye ırı . oya ıncwıç arşı- . . . 

1 t 
ve Japon menfaatlennın himayesi için 

amış ır. 'dd l' db' 1 ~ et ı te ır er alınması istenmiştir. 

Konseyin 104 üncü içtima devresi 
nihayet bulmuştur. 

Bir motör battı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 
Boğaz'da üç tonluk Aslan motörıiyle 
Karaelmas motoru Rumeli Kavağı ö
nünde çarpıştılar. Aslan motörü bat
tı. Tayfaları kurtarıldı. 

Görüşmeler iki gün sürecek 
Prava gazetesi, Kont Cıano'nun mu -

vasalatma müteallik haberleri yazdık 
tan sonra ezcümle şöyle demektedir: 

İngiltere' de 

İngiltere ve Amerika tarafından 
ayrı ,fakat mealleri biribirine benzİ
yen iki notaya verdiği cevapta Ja
ponya uzak ıark hakkmda §U teklif
te bulunuyor: 

"Başvekil ile halk tarafından hara
retle karşılanmış olan Kont Ciano, 
şimdi Belje'de başvekil Stoyadinoviç'
in misafiri bulunmaktadır. İki devlet 
adamı orada iki gün içinde memleket
lerini alakadar eden şimdiki beynel -
milel vaziyeti tetkik edeceklerdir. Bu 
konferansın fevkalade ehemiyetli ol -
duğu şüphesizdir. Beynelmilel efkarı 
umumiye tarafından büyük bir alaka 
ile takip olunan bu konferans, biribi -
rine komşu olan iki devletin işbirliği
nin ve sulhçu siyasetlerine devam hu -
susundaki azimlerinin ifadesidir.,, 

Tethiş hareketine 
nihayet vermek 

için tetbirler alınacak 

1 - Japonya uzak p.rk mese]esi
nin entemasyonal konferansta müza
keresini kabul etmiyor. 

2 - Japonya bu mesele üzerinde 
li'er devletle ayrı ayrı görü§1Değe ha
zırdır. 
3- Fakat görütmeden evel. bu 

tievletin uzak §ark iata.tüıü hakkın -
ifa fU p.rtı kabul etmesi lazımdır: 
"Çin'in yan sömürge istatÜ&ÜnÜn 
ilgası ve p.rk ırıldanna mensup her -
keae yerleıme aerbeatisinin verilmesi 
auretiyle tark ırkınm mutlak hüriye
tinin, esa& prensip olarak bu devlet
ler tarafından kabul edilmesi.,, 

Belje görii.§meleri ve 
macar basını 

Budapeşte, 20 a.a. - Gazeteler Bel
je'de İtalya hariciye nazırı Kont Cia -
no ile Stoyadinoviç arasında yapıl -
makta olan konuşmaları büyük bir 
dikkatle taıkip ediyorlar. 

Estıi Ujsag diyor ıki : 
"Kont Ciano•nun Budapeşte'de yap

tığı konuşmaların miitemmimi olan 
bu müzakerelerin muvaffakiyetle ne -
ticelenmesini Macaristan arzu eder. 
Eğer fırsat düşerse Macaristan cenup 
koırnşusuna elini vermekten asla te -
reddüt etmiyecektir. Macaristan'ın 

haric1 siyaseti tamamiyle Berlin • Ro
ma mihverine uygundur. Ve binaena
leyh açık ve sarihtir.,, 

Londra, 20 a.a. - Geçende umumi 
emniyet idaresine gönderilen imzasız 
bir mektupta tethişçilerin İrlanda 
postasını nakletmekte olan Holihed -
Enston ekspresini berhava etmiye uğ
raştıkları polise haber verilmekte idi. 
Muhtelif istasyonların memurlarına 

müteyakkız bulunmaları tenbih edil
mişse de tren bu sabah saat ikide hiç 
bir arızaya uğramadan Holihede' gel· 
miştir. 

Hendon hava meydanı 
muhafaza altında 

Londra, 20 a.a. - Deyli Meyl gaze
tesinin bildirdiğine göre umumi emni
yet idaresine ikinci bir imzasız mek -
tup gönderilerek tethişçilerin gece 
Henden tayyare meydanını berhava et 
miye teşebbüs edecekleri bildirilmiş
tir. Bunun üzerine tayyare meydanına 
derhal mühim miktarda polis takviye 
kıtalarr gönderilmiştir. Gece yarısın
dan biraz evel birkaç yüz asker ve po
lis tayyare meydaniyle civarını emni
yet altına almıştır. 

8. dö Valera'nın teessürü 
Londra, 20 a.a. - B. Devaleya, ser

best İrlanda ali komiserini, Çember
leyn ile refikasına, dün oğullarına kar
şı yapılmış olan suykastten dolayı te
essürlerini beyan etmeğe ve çocukla
rının sıhatte olduğu hakkında kendi
lerine teminat vermeğe memur etmiş
tir. 

lrlan'ila ve ingiliz devlet adam
ları tema.darda bulunacaklar 

Londra, 20 a.a. - Deyli Telegraf 
gazetesine nazaran Ulster hükümeti 
erkanından birçokları, tethişçilerin 
suykastlerinin tekerrürüne mani ol
mak için ittihazı muktazi tedbirleri 
kabine azası ile birlikte tetkik etmek 
üzere buraya geleceklerdir. 

Bu gazeteye göre Ulster hükümeti, 
birkaç hafta evel Londra hükümetine 
bu hafta içinde bazı hadisata intizar e
dilmesi lazım olduğunu bildirmiş ve 
şüpheli eşhasın tevkifi için faydalı 
malUmat vermiştir. 

Japonya bu cevapla, uzak §ark 
iatatüsü hakkındaki tuavvurlarmı a
çığa vurmu§ oluyor. Bu tasavvura gö.. 
re. Japonya uzak ıarkta Monroe kai
desi tatbik etmek istiyor. Yani ya
bancı devletlerin uzak şark işlerine 
karqmalarına razı değildir. Fakat 
Japonya, Birle§İk Amerika'nm, A
merika kıta&ı hakkında takip ettiği 

bu kaideden daha ileri gitmektedir: 
Japonya, Çin'de ancak p.rk ırkları
nın yerleşebileceklerini ve ancak bu 
D'kların mutlak hüriyete sahip ola
bileeeklerini bildirmektedir. Malum 
olduğu Üzere, Birle§ik Amerika, A
vuaturalya ve diğer bazı İngiliz do
minyonları, kapılarını beyaz ırktan 
olmıyan muhacirlere karşı kapamış
lardır. Japonya, ötedenberi, nüfusu 
az olan bazı İngiliz dominyon ve sö-

ltalyan - yııgoslav dostluğu 
Milano, 20 a.a. - İtalya hariciye na

zırı Kont Ciano'nun Yuğoslavya'daki 
ikametinden bahseden Popolo d' İtalia 
diyor ki : 

"İtalyan - yuğoslav dostluğu yalnız 
resini ve.sikalarda değil ~ki milletin 
kalbinde yer almıştır. İtalyan - yu -
goslav anlaşması hiç bir askeri veya 
mali teahhütleri muhtevi değildir. Hu
dutlarda sulhu temin eyliyen hakiki 
bir sulh muahedesidir., , 

Muvazene 
• 

mucıp 

vrrgisindeki 
sebeplerine 

tenzilin 
göre 

Kesilen vergiler iade edilecek 

mürgelerinin japon muhaceretine a- Vzun bir konuşma 
çdmasını istemekte idi. Fakat sö- Belgrad, 20 a.a. - Belje'de sabahle-
mürge ve dominyon hükümetleri bu- yin avlandıktan sonra Kont Ciano ile 
na yanaşmamışlardır. Şimdi Japon- Stoyadinoviç öğleden sonra uzun bir 

Hükümetin muvazene vergisinde tenziller yapan bir kanun 
projesi hazırlıyarak Kamutay'a takdim etti.ğin~ yazmıştık. Ver
gilerin indirilmesi programına devam mahıyetınde .. olan bu pro
jenin mucip sebeplerinde bu tedbirin alınmasını luzumlu kılan 
zaruretler şöylece anlatılmaktadır: 

ya da aYıır pren&ipi uzak §arka tat- müliikat yapmışlardır. ''- 1880 numaralı muvazene vergi-
bik ederek bu mıntakayı "şark ırk- - - si kanununun birinci maddesinin istis-
larına,~ tahsis etmektedir. Gerçi be- nalara müteallik beşinci fıkrasının 
yaz ll"kın uzak §arka muha<:ir olarak A lk 'd 2174 numaralı kanunla değiştirilen 
gidip orMla yerleşmesi bahis mevzuu mer a a şeklinde zat maaşları sahipierinden 
değildir. Beyaz ırkm yerle§mesi için muvazene vergisinin alınabilmesi için 
başka sahalar vardır .• Fakat beyaz h t 1 verginin kesilmesinden sonra kalacak 
ırk, uzak §arkın ticaretiyle alaka- ava aarruz arına istihkakın yirmi liradan aşağı düşme-
dardır. İngiltere ve Amerika, kendi mesi şart kılınmıştı. 3404 numaralı ve 
tebaaları için orada yerleşnıe hakkı- 25. 5. 938 tarihli kanunla mu-
nı istemeseler de ticaret hakkından karcı tedbirler vazene vergısının nisbeti yüz-
vazgeçmek niyetinde değillerdir. Ja- t de sekize indirildiği sırada zat 

maaşların muvazene vergisine tabi tu
tulması zarureti hasıl olmuştur. 

3404 numaralı kanunun tedvin mak
sadı hizmet erbabı vergilerinde indir -
meleri temin olduğuna göre bunlar 
meyanında bir kısmının istihkakları · 
nın yeniden vergiye tabi tutulması 
bahis mevzuu olamyacağından bunla -
rın tadilden evel haiz oldukları muafi
yetin idamesini ve 3404 numaralı ka
nunun meriyetinden beri kesilen ver
gilerin geri verilmesini temin maksa -
diyle bu kanun projesi hazırlanmış

tır.,, 

Proje, alakalı encümenlerde bugün
lerde tetkik edilecektir. 

ponya §im·dilik beyaz ırkı doğrudan Vaşington , 20 a.a. - Parlamento- maaşları sahipleri hakkındaki mu
doğruya bu ticaret hakkından mah- nun ordu encümeninde bazı kurmay afiyet şartları aynı suretle muhafaza 
rum etmek istemiyor. Fakat "yarı subayları Amerikan ordusunun 34 edilmekle beraber evelce zat maaşları 
sömürge i&tatüsünün" likidasyonu tayyareye karşı müdafaa alayı teşkil sahiplerine şart olan bu hüküm, bilu: 
demek, açıkkapmın kapanması de- etmek tasavvurunda bulunduğunu mum hizmet erbabına teımil olunmuş-
rnetkir. Bu kapı kapandıktan ve u- söylemişlerdir. MaHlm olduğu veç- A "k G d 
zak §arkta yalnız şarklı olan ırkla- hile hali hazırda muntazam Amerikan tur. Muvazene vergisi yüzde on olarak mefl i Uim i iSlnl 
rın mutlak hüriyetleri tanındıktan ordusunda 5 ve milll muhafız kuvet- alındığı zamanlarda mezkftr hükümle-
&<>nra, beyaz ırka ait bütün atakaıa- ıerinde ıo "tayyareye karşı müdafaa,, re tevfikan mikdarı 22.21 liraya kadar tahkimden vazge(Iİ 

merkez bankaları 

kont eransı bitti 
Belgrad, 20 a.a. - Balkan Antantı 

memleketlerinin merkez bankaları di
rektörlerinin üçüncü toplantısı bu a
yın 18 inde yapılan celse ile nihayet 
bulmuştur. Ruznamedeki bütün mese
leler tam bir karşılıklı anlayış zihni -
yeti içinde tetkik olunmuştur. 

Banka direktörleri, dünyanın başlı· 
ca dövizlerinde istikrarın idamesi lü-
zumunu tebarüz ettirmişlerdir. Bu is
tikrarlar. dünya mübadelatının nor -
mal bir tarzda tekamülü ve dünya e -
konomi vaziyetinin, devamlı selahının 
mütevakkıf bulunduğu normal serma
ye hareketlerinin yeniden tesisi için e
saslı şarttır. 

Direktörler, ahval ve şerait dünyada 
ekonomi ve para münasebetlerinin 
normal ve müstakar bir hal almasına 
müsait olunctya kadar, balkan antantı 
memleketlerinin seyirci vaziyette kal
maları ve bizzat kendi milli paraları -
nın istikrarına itina göstermeleri hu -
susunda mutabık kalmışlardır. 

Bütün teknik mesewler 
halledildi 

Balkan memleketlerinin karşılıklı 

münasebetlerine gelince : 
Banka direktörleri tediye anlaşma -

larmın kendilerinden beklenen husu -
satı temin eylemiş olduklarını müşa -
hede etmişlerdir. Bu münasebetlerle 
aliikadar olan •bütün teknik meseleler 
halledilmi~ bulunduğundan banka di
rektörleri, kendi memleketleri ara -
sındaki ticaret ve tediye münasebet -
lerini kolaylaştırmak hususundaki gay 
retlere devam lüzumunu ve balkan 
memleketleri arasında ıkabil olduğu 

derecede samimi dostluk münasebet
lerinin idamesinde amillerden olmak 
üzere merkez bankaları arasında de -
vamlı işbirliğinin zaruretini müşahe -
de eylemişlerdir. 

İsveç'le ticaret 
anlaşması 

imza edildi 
Öğrendiğimize göre, İsveç ile yeni 

ticaret ve kliring anlaşmaları akdi hu
susunda bir müddettenberi Ankara'da 
cereyan etmekte olan müzakerat rne -
ticesinde tesbit edilmiş olan metinler 
dün tarafeyn mürahhaslarınca imza e
dilmiştir. Anlaşmalar icra vekilleri 
heyetince tasdiki müteakip 20 kanunu 
sani 1939 tarihinden muteber olmak Ü· 

zere meriyet mevkiine konacaktır. 
Bu anlaşmalar esas itibariyle halen 

hükümden sakit olmuş bulunan son an 
laşrnalara müşabih bulunmaktadır. An 
cak hususi takas muameleleri için her 
iki hükümetçe daha geniş imkanlar te
mini derpiş olunmuştur. 

Yeni anlaşmalar hükümleri dahilin -
de cereyan edecek karşılıklı mübade -
latı teshil zımnında eski anlaşmalar 
devrinde Cümhuriyct Merkez Banka
sında teraküm etmiş olan İsveç ala -
caklarınm ayrı bir hesaba nakli kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu alacaklar 
!sveç'in Türkiye'den mübayaa edece -
ği tütün ile eritilecektir. Ayrıca an -
taşmaların merivete vazından önce İs
veç'ten yola çıkarılmış olan mal
lar da, bedelleri eski kiliring hesabı _ 
na yatırılmak suretiyle ithal edilebi -
lecektir. (a.a.) 

rın tasfiyesi bir zaman meselesidir. alayı mevcuttur. Bu itibarla 9 yeni olan zat maaşları, verginin tenzilinden Vaşington, 20 a.a. - B. Ruzvelt Gu 
Japonya'nın bu hareketi aykırı alayın teşkili istenildiği anlaşılmak- sonra 22·21 - 2·21 = ıo liradan aşa- am limanı ile medhallerinin seyrisefa S ) 

görünebilir. Fakat ~u nokta da unu- tadır. ğı düştüğü için bu vergiden muaf bu- ini teshil için derinleştirileceğini, an ovyet er Birliğinde bir 
tulmamalıdır ki beyaz ırkın uzak Kurmay ikinci reisi Marşa!, harbi- lunuyorıdu. 3404 numaralı kanunla cak bu işlerin askeri mahiyyte olmadı- komiserlik iiçe ayrıldı 
şarkta takip ettiği siyaset de aykırı- ye nezaretinin "müstakbel harbin ha· vergi nisbeti yüzde 8 e indirilmesi üze- ğını beyan etmştir. Moskova, 20 a.a. - Tas ajansı gıda 

Jar fikirleri tenvirden ziyade karıştır
mıya hizmet etmektedir. 

Almanya: 
Evela, doğuda her türlü itilattan sa

kınıyor. 

İkincisi de, nüfuzunu cenup doğu .;, 
suna doğru yayıyor. Bu nüfuz, istih • 
daf edilen devletlere münasip vasıta 
larla büyük alman müşterilerinin hu· 
susi ihtiyaçlarına göre, ekonomik is• 
tihsallerini arttırmayı empoze etme-k • 
ten ibarettir. 

Bu suretle zaıhire meselesi Alman • 
ya'nm menfaatlerine tamamen uygun 
olarak halledilecek, yalnız daha az 
mühim olmıyan petrol meselesi kals--
caktır . ., 

l 'ugoslavya da Rom.a - Berlirı 
mihverine girecek mi? 
İtalya'nın bu husustaki rolü ne • 

dir? Donnadyö, bu rolü EpOlk. gazete • 
sinde şöyle görüyor : 
"Görünüşe göre, B. Çiano, Belje'ye, 

tıpkı son defa Budapeşte'ye gittiği 
gibi gitmektedir. Yui,f:>Slavya'nın da 
Macaristan gibi Roma - Berlin mih • 
verine iltihaıkrnı görmek arzusund.i. 
dır. Bu suretle Almanya'nm hesabına 
hareket ediyor, zira Avusturya ve çeık 
engelleri ortadan kalktıktan beri, ltaı. 
ya artık alman nüfuziyle boy ölçüşe -
cek vaziyette değildir. Ciano'ınun "Mu.. 
avin" vazifesini görmekteki tehalü . .1~ 
künü görerek bir hüküm vermek müm·n 
kün ise de, Düçe ve damadı yaptıkla ."'0-

rının farkındadırlar. Cenup doğu Av -
rupa'smda sahayı Almanya'ya serbest 
bıralonaları, Akdeniz'de onun yardı • 
mına güveneceklerinden ileri gelmek· 
tedir. Macaristan ile Yugoslavya ara -
smda bir yakınlığın bugün müınkiin 
olduğunu teslimde ittifak vardır- B. Ci 
ano bunun tahakkukunu tes.rie memur
dur. Bu Yugoslavya'yı mihvere ekle .. 
mek için bir vasıta olacaktır. Fakat 
diğer taraftan da malfımdur ki, Hit • 
ler Macaristan'ı Transilvanya'yı iste -
mi ye teşvik ederek Romanya'ya eriş· 
mek arzusundadır. Bunun için Bel ., 
grad hükümetinin vaziyeti çok nazik· 
tir.,, 

JUümkiin olduğu kadar fazla 
'1ost kazanmak 

Pöti Jurnal'de Bussar şu şartmr 
yazıyor : 

"Bize verilen malUmata göre, İtalya 
Almanya'ııın orta Avrupa ile doğu 
Avrupa'sındaki bazı hedeflerini kar • 
şılamıya çalışmaktadır. Fakat hatırla
rımızda kaldığına nazaran, Almanya'
nm yalnız bir teık ittifak tanrdığmı bil
dirmiştir: Atın araba ile ittifakL,, 

Nihayet Brossolet de Popüler gaze
tesinde şöyle diyor : 

"Mihver dirijanlarmın takip ettik -
leri gaye açıktır: İtalyan isteklerinin 
ortaya çıkardığı buhranda mümkün ol
duğu kadar fazla memleketin tesanü -
dünü veya hiç olmazsa hayırhah bita • 
raflığını temin etmek. Keza barış za -
manında endüstri mahreçleri ve ham 
madde menbalarr ve bir harp vukuu 
halinde de muhasematrn devamı ıçın 
elzem olan istihsalatla buğday, yağ ve 
demiri mümkün olduğu takdirde pet -
rolü temin etmek mevzuu bahistir .• , 

Yeni Slovak kabinesi 
Prağ, 20 a.a. - Yeni slovak kabine

si teşkil olunmuştur. 
Yeni kabine, eskisine nazaran fazla 

farklı değildir. Yegane mühim yenilik 
eski ekonomi nezaretinin, ekonomi ve 
maliye olarak iki nazırlrğa ayrılmış 

olmasıdır. Ekonomi ve maarif nazırla
rı yenidir. Şurasını da kaydetmek la
zım gelir ki, Slovakya nazırı olarak Çe 
koslovakya kabinesinde bulunan Slo -
vakya başvekil muavini Sidor. merke
zi kabineye dahil bulunduğundan isti
fa etmemiştir ve yeni kabinede de es
ki mevkiini muhafaza eylemektedir. 

Mevlud drr. Beyaz ırkın uzak tark ile yakın valarda başhyacağı., kanaatinde bu- rine mikdarı 21.74 liraya kadar olan Salahiyettar mahfiller B. Ruzvelt maddeleri endüstrisi komiserliğinin 
teması bir asır evel ba§lamıştır. Af- lunduğunu beyan etmiştir. zat maaşları verginin tenzilinden son- in Guamı tahkim etmekten vaz geç- üç komiserliğe ayrıldığını bildirmek- Ankara saylavı Çayırlı oğlu Hilmi 
yon harbiyle başlıyan bu münasebet- General Marşal, meclis ordu ko- ra 21.74 - 1.74 = 20 lira ve daha a- mek kararının amerikanın japonyaya tedir. Bunlar Mm. Jemçujina'nın ida- merhumun ruhu için 22 ikincikanun 
terin bir uırlık tarih: karşısında be- misyonunda yaptığı beyanatta, ordu- şağr düştüğünden muafiyeti 21.74 lira- karşı meydan okumak kabilinden her resi altındaki balık endüstrisi ile pazar günü saat 3 de Hacrbay raQl ca-

1 

yaz ırkın, dün ektiğini bugün de biç- nun hava taarruzlarına karşı 37 mili- ya kadar olan maaşlara münhasır kal- hangi bir hareketten içtinap etmek Pavcl'in idaresindeki et ve süt en- miinde mevludu şerif okun:ıca- ından 
-·"•· "ı..a .. ~ .. .A .. ı ....... hiti.. ___ _, metrelik :veni tonlar vücude-k'Jkli0 J.UJ,':. :...uIUl~ne:uı:;k--'JJllAL.uı.~L.L~u.·ü1-J.·u:..&:&.c.ı..~u;:;ı~un'"-.a..öatA.r.mıA1,ı:t:&-0.ı.aııg,ı'1....lı:nı:tta....ı.ı:ı.u.,,..A"""';_.,,_ır......;.;Lö--.:z... ..... c..-.a..ı.--o.-.ı-ı..w.-.....--..---.ı.....1.---.......... _..;.;..::;.. _ _ .:..;...a;... 
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Milli hôkimiyetin yıl dönümü 

ilk teşkilôtı esasiye ~a.nununu 
• 

birinci Büyük Millet 

. L 
Meclisi nasıl kabul e liıişti 

n t!"1 ıı eylül 336... Türkiye Büyük 
14iJiet _Mcclıai ilk toplantısuu ya
pall dort ay yirmi beş gun olmuş -

er 
eı 

kı 

takdim edildiği zamandan sonra ve 
her encümenden seçilen üç mebus -
tan müteşekkil muhtelit bir komis
yonda tetkik edilerek bir anayasa 
halini aldığı zamana ve cumhuriye
tin ilanına kadar memleketin geçir
diği tarihi hadiseleri bir düşününüz 
ve bugünle bir mukayese ediniz: bu 
maddeler, 19 aene evel ve ilk 
icra vekillerinin toplantı tarihi 
olan 2 mayıs 920 den dört ay on bir 
gün sonra Meclis'e verilmiş olan ilk 
hükümet programıdır. Her teyden 
eve] misakı mmt ve istiklal ı 

Ve bu mim hfilcimiyet, Büyük 
Millet Meclisinin yüksek p.Miye -
tinde, 7 inci madde olarak şöyle an
latılmıftı; 

d. 
p 

d 
• 
• ; 

• 
f 
l 

~f· . • 
,ı~m hükünıet, yeni teJekkUl et

ınlftır. Dalı&, zaferden bir iz bile 
y~ur. I>utınan, Anadolu'nun bağ
r~ dofru ilerlemekttdir. Büyük 
},{illet Meclisi arkası arkasıına top
ı~tılar Yapıyor. Büyük Millet Mec
ıil1 reiei Mustafa Kemal pata (An
kf!a), UJnumi heyetin bilhassa mem· 
ı~et Dıild&fa.uına ait suallerine ce
.-P verırıek için hemen hemen her 
cıl•~e bulunuyor. BUyük Millet 
111eclıı~ timdiki parti merkezinin 
oJduğu binada toplanmaktadır. 

18 eyıuı 336 da birinci Büyük Mil
Jlt Meclisi, birinci içtima seneeinin 
,JtDııt }'edinci inikadmın üçüncü 
,elaeaini yapıyor. Gün, cumartesi 
ıe 1llt 14.25 .• -
. Reia, hükümetin şu bcyannameıi..

ııı Okutuyor: 
Buyük Millet Meclisi riyasetine 

• "Heyeti vekilenin siyasi, içtimai, 
ıdarr, askeri noktAi nazarlarını tel· 
hia ve teşkilatı idariye hakkındaki 
mukarreratını ihtiva eden progra -
mı Büyük Millet Meclisine takdim 
ediyorum. lşbu csasata müsteniden 
tanzimi iktiza eden kanun ıayihala
rınm dahi derdesti takdim olduğu 
maruzdur." 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

••• 
Bu memlekette, hlkimiyeti mut -

lak ve ,artsız olarak millete verca 
llk ana yasanın, Atatürk'Un elinde 
naııl hazırlandığını öğrer ~k isti -
yenler, birinci Büyük Mil e Mecli
sinin 18 eylül 336 dan (92C d en) bq
lıyarak, 20 ikinci kanun 3 ye (921 
re) kadar devam eden mil akere za- . 
brtlarmı okumalıdırlar: D ikkatle 
...e gayretle ... 

Bugünkü nesil i~ln, yeni Türki • 
yc'nin kuruluşuna alt her iht hl· 
dise, eşsiz bir değer tqır. Davamız, 
kolay kolay muzaffer olmanuttır. 

Milli ihtilll, bir taraftan, hudut 
boylarında müstevli düfD'lanla çar -
pıftrken, diğer taraftan ter at, med
rese, bozgunculuk ve irtic ğ\a sa -
vapnı,tır. İlk teşkilatı esas yenin, 
mUli menfaatlere uygun ol ak çr -
karılması, aynı tarihlere r tlıyan 
birinci İnönü zaferi kadar se in ol -
mu9tur. 

Meclis o günkü celıctind•, hükü
metin bu programmuı mahıyetini 
tayin etmeğe çalışıyor, bir o ha -
tipler aÖ% al~r. münakqı a olu
yor ve neticede bu program tetki
ki için her encUmenden üçeı kitilik 
bir komiıyon ayrılarak ma eleri 
tetkik etme.i kararlafıyor. 

•** Bu maddeleri ihtiva eder: 
hükümet tarafından Büyük 
Meclisine bir program mahi 

roje, 
illet 
inde 

Fakat Atatürk, o zaman bile, da
ima mesut, daima mUreffeh, daima 
huzurlu Türkiye idealini unutma -
mıştı. 

Dördüncü maddeyi okuyunuz: 
"- Türkiye Büyiik Millet Mec

lisi hükümeti, halkın maruz bulun -
di#lu avamili sefaleti izale ile es -
bap ve vesaiti saadet ve refahı te -
min etmeği ve umdei esasiye ve bi
naenaleyh toprak, maarif, adliye, 
maliye, iktisat, ve alelumum içtimai 
mesailde asrın icabatına ve halkın 
hakiki ihtiyacına göre muktezi te
ceddüdat ve tesisat vilcuda getirme
yi başlıca vazife addeder. Ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hü -
kümeti, gayesini ve maksatlarını te
min için biletimle mesai ve icraatm
da memleketin maruz bulunduğu 

tecavüzat ve.ifsadata kar~ı milletin 
. vahdet ve tesanildUnil müdafaa ve 

milcahede kuvet ve kudretini takvi
ye üzerinde ehemiyetle tevakki e
der. Siyasi, içtimai wndelerini mil
letin ruhundan almıya atfı ebemi -
yet eder. BUyUk Millet Meclisi hU
kümcti bu umdelerin tatbikatında 
milletin temayüllt ve ihtiyacatı ha
kikiye.ini göz: önünde bulundurur." 

İlk hükilmet proıramı olarak, 
cUmhuriyetten üç ıene evel hazır
lanan. bu madde hükümlerine ne ka
dar inan ve güvenle bağlanrJmıı ol
duğunu on bet yıllık cumhuriyetin 
hayatından daha gi.izel ne isapt ede
bilir? 

Bu programm tarihi 13 eylül 920-
dir. Bir de, ebedi Şef'in, 937 senesi 
ikinci te,rininde, yani iki sene evel
ki Kamutay açış nutuklarındaki ıu 
cümlelere bakınız: 
"- Bizim yolumuzu çb:en içinde 

yaf&dığımız yurt, bağrından çıktı -
ğı:mız türk milleti ve bir de millet
ler tarihinin bin bir facia ve ıstırap 
kaydeden yapraklarından çıkardı
ğımız neticelerdir." 

Kelimeler yer deği9tirmi9, ifade 
deği§miştir o kadar ... Dava aynıdır. 

Bu 19 aenelik ve milli hükümetin 
ilk programında milletin elinde o -
lan milli hikimiyet 9u madde ile i
fade edilmişti: 

"-Hakimiyet, bilikaydüşart mil• 
letindir. Usulü idare, halkın mukad
deratını bizzat veya bilfiil idare et
mesi esasına müstcniddir." 

"- İcra kudreti ve tetri1 salahi
yet, milletin yegane ve hakiki mü
messili olan Büyük Millet Meclisi 
tarafından idare olunur." 

Şefler bu büyük hakikati daima 
tekrarlamışlardır. Atatürk, 937 Ka-
111utay açış nutuklarında "kuvet bir
dir ve o milletindir. Kuvetin yegane 
teminatı Kamutay'dır." demiftir. 
Milli şef İsmet İnönü, Kamutay'da 
on bir ikinci teşrin 938 t.arihli nut
kunu "Türk milletinin en feyizli ha 
zinesi Büyük Millet Meclisidir. Geç 
mişte büyük zorlukları yenmiş olan 
Türkiye Biiyük Millet Meclisi, ge
lecekte de büyük saadetlerin zafer 
ve muvaffakiyetlerin başlıca kayna
ğı olacaktrr.'' cümleleriyle tamamlr
yarak bu tarihi hakikati teyit et
miştir. 

••• 
İlk anayasamızın birinci Büyilk 

Millet Meclisinden kabul edilip çık
ması, çok hararetli münakaşalardan 
sonra olmuş, bazı maddeler tadil e
d ilmiştir. Bu kabul tarihinin bugün 
19 uncu yrldönümündeyiz. 

Bu kadar senelik zaman içinde de
ğişmiş olan maddeler, Atatilrk'ün, 
Büyük Millet Mecli~i reisi sıfatiyle 

(Sonu S. inci sayfada) 
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BAL 1 K 
- Yabancılar arasmda mesut iZ'divaçlar olmU§

tur, diyor. 

TUTAN 
K E D i 
SOKAGI 

Belki zihnini İfgal eden·Var.ya'nın hatırasıdır, ve 
belki de konU§mayı bu suretle kesmek niyetindedir. 

- Olabilir ki aen bu nevi izdivaçlar arö~ütün
dür. Ben ııönnedim. Ve ba.hsettiiimiz iae, temin e
derim ki, bunlardan biri olınıyacaktır. İhtimal ki 
Yani'den fazla temeaMil kabiliyetinde inaaıılar var· 
dır. Albertin'in en ehemiyetaiz b&rekcıti onu uabi191-
tiriyor. 

Anna yatağına giriyor: 
- Ôyle iae, ve cN&retin vana Yani'ye bunu IÖy· 

le. 

Klari diifiinerek: 

Çevir•n: Nasubi Baydır - Cesaretim yok. Biz, erkek ve kız kardeıler a· 
raımda pek anlqmıyor değiliz, doğil mi Anna? 
Haneimiz hakikaten arkmbda bulunursak ötekiler 
ona kabil olduiu kadar yardım ederler. Fakat, bu 
gibi ıeylerdeıı bahae gelince ..• 

-65-
Hakiki aristokratlar yan z Fransa'dadır. Ve belki 
İngilizler de böyledir. Lord ve Ledi, itle bunlar e
bemiyete layıktırlar. Fa at, üat tarafı! ...• 

- Halbuki iapanyollar komtu millettir. Onlar bi
zim gibi dünyanm Öte u undan gelmiyorlar ya. On 
lar da latindir. Fransızlar upanya'da hakiki pren• 
ler bulunduğunu bilirler ve •••• 

- Bilirler ama inanmazlar. Bardiıinof, Liif, Te 
Maura ile doatluğumuza g lince; bunlann da arala
rında anlatmalarını da gayri tabii bulmuyor mu-

., r ~üyor ınuaun ki bütün engelleri yıkan 

vatan dıımda olmak keyfiyetinden ~
ne aiyaai kanaatlerin, yani biç bir te
~ktur? 

,ı4lur ve dütüncel.ri tahtında aınna 
'anıp 

An.na, mahzun mahzun: 
- Eier hakikaten ııkmtıya maruz kalmıt biri 

var M:li iae o da bendim, diyor. 
- Ne Nraemain. Ben bunu aöylemek istememiı

tim. 

Klari rörüyor ki Ann.a'nın gözleri kapanmakta
dır. Limbayı aöndürüyor: 

- Güle güle uyu, diyor. 
Klari haklıda-. Albertin'in en ehemiyetıiz ban

keti Y ani'yi aaabilettirmektedir. Bunmı sebebini 
Yani de aöyliyemez. Muumca ihtarlar ıiddetli an-
lqmazbltlan intac etmektedir. • 

Yani, le.nan için tertip edilmif bir .-nan11 din
ledi fi za 1' bafmyor: -

Musiki Bahisleri: 
Bu günkü konser proğramı münasebetiyle : 

MOZART 
XVIII inci asrın ikin<:i nısfı musi

kisini başlı başına temsil eden Wolf
gang Amedeua Mozart 17 56 tarihinde 
Salzbourg'ta doğmuştur. Bahası Leo -
pold Mozart zaten meşhur bir viyolo
nist olduğundan doğar dofmaz mu.i
ki ile ihtisas peyda eyliyen küçük Mo 
zart, daha sahavet çağından itibaren 
bu sahada kendini göstermeğe mu -
vaffak olmuş, babasının refakatinde 
olduğu halde tam sekiz yaşında iken 
Paris,e gelerek Fransa kıralına tak -
dim edilmiş ve Versailles kilisesinde
ıki orgun başına geçerek fevkallde ça
lışiyle o vakitki fransız kibar alemini 
hayretlere garkeylemitti. Bir çok ec
nebi memleketlerde yaptığ ı turneler
de mütemadiyen alkış toplıyan Mo -
zart bir türlü kendisine ne para ne de 
mevki temin edebilmig nihayet 1779 
yılında ve 23 yaşında olduğu halde 
Salzbeurg kili.sesine organist tayfa 
edilerek başpiskapoe - Prens Collore -
do'nun emir ve himayesine girmiş ve 
efendisinin hoşuna gitsin diye papas 
elbises i bile giymişti. 1785 yılında ise 
Mozart ' V iyanaya gelmi§ bulunuyor 
ve gerek saray muhafili, gerek kibar 
ilemi, gerekse yüksek burj~i onu 
tımartırcaııına el üıtündc tutuyor, o
na mütemadiyen yeni eeerler ıımar -
h yordu. Filvaki Mozart'ta ıeref ve i -
tibar yerinde idi lakin ona o kadar az 
para veriyorlardı ki... Hele kıra} Leo
pold ne kadar hasisti. Derken Figa -
ronun Düği.inler i adlr operasına karşı 
açılan şiddetli mücadele birden bire 
Mozart'ın yıldızını södürüyor ve üs
tad en müthiş bir para sıkıntısına dü
çar oluyordu. 1787 yılında Mozart o 
kadar parasız kalmıştı ki Puchberg 
gibi musiki Gever 'Zengin bir t.acirin 
maddi yardımı olmasa mutlaka acm -
dan ölürdü. 

Hakikaten fevkalade parlak bir kar 
yer yapmış olmasına rağmen Mozart' 
m başı bcladen belaya çatmıştı. Mo -
zart, beste.kir Weber'in kızı Kons -
tanze ile cvlenmif ve ondan 90cukları 
dünyaya gelmiıti. Zayıf ve haata olan 
Konstanze çocuklariyle beraber ve te
davi bahanesiyle kaplıca kaplıca ge -
zer tozar, Mozart'ı azim maddt feda -
ldrlıklara mecbur ederdi. Üstelik ko
ket ve kortezan bir kadındı da. .. Fa
kat ne çare ki Mozart onu çok sever
di. 
Mozart'ın en bariz hususiyetlerin

den biri ıon dereie ket\lım olmasıydı. 
Hususi ve ailevi mcuilini kimseye 
açmazdı. Filvaki egetizm, romantizm 
ile bera'r;ıer doğmuştur. Morart roman
tik değildi. Oyle insanlar vardır ki 
nasılsİmz diye &0runca. teıtekkür c -
derim iyiyim, diye cevap verecekleri
ne yakanıza yapışır ve iki saat dert 
yanarak insanın canını sıkarlar. Ama, 
Mozart böyle olmaktan çok uzaktı. 

1791 yılı ikinci ayının bir gününde 
para sıkıntısından, geçim gailesinden 
bitkin ve ciğerlerini kemiren verem 
hastalığının tesiriyle ateşler içinde ol
duğu halde üstad Viyanada GUmüı 
Yılan birahanesine uğramıştr. BUyük 
salon kalabalık olduğundan kilçUk sa
lona girdi ve Uç masadan birinin başı
na geçti oturdu. Yüzünde müthiş bir 
yorgunluk nUmayandr. Adedi bira iç -
mek olduğu halde o gün şarap ısmarla. 
dı fakat garsonun getirdiği şarabı iç -
medi. O sırada birahane 1ahibi Joseph 
Deiner içeri girdi ve zamanın adeti 

·veçhile her vakit pudralar içinde bukle 
bukle duran Mozart'ın altın renkli 
~larınuı dağmıkhğı naazn dikkatini 
celbetti. O esnada Mozart Prag'a ka -
dar gidip gelmişti. Ustad, diye sordu, 
galiba kendinizi iyi his.etmiyorsunuz 
Prag'ın havası yaramamış olmalı. Her 
vakit bira içerken bugün §arap ısmar

lamışsınız. Acaba şaraba Bohemya -
da mı alıştınız? Yoksa mideniz mi 
bozuk? Mozart başmı kaldırdı, biraha
necinin yüzüne baktı ve g~ne halini 
belli etmemek kayguıiyle gülümsemi
ye çalışarak: midem, diye cevap ver
di, sandığından çok sağlamdır, Diner. 
Çoktan beridir her şeyi hazmetmeğe 
alıştım ben; ve biraz durduktan sonra 
ilave etti: Her şeyin bittiğini ve ar
tık musiki ile uğraşamıyacağrmı anlı
yorum. Vücudum, dimağırp buz gibi. 
Sen 'şu şarabı iç 've yarın evime gel. 
Kış bastırdı. Evde odun yok. Karım 
çarşıya gidip odun alacak, ona refa
kat edersin. Bu sözleri bitirince de 
garsona şarabın parasını ödeyerek bi 
rahaneden çrktı. 

Mozart, hayatının bu son demlerin
de bütün gün piyano dersi vereceğim 
diye çoluk çocukla didim didim didi· 
niyor, piyano çalıyor, repetisyonlar
da hazır bulunuyor ve geceleyin de 
musiki besteliyordu. 

O kış cidden kara bir kış oldu. Ve
rem gittikçe ciğerlerini daha fazla 
kemiriyor, öksürükten nefesi tıkanı
yordu. Tam bu sırada Requiemini 
bestelemekle meşgüldü . Bu eserin ken 
di ölüm beıteııi olduğunu hissediyor 
ve söylemekten çekinmiyordu. Nite
kim öyle de oldu. Eser daha tama -
miyle bitmeden hayatı 'tona ermişt i. 

Fırtınalı, yağmurlu, karlı bir kış 

günüydü. İki Uç doıtunun refakatin
de, 36 yaşında hayata gözlerini yu 
man Mozart'ın cenazesi mezarcılarla 

bera.ber belediyenin yoksullara mah· 
ıus hazin merasimiyle kaldırılmıştı. 

Fırtınanın tiddetinden, daha kabris -
tana varmadan, cenazeyi iki üç ahpa
bı da terkıetmiı ve Mozart'ı mezarcı
lar yanlıı: bqlarına defneylemişler -
di. Oynak ve vefasız karısı da bu sı
rada Mozart'ın yatağına kapanmış ve 
gilya hasta olarak onun gibi ölmek is
temiıti. Lakin erteai gün kocasmın 
meı:armr görmeie gittiii zaman hiç 
kiıme onun hangi çukura gömüldüğü
nü katı olarak göst.erememifti. 

Mozart fevkallda bir musiki deha
sına malikti. O. bqlr baflıoa bir pi -
yano mektebi yaratımı ve geriye her 
çefit 626 eserden mürekkep zengin 
bir repertuar bırakmıştı. Bestelerini 
yazarken katiyen piyanonun yardımı
na hacet görmez onları evela beynin
de tuarlar ve aonra olanca süratle ez
berden kaiıdın üı:crine dökerdi. Koca 
operalarını on bet yirmi gün içinde 
beateler, partisyonlarını yazar biti -
rirdi. Musikinin her şubesinde aynı 
derecede mühim ve ölmez eserler ya
ratmr' ve ayrıca virtüoz; olara.k da bü -
yük muvaffakiyetler. kazanmı9 olan 
Mozart için denilebilir ki, o timdiye 
kadar musiki aleminin yetiştirdiğ_i 
bütün üstadların fevkinde bir üstad -
dır ve muıikisi her keı tarafından 
ı:evkle dinlenecek, her millet tarafın
dan aynı suretle benimsenebilecek bir 
musikidir. 

Konserde dinliyecek olduğumuz 
senfonisi bestelemiş olduğu 12 senfo-

l
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__ R A_o_v_o _I 
TÜ~KİYE R ADYO DİFÜZYON 

P O S T A L A R 1 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DAL GA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

T. A . P . 31.70. m. 9465 Kes./ 20 Kw • 
T. A . Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

An kura 

CUMARTJ<:::Sl : 21.1.1939 

13.30 Miızik (operalarda - Pl). 
14.00 S.aat, ajans, met eoro loj i haberleri. 
14.10 Turk muzigi (-Pl). 
14.15 • lS.30 Muzik (operetler ve fılın mao-

zikleri - Pl). 
17 .30 P rogram. 
17.30 Muzık (d ans saati - Pl) • 
18.30 Turk müzıgı (ınce ıa.z - kürdili hi· 

caz kar faslı) . 
19.15 Saat, ajans , meteorolo j i haberlerı ve 

zıraat borsasr (fiyat). 
19.25 Konufma (dı ş politika havadisleri). 
19.40 T urk muzıgı (muhtelif okuyucular -

dan şarkılar l - Zeki Mehmet ağa • 
Ferahııllk peşrevi. 2 - Lemi - oarlu -
Lerzan ediyor. 3 - Tanburi Cemil - E
viç şarkı - Bır nıgih ile kalbimi. 4 -
Halk turkusu - Elveda dost deli. O
kuyan: Muzaffer İlkar. 5 - Lemi - U
!jak şarkı - Neler ı;ektlm neler. 6 • 
l<aı f - Kurdıli hıcazklir p.rkı - Renci 
ruhsnrına. 7 • Osman Nihat - hicaz
kar şarkr • Elle re uzaktan bak. Oku
yan : Semahat Ozdenseı. S - Leyli • 
hıcazkar ı;arkı • Nerdesin nerde acep • 
9 • Lemı - 1sfahan şarkı - Nan aş
kınla kül oldu. 10 - Rahmi - İııfahu 
ıarkı - E tme beyhude figan. Okuy;uı; 
.Mahmut Karındaş, R Neydik. 11 - A,. 
sıın - hıcaz şarkı - Her zahmı ciger
suza. 12 - halk tiırkuıu - Ay doğdu 
batmadı mı. 13 - Halk tıirkiııni - ka
ran fil oylum oylum. Çalanlar: Veci
he, C. Kozan, R . Ka m. 

20.30 Temsıl : Per Gunt (yaan - Heinric:k 
lbsen). (Tilrkçesi: Seniha Bedil 
Goknıl) . (Montaj: Ekrem Reı;it). 
Radyo kuçuk orkestrası refakatiyle. 

21.30 Saat, esham, tahvilat, 1combiyo - na.
kut borsası (fıyat}. 

21.4-0 Mu:.: ık ( kuçuk o rkestra - şef: Necip 
Aı;kın) 1 - Walter Noack - Romantik 
uvertlır. 2 - Itned Walter - Rüya • 
Keman solo ve orkestra için. 3 - Wa.l
ter Noack - Koy hıkliyeleri. 

22.15 Konuşma (hahahk posta kutusu). 
22.45 M u:.:ık (dans pHikları). 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve yarmki 

program. 

Avruı>a 

OPERA VE OPERETLER: 21 Brükııel. 
Honıa - 21.15 Parıs - Eyfel kuleai -
22.~0 .R'oma. 

ORKESIRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSEHLER: 12 Viyana 
19 Berlın - 19.45 Droytviç - 20.lS 

Beroınunı;ter, Kopeıılıag, Monte Ceneri -
21.30 Strazbuq: - 23.5 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 17.20 Var§ova - 18.lO 
Miınih- 21.20 Soıteruı. 

SOLO KONSERLERİ: 20.35 Londoa • 
Recyonal - 21.30 Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. ı.): 6.30 
Breslav - 8.30 Keza - 18.30 Frank
furt - 19 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 12 
Hamburg - 16 Kolonya - 18.30 
Hamburg. 

HAFİF .MÜZlK: 6.30 Bedin, Kolonya -
8.30 Frankfurt, Münib - 10.30 Ham
burg - ız Kolonya, Königsberg -
13.15 Münib - 14 Laypzig - 14.10 
Kolonya, Viyana - 14.lS Berlin, 
Frankfurt - 14.20 Hamburg - 14.25 
Miınih - 15.20 H amburg - 16 Al
man istasyonları - 19.30 Frankfurt 
- 21,10 Königsberg - 22.15 Kolon
ya - 22.4-0 Konıgsberg - 24 Frank
furt. 

HALK MUSiKİSİ: 11.30 Ştutgart - 14 
Keza - 19.15 Strazburg. 

DANS M0Zlô1: 18.15 Laypzig - 20.10 
Ştutgart - 22.10 Beromiınııter -
22.15 Belgrat, Stokholm - 22.20 Mü· 
nih, Sottenıı - 22.30 Ştutgart - 22.35 
Hamburıı - 23 Floransa, Stokholm 
- 23.10 Budapcşte - 23.15 Milarıo, 
Roma, Varşova - 23.30 Londoıı • 
Recyonal - 23.45 Tuluz, Pirene -
24 Droytviç, Lıikıemburg, Straz • 
burg, Tuluz - o.ıs Parls - P.T.T. -
0.30 Brüksel. 

ni arasında en ziyade sevilen ve be -
ğenilen dört senfoniden biridir. Bu 
dört senfoni şunlardrr: Ut majör, re 
majör, sol minör ve mi bemol majör 
senfonileri. 

Sadi KARSEL 

Albertin derhal yüzünü burU§tW'Uyor: 
- Bu mu? Bu "Traumerci" tekerli suya benzer. 

Kısa olduııu iç.in bia diye bağırııdığı zaman tekrar 
çalınabilir. Yufka yÜreklileri ve vilayetlilcıri hay-

ran eder. 
Belli ki çekitiyorlar. Muaüü huauaunda, onlaTı 

biribirine bağlıyan büyük rabıta huauaunda bile an· 
lapnıı.ıdefildirler. Zira Yani ancak sarih, bui4 hiui. 
melodileri anladığı halde A!bertiıı ııittikçe modern' 
bestekarlara ve onl.arm renkli ahenksizliklerine te
mayül etmektedir. Anlapnazlıkta milli hiç bir ci -
het yoktur, fakat Albertin her hangi veaileden der
hal iatifadeye kalluımaktadır. 

Yani onu sever. Fakat Albertin'in canhlığma, t~ 
zatlarma, programlarında yer almak için musiki 
aalonları müdürleriyle musiki seyahatleri organiza
törleri kar§ıaında nasıl kayıtsız bir reybilikle ettiği 
qifteliklere bir türlü tahammül edememektedir. Ve 
diğer taraftan, Albertin'in meşrebindeki hafifliğe 
mczcettiği acaip surette tesamühaüz ahlaka da ta
hammül edememektedir. Hayat Yani'ye rahm ve 
ıefkati öğretmiştir. Halbuki hayatın·daki mutaaz -
z~ emniyetle sıyaneti altında bulunan Albertin bü
tün dünya hakkında kendine göre hükümler ver
mektedir. 

- Tabii, aiz ancak alman muıikiıini seversiniz, 
çünkü kolay, fakrak ve donuktur. 

Yani, kudurmU§ gibi, cevap verir: 
- Alman musikiainden nefret ederim, ben. Her 

parçasının bir ıinir buhranını andırdığı modern ve 
manaaız alman eserlerini çala:n ıizainiz. 

Albertin gÜlerek: 
- Hakkmu: var, diyor. Münakaıanm ıalibi ıiz

siniz. Artık barııalım. 
Ve sonra, koıup Yani'yi okıuyor. Halbuki o bu

nu da ıevmiyor. Bu gibi münazaralar mantıkla .. vk 
edilmek lazımdır. Albcırtin'in daima yaphiı gibi bir 
noktadan ötekine atlanılmaz. Fakat, küçük biçimli 
vücut vücuduna yapıfDU§lır; yani timdi daha uysal 
devam eder: 

- Beni dinle, yavrum. 
- Hayır, bayır, koca inatcı. Artık münakqa et-

miyeJim. Sen kötü, budala ve yaramazm bin.in. Se
nin !11 beynin hep mi.naıız teYlerl• doludur. Sence 

iç bir teY kafi derececHı pzel deiildir. Fakat, ben 

. 
Bütün bu hassaı noktaları ıayıp dökmek neye 

yarar? Yani Albertin'in iyi taraflan kadar kötü ta
raflarına da alı§makta güçlük çekmektedir. Onda 
ketfettiği zaman bizzat kendi hataları da taham
mül olunmaz ~ylerdir; mağrur oMuğu haısalarına 
Albertin'de tesadüf edince kızdığı gibi ... Onların 

zevkleri, mizaçları, zihniyetleri ayrıdır. ikisinin de 
sevdiği bir yemek l>ile mevcut değildir. 

Ve .... Yabancılar bakımından Albertin, göster
memeğe gayret etmekle beraber, her yabancıyı ay
rı bir ırkm, enmuzecu, acaip bir hayvan cinai telak
ki etmektedir. Albertin Bardi§inof'un pek zarif, pek 
muntazam fransızca lehceaini dinler ve onu, tıbkı 
bilgiç bir fok balığına bakar gibi, hayranlrkla sey
reder. 

Onun nazarında Yani yabancı değildir, Yani.
Yani'dir. 

Klari'yi de beğenir, ondan naaihat ir.ter ve hazan 
Barabat'ların evine gider. Onlara alı~mağa çalı§ı..,. 
• ela buna bir türlü muvaffak olamaz. Albertin, o 



.. 

21 - 1 - 1939 

Dr. Sahi Rayhşbank 
reisliğinden ayrddı 

(Başı 1 inci sayfada) ~ 
~a~aziıklar .mevcut bulunmadığını Fransız parlamentosunda dıı 
bıldırmektedır. / 1 

Hitle~'in Dr. Funk'a mektubu 

1 

politika meseleleri QÖrÜJÜlürken 
Berlıın, 20 a.a. - D. N. B. Ajansı . . . 

bildiriyor : ( Başı 1 ıncı sayfada) 
Şansöliye Hitler, milli ekonomi na. - Cümhuriyetçi veya imparatorluk 

.zırt' ve Ray~bank reisi doktor Funk'a Almanyas_ı yoktur. Tek bir Almanya 
;ışağıdaki mektubu göndemıittir. v~rdır: aglıyan .ve yalvaran, yahut da 
Rayşbank reisliğine tayininiz•dola- kustah

1 
ve tehd~t .eden Almanya. Al-

yısiyle size yeni vazife · · 'f _ manya nın tek hır ımanr vardır: kuvet. 
nızın ı asın İ kl . d h b' . .. 

d~ samimi surette muvaffakiyetler ste erın ~n er ırı guya sonuncus~ 
temenni ederim. B d .. h. .k. olacaktı. Bız, almanlarm oldukları gı-u erece mu ım ı .ı b' d _ .

1 1 1 . d' _. . 1 . d 
• 1• birleştiren ye · "f . d ı egı o ma arını ıste ıgımız şe ul e 
ış nı vazı enız e yapa - .. d' t · · 
vmız esaslı işl 1 1 cak . gormekte ısrar e ıyoruz. kı şıktan bı-

cag er şun ar o a tu . . . . .h b · · d · • • rını ıntı ap mec urıyetın eyız- ya ya-
. Y cnı vazı/eler cınki Avrupa"nın kurucusu olacağız, 

1 - Şımdıye kadar yaptığınız gibi, yahut da dününün harabeleri üzerinde 
bundan böyle de gündeliklerin ve fi - ağlıyacağız. Ukranya nfeselesini Al
atlarrn mutlak istikrarını temin etmek man propagandası ortaya çıkaımıştır. 

2 - Sermayeler piyasasını hususi Fransız - Sovyet paktının tezahürünü 
ihtiyaçlara şimdiye kadar olduğundan istiyoruz. 
da.ha geniş bir surette açmak. I ıalyan istekleri 

3 - Rayşbank'ın yeni te§kilahnı 10 İtalyan isteklerini bahis mevzuu e-
ıubat 1937 kanunu mucibince tamam - den hatip, şöyle demiştir: 
Iamak ve bu suretle Dawes paktının al- Bu mutalebat fransız birliğini or
man mutlak hakimiyetinin dışında hı- taya çıkarmıştır. Hiç bir diktatör bu 
raktır<iığı milli bankayı, nasyonal sos- birliğe karşı bir şey yapamaz. Başve
yali-st prensipleriyle mutlak bir mu • kil DC\ladiye'nin seyahati esnasında 
tabakat halinde bulunacak bir emis - gittiği yerlerde plebisit yapılmıştır. 
yon miiessctesi haline getirmek. Memleket hükümetten kati sözler bek-

Dr. Sahta te§ekkür liyor. 
B. Hitler devlet nazırı Doktor Şaht'- Pi yer Kot' un sözleri 

ada aşağıdaki mektubu göndermıştır: Eski hava nazırı radikal sosyalist 
"Rayşbank reisliğinden istifanız Pier Kot İspanyol meselesi hakkında 

dolayrsiyle uzun ve !'retin aeneler zar demiştir ki: 
fında, Almanya'ya ve şahsen bana yap- Franko nez dine bir büyük elçi mi 
ınış olduğunuz hizmetlerden dolayı en gönderilmek isteniyor? Pek ala öyle 
samimi ve en hararetli teşekkürleri- olsun .. Fakat, Franko ile görüşülmek 
aıi bildiririm. 1sminiz, milli cihazlan- isteniyorsa ona değil Roma'ya veya 
manı nilk devresi tarihinde daima ya- Berlin'e müracaat etmemiz li:ımdır. 
zıh kalacaktır. Sizi, devlet nazırı ola- Hitler'in "Mücadelem,, kitabı üze-
rak yeni vaı:ifelerin yapılması için an- rinde duran hatip demiştir ki: 

Almanya, Fransız·- İngiliz - Rus 
gaje etmekle bahtiyarırtı . ., bir lig~ ini bozmak istiyor ve Fransa'nın 

( . 
Londra haberi fena karşdadı deniz yolları üzerinde istinat nokta-

Londra, 20 a.a. - Doktor Şaht'ın ları araştıı:ıyor. 
Rayşbank reisliğinden çekilmesi, bu - Bu esnada sağ cenah hatibin sözle
rada, çok fena intibalar bıraıkmıştır. r>ini kesmiye ba~ladığmdan Piyer Kot 
Dün aıkşam ingiliz lirasına nazaran ~öyle bağırmıştır-
U.69 da kapanmış olan mark bu sabah "- Bu inkıtalara bakılırsa alman 
diğer dövizlerin paritesin.e nazaran propagandasının heni.iz çok kuvetli ve 
earih surette aşağı bir fiatta 11.74 te kudretli olduğu anlaşılıyor.,. 

uı.:us 

Cümhuriyetten 
•• once ve sonra 
kültürümüz 

(Başı ı inci sayfada) 

kü kültürün çifte yüksek tahsil bitir
mişlerin kültüründen üstündür 1 

* 
Çocukluğumda hocamdan duydu-

ğum şeyler arasmda bir de (Şarlman) 
hikayesi vardı: 

Bu adam okuyup yazmayt kırk ya
şından sonra öğrenmiş .. 

Bu hikaye bende şu tesirleri yaptı: 
Okumak ve yazmaktan imparator

lar bile müstağni kalamıyorlar. 
Ne büyük nimet, ne büyük sertvet 

imiş bu!. ve Şarlman ne kadar zeki 
adammış? 1 
· Avrupa memleketlerinde ne değerli 
hocalar varmış .. İnsana kırk yaşından 
sonra bile okuyup yazmak öğretiyor
lar!. 

Latin harfleri kabul edildikten son
ra, farkına vardım ki, bizde bir değil, 
binlerle (imparator Şarlman) var
mış!. 

Hocalar asıl bizde imiş.. 
Elli yaşındaki aşçıbaşılar, bu yaşta

ki hizmetçi kadınlar okuyup yazmak 
öğrendiler. (Ulus) u (Tan) ı (Son 
Posta) yı ilh .. hepsini okuyorlar. 

Ve meseleler üzerinde konuşuyor
lar. Münakaşa ediyorlar. 

Uzun yollan aşıp giden devecilerin 
beygir üstünde gazetelerini okumak 
fırsatını kaçırmadıklarını her vakit 
görmelş:teyim. 

Ve ne var ne yok, gazeteler ne ya -
zıyor dediğim zaman bana malumat 
da veriyorlar. 

Tren yoUarını bekliyen yavrucuk
ların bütün istedikleri bir gazete ya
hut bir kitaptır. 

Amca gazete! amca kitap t diye ba
ğıranlara mutlaka her seyahatimde 
rastlarım. 

Bir de cümhuriyetten önceki duru
mu düşünelim: 

Devlet Şıirasx azalığına çıkıp da iki 
satın okumak ve yazmaktan acizleri 
pekala gördiik ve tanıdık ı. 

* Bu satırcıkları, nedense cümhuri-
yetten sonraki kültürümüzü, hatta 
meşrutiyetten önceki kültürümüzden 
daha aşağı görmek hastalığına tutul
muş zavallılar için yazıyorum. 

Milli hakimiyetin 
ylldönümü 

(Başı 4 üncü sayfada) 
ilk hükümetin hazırlamış olduğu 

programda "siyasi, içti.mal umdele
rini milletin ruhundan almıya atfı
ehemiyet eden Büyük Millet Mecli
si hükümeti, bu umdelerin tatbika
tında milletin temayülat ve ihtiya -
catı hakikiyesini nazarı dikkatte 
bulundurarak yapacağı,, prensibin
den hiç bir zaman ayrılmamıştır. 

İlk teşkilatı esasiye görüşülür -
ken, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız 
milletin elinde kalmasiyle buna tah
ditler koymak istiyen fikirlerin çar
prştzğını bu münakaşalara ait mec
lis zabıtları bize isbat ediyor. Bir 
mebus "ifası iradei senieye teallfık 
edecek her şey Meclise gelecektir" 
kaydının konması hakkındaki takri
ri dolayısiyle yapzlan münakaşalar
da, millet Mıkimiyetinin şahıslar ve 
makamlar elinde tahdidlenmesine 
hiç bir zaman razı olmamış olan e
bedi Şef, hükümet reisi sıfatiyle, bu 
fikirde israr eden zata 

"-Biz gideriz, siz gelirsiniz, pek 
ala yaparsınız!" Demiştir. 

Çetin bir zafer olarak kanunlaş
mış olan anayasamızın 19 yaşma gi
rişi onu bize kazandıranlar için hu
dutsuz, minnet ve saygımızı tazeli
yecek bir vesiledir. 

Devlet Sürası .... 

Reis ve ôzahkları 
seçimi yapıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
sayılı kanunun muvakkat birinci mad
desinde yazılı memur ve askeri men
suplar tabirinin tefsiri dolayısiyle ha 
zırJanan kanun Iayihasınnı ikinci mad 
desi, uzun münakaşalar olduktan son
ra, Milli Müdafaa Encümeninin tale
bi üzerine encümene verilmiştir. 

Bütçe encümenine gitmiş olan as
keri fabrikalar tekaüt sandığı hakkın
daki projenin bazı maddelerinin ha-
zırlanmış olduğunu encümen namına 
B. Sırrı Day (Trabzon) söylemiş ve bu 
maddelerin ruznameye alınarak görü
şülmesi talebi kabul edilmiştir. 

-----• 11 Dnc.t.nsı 

Güreş kampı 

Milli takım Ankara' da 
disiplin altında callşh11hyor 

Güreş federasyonu bu sene ecnebi 
temasları yapacak olan milli ekipimi -
zi Ankara.da sıkı bir disiplin altında 
çalıştırmaktadır. En kuvetli eleman
lar arasından seçilen bu güreşçiler 

Türk Hava Kurumu tarafından iaşe e 
dilmcktedirler. Kampa iştirak edenle
re yalnız cumartesi ve pazar günleri 
dışarı çıkmalarına izin verilmektedir. 

Güreşçiler her gün saat 16 dan 19 
za kadar güreş idmanı yapmaktadırlar 
Bu idmanlar için Hacıbayramda eski 
bir mescit çalışma salonu haline geti
rilmiştir. Burada duş ve sair lüzumlu 
tertibat yapılmıştır. 

İdmanlar alakalılar tarafından her 
gün takip olunmaktadır. 

Kampta şimdiye kadar yapı1an 
kamplarda tatbik edilmiyen bazı mü-
him şeyler de vardır: Güreşçilere ada
bı muaşeret, okuma ve yazma, musiki, 
ve hesap dersleri veriliyor, her hafta 
çarşamba günü sinemaya götürülüyor, 
halkevi hareketlerinden istifade edili
yor. Güreşçilerin çalışmalarında "ra
kipli çalıştırma'' sistemi kabul elil
miştir. Bu suretle milli takımm azala
n karşıhrında daima iki rakip bul
maktadırlar. 

Kamp nisann sonunda bitecektir. 

Bu haftanın 

moçlar1 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

1-Lik maçlarına 22-1-939 pazar gü
nü Ankaragücü sahasında devam olu -
nacaktır. 

2 - Maçlar aşağıda yazılı kulüple -
rin A takımları arasındadır. 

Ankaragücii - Galatasaray saat : 13 
Hakem: Nazım Altındağ. 

Demirspor - Harp okulu İdman 
Yurdu saat : 14.45 

(Not: Bu maçın hl.kemi bölge baş -
kanlığınca tayin ve ayrıca ilan oluna -
caktır.) 

3 - Kulüp milmessillerinin göster· 
d~kleri lüzuma binaen (B) ve (C) ta -
kımları arasmdaıki maçlar Kurban 
Bayramından sonra devam olunacak -

-5--

Türk Gençliği 
Cepte taşımağa ve birlettirilip cilt

lenmiye müsait yeni ve zarif bir §o. 

kil alan Varlık mecmuasında okudu
ğum Bay Cemil Sena'nın "l)Ünkü ve 

bugünkü gençlik" batlıklı makalesi 
ile batından aonuna ka•dar mütezayit 
bir alaka ile tetkik ettiğim &y Kad
ri Y aman'ın "Yurt müdafaasında 
türk gençliği,, admdaki eseri beni 
gene gençlik ve türk gençliği ınevzu
una sevketti. 

Gençlik kadar güzel mevzu tasav
vur edilebilir mi? Gözlerin fıerli, diş
lerin eksiksiz, saçların canlı ve nıa
nah olduğu; ruhun hiç bir kayıt ta
nımadığı; zihnin kaygısız rUha uy
duğu gençlik ... 

Bay Cemil Sena, yazısında bu 
gençliği ele alarak onun bugünkü ve 

dünkü vaziyetlerini mukayıese edi
yor. Ezeli dava! Dünküler bugünkü
leri beğenmemi§lerdir. Bu niçin böy
le olınuştur? Bay Cemil Sena'ya gÖ • 

re "zaman zaman, gençlerimizin bil. 
gİ ve karakter seviyesi hakkında in • 
sana endişe ve hatti. yeis verici dert
le§melere rastlamıyanlar yok gibi
dir. Bu endi§eyi en çok duyanlar, 
ıüphesiz ki, vazifelerini yavaş yavaı 
genç nesillere devretmek zorunda o
lanlardır... Fakat, bu gibilerin tet
kik tarzı fazla sübıjektiftir .. Mevzuu 
bitaraf ve objektif olarak incelersek 
bu iddianın büsbütün aksi bir sonucı 
varırız,, 

Dünkü, bugünkü ve yarmki genÇ" 
tikler davasın·.:la mukayeselere lü 
zum var mıdır? Dünün gençliği ar• 
trk mazi olmuş bir devrin, bugünün 
gençliği içinde yaıadığmuz günlerin 
malıdırlar. Bugünkünün hüviyetini 
tesbit edebilirsek dünkü ile onu ao
cak yarınkine vermek istiycceği01İz 
vazifeler bakımından mukayese ede
biliriz. 

Bay Kadri Yaman, "Yurt ınüda
faaaında tüı·k gençliği" ismindeki e.. 
serin·de daha çok bunu yapıyor. Müs-
bet iı, filvaki, budur. Gençliği abstre 
bir mefhum gibi telakki etmcğe im
kan var mıdır ki o kısa göriiılerin ı}e-
dikodu mevzuu haline getirilebilaiın 1 

- Bugünkü gençleri beğenmİ! 
rum; çünkü bize benzemiyorlar! ~ ti 

kote edilmiştir. Doktor Şaht, son za- Sağ cenah mc-busları bunun üzerine 
mantarda Almanya ile İn.giltere ara - 9iddet.li itirazlarda bulunmiya başla -
ıında ekonomik ve malt ifbirliği için mıf, aol cenah mebusları ise alkışla -
Londra'da bazı sondajlar yapmtftt. Bu ınıya koyulmuşlardır. Her iki tarafın 
sebepten dolayı Doktor Şaıht'ın bu çe- bir.ibirine kartı bağırdığı sözler gürül
lrilişi City'de çok büyük aürpriz yap- tü çıkannıt ve meclis reisi Herriot 
m.ıştır. Doktor Şaht'in bu çekilişi bu - celseyi saat ~6.30 da tatile mecbur kal
rada, mutedil unıurların mağl\lbiyeti mrştır. 

Tokat toka<L.ı gibi telakki edilmekte ve markın dü -
tüşü ise Londra mali mahfillerinin en
dişelerine terceman olmaktadır. 

Saat 16.55 de celse tekrar acsılmış -
tı.r. 

Onları uğradıkları (kara sevda) 
dan kurtarmak için yazıyorum. 

Fakat bilmem ki faydam dokuna-
cak mı? 

* Bana geliyor ki: 
Bize lazım olan !Jey, 

öğretmen yetiştirmek, 

okul açmaktır. 

alabildiğine 
alabildiğine 

Okul kapıları önünde binlerce va
tan çocuğu bekliyor. 
Öğretme usullerimiz hiç bir devirle 

kıyas kabul edecek bir durumda değil
dir. 

İdare heyetinin Cümhurreisliği dai
resi teşkilatı hakkındaki Z180 ve 3011 
sayılı kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
ikinci müzakeresi yapılarak kabul e
dilmiştir. 

Devlet Şurası reis ve 
azalı/darına seçilenler : 

Dün devlet şurası reis ve azal~klan 
için yapılan seçimden sonra reis ıu 
neticeyi tebliğ etmiştir: 

tır. 

4 - Eski davetiyeler muteber değil
dir. Kulüplerin selahi~ttar mümes -
silleri delaletiyle yeni davetiyelerini 
mutemetlikten aldırmaları rica olu -
nur. 

Kır koşuları 
Ankara Bölgesi Atletizm Ajanlı -

ğmdan: 

diyenler, Bay Cemil Sena'nm da i- ~ 
~aret ettiği gibi ancak bütün iyilik
lerin mazide saklı olduğunu vehme
den bedbinler veya zamanların de
ğittiğine inanamryan cahillerdir., 
Yalnız, bugünün gençlerinde ban 
müsbet kusurlar müıabede eden)~~ 
mevcuttur ki kendilerini maziye bağ_ 
lılrkla değil, olsa olsa yetiştirme a\a.. 
temlerimizdeki hataları gençlere 
atfetmekle ittiham edebiUriz. 

Mült.ecilıer hakkındaki gö
rÜ§meler yarım kaldı 

Berlin, 20 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor : 

Doktor Şaht'ın çekilmesi, yahudi 
anuhaeereti için görlitmelerde bulu -
nan Rublee komisyonu azaaını tama -
miyle tatırtmıttır. Bu komisyon aza
smdan biri: "- Bu bizim içiın kuvetli 
bir daııbe olmuştuT,. demiştir. 

B. Rublee hemen if arkadaşlarını 

yanma çağrrarak yeni vaziyeti müza -
kereye baılamıştır. 

Miilteciler hakkmda yapılmakta o -
lan görüşmelerin nihayete ermiş ol -
duğundan, yahudi muhacereti ofisi di
ttktörü B. Rublee resmen haberdar e
dilmiştir. 

Mete vapuru yüzdürüldü 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Ereğli'
M karaya oturan vapurlardan .Mete 
de bugün öğle üzeri yiizdürülmüştür. 

Tramvay ~irkeli 

Sağ cenah mebusları "Moskova'ya 
satılmışlar" diye sol cenah,a hücum et
meleri üzerine komünist Torez ile sağ 
cenah mebuslardan Duplessis tokat 
tokata gelmişler ve mübaşirler tara -
fmdan ayrılmışlardır. Meclis reisinin 
bu hadiselerden dolayı teessüflerini 
beyan etmesi üzerine müzakerelere 
devam edilmiştir . 

Demokratik birliğinden 'Jaquinot 
Münih'te kurulan derme çatma sulhu 
şiddetle tenkit etmiş ve tavizler siya -
setine hücum eylemiştir. 
İspanya hakkında hatip, Balear a -

dalarının bitaraflrğı ve şimali Afrika 
ile münakalat serbestisini temin ıçın 

hükümetten ii:ap eden tedbirleri alma
sını istemiştir. 

Mebusan meclisi, salı günü toplana
caktır. 

Hariciye nazırı B. Bone mebusan 
meclisinde söyliyeceği beklenen nut
kunu salı günü öğleden sopra irat e -
decektir . 

murahhasları 

bugün geliyorlar 

Tramvay ıirketi murahhasları lstanbul'da 

Daha iyisi olamaz mı? 
Her iyinin daha iysi vardır. 
Fakat bu gün bir çok garp memle

ketleri bize imrenecek haldedirler. 
Usullerimiz bence o kadar güzel, 

ve öğretmenlerimiz o kadar çalışkan
dır ki, yarınları ferah ferah kavr.rya -
bilirler. 

Ben şimdiden; 
Köyde, basık tavanlt obasında, o

cakta yanan odunların ışığında yeni 
harflerimizle tarihini anlamıya çalı
şan türk köylü çocukları arasından çı
kacak cümhurreislerini görmekteyim. 

Yarınlar yakındır. 

Mahmut Esat BOZKURT 
• Ankara: 19/1/1939 

Yeniıehir güzel bir 
sinema kazandı 

Ankara, güzel, modern bir eğlen
me ve dinlenme yerine kavuştu. Ye
nişehir'de kurulan Ulus sineması dün 
gece açıldı. Radyo dinleyicilerinin 
sevimli dostu Said Çelebi, Ulus si
neması teşebbüsiyle Ankara'ya bü
yük bir iylik etmiş oluyor. 

Dün gece sinemaya Ankara'nın gü
zide halkı davetli bulunuyordu. Her
kes büyük bir merakla hükümet mer
kezinin üçüncü sinemasını görmeğe 
gelmişti. Mevsimin repertuvarını a
çan film de büyük bir alaka uyandır
ouştı. Sevimli fransız sanatkarı Ti
no Rossi'nin tatlı sesini dün akşam 
doya doya dinledik. 

Ankaralıları, zarif kazançlarından 
dolayı tebrik ederken sinemjl hakkın
daki ihtisaslarımrzı da kaydedelim: 

Ulus sineması şık ve sevimlidir. I
şık tertibatı ve bilhassa Türkiyede 
henüz hiç bir sinem!da görmediği
miz sıcak ve soğuk hava tertibatı mü
kemmeldir. Güzel Ankara böyle bir 

"Devlet Şfırası reisliğine yapılan 

intihapta reye iştirak edenler 247 dir. 
Muamele tamamdır. İsmail Hakkı Gö
rekli 200, Saffet Tuncay 34, Mitat Ka
labalık 12, SaJahattin Odabaşı 1 rey 
almışlardır. Bunlardan İsmail Hakkı 
Görekli 200 reyle devlet şurası reisli
ğine intihap edilmiştir. (Alkışlar al-
lah muvaffak etsin sesleri). Devlet 
şurası beşinci daire reisliği için yapı
lan intihapta reye iştirak eden arka
daşların adedi 235 dır. Muamele ta
mamdır. 

SaHihattin Odabaşı 215, Nusret 
Doğruer 12, M. Nuri Kayaalp B rey al
mışlardır. Bunlardan Salahattin Oda
başı 216 reyle daire reisliğine in
tihap edilmiştir. 

Azalıklar için 262 zat reye iştirak 
etmiştir: 

Talat Balkır 232, Naci Akbay 212, 
Naili Tezgören 221, Talat Hıtay 220, 
Ali Server Si.ımer 226, Şefik Örüm 218, 
Kemal Arar 215, Memduh Özöran 208, 
Edip Cemil Oyhun 204, Avni Türel 
196 rey almışlardır. 

Kamutay pazartesi günü toplana
caktır. 

i ngiliz porlômentosu 

toplonmıyocok -
Londra, 20 a.a. - Başvekil B. 

Çemberleyn, parlamentonun derhal 
toplantıya çağrılmasını talep eden 
muhalefet lideri B. Atllee'nin mek
tubuna cevaben, bu talebini isaf ede
miycceğini bildirmiştir. 

Yoldan cıkanlar 
~ 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 
Kara köy' de iki saat fasıla ile iki tram
vay yoldan çıktı. Bu yüzden tramvay 
seferleri arızaya uğradı. 

etmiştir. Tino Rossi'yi yakında sah
nede göreceğimiz hakkındaki müjde
si hakikaten makbule eçti. Yeni sür-

İzmir' de yapılacak İzmir - İstanbul -
Ankara arasındaki kır koşusuna seçme 
müsabaıkasına yarınki pazar günü saat 
10 da 19 Mayıa Stadyomunda başlana
ı:aktır. 

Mesafe beş kilometredir. 

Katalonya'yı kuşatan 

çember gittikçe daralıyor 

(Başı ı inci sayfada) 

la Guardia, Serracastella ve Serracas
tella ve Tudela mevzilerini işgal ettik. 

Merkez bölgesinde Malgrad, Cum
lia, Oluja11, Cveciana ile Montegraels, 
Masane ve Rocaplan.a mevzilerini al
dık. 

Tarroja • Kalaf yolunu kestik. 
Cenup bölgesinde, Salamo, Rodona, 

Juncosa, Ardena, Bonastre, Torre de 
Marra ile Castellar, Plana Matania 
mevzilerini ve Alba, Cova ve Prengal 
tepelerini işgal ettik. 

Düşman yüzlerce ölü verdi ve 1485 
esir aldık. 

Andaluzya'da hatlarımızın tashihi 
sırasında, düşmana büyüK zayiat ver
dirdik ve 428 esir aldık. 

Bir f rankiat general yaralandı 
Roma, 20 a.a. - Salamanka'nın bir 

tebliğinde italyan lejyonerlerine ku
manda eden generalin Katalonya'daki 
son günlerdeki muharebelerde baca
ğından yaralanmış olduğu bildirilmek
tedir. 

Vakınaiya'dan ayrılan 
gönüllüler 

Valans, 20 a.a. - Beynelmilel liva
lara mensup 2900 gönüllü memleketle
rine iade edilmek üzere dün kontrol 
komisyonu azasından letonyalı albay 
Jeske'nin huzuriyle Valans'tan vapura 
bindirilmişlerdir. 

Valans'da şimdi nakillerine imkan 
görülmiyen iki üç yaralıdan ba~ka gö
nüllü kalmamıştır. 

önüllüleri 

Bay Kadri Yaman ise, ne er.kiler 
ve yeniler dedikoduauna, ne daha i-
yi olmalan makıradiyle gençleri teıı .. 
bellik ve havailikle suçlandrrm~ 
usulüne iltifat etmiyerek onlara du ... 
ma•dan çalışmak, asırlardanberi kay~ 
betmiş olduklarını en kısa zamanda 
kazanmak, ilerlemek, diğer millet -
[er arasında layık olduğu yüksek 
mevkie sahip olmak zaruretinde bu
lunan asil bir milletin çocukları bu-
lunmak haysiyetiyle hakları kadar 
mesuliyetlerini de düşünüp elele 
vermenin yollarını göstermektedir. 

"Vatan müdafaasında türk genç -
liği", yetişmekte olan neslin okwnak 
mecburiyetinde buJun·duğu kitaptır. 

Gençleri ne kendimize ben:zetme
ğe, ne de vahi sebeplerle tecrim et
miye kalkışalım: onhırı, Bay Kadri 
Yaman'ın yaptığı gibi, bilgilerimiz
den ve tecrübelerimizden faydalan· 
dırmıya uğra~alım. - N. Baydar 

ne iade edilmek üzere Valans'a getiri
len beynelmilel livalara mensup 3000 
gönüllüyü ziyaret etmiştir. Bu gönül
lüler, denizaltı avcıları, denizaltı ge
mileri, muhripler ve tayyarelerin hi
mayesinde olarak yola çrkan iki ispan
yol yük vapuriyle Valans'tan Barse· 
lon'a getirilmişlerdir. 

Negı in, bir hitabe irat etmiştir. 
Gönüllüler arasında 30 ingiliz ve 

; 25 kanadalı vardır. 

Difrt İslilaımettc ftml'r11z 

Lerida, 20 a.a. - Frakocuların ta -
arruzu bu sabah dört istikamette tek -
rar başlamıştır: Manresa - İgualda -
Villa Franka ve Vendrel. Bu dört şe -
hir Katalonya ordusunun miidafaaya 
hazırlandığı müstahkem hattın dört 
esasını tc§kil etmektedir. 

Frankocular bugiin Manresa'dan 
23 kilometre şimalde İgualda'dan 10, 
Villa Franka'dan 19, Venıdirelden de 
8 kilometre mesafede bulunmaktadır. 

Romburdımfln 
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ı dirde 10. 3. 939 tarihine müsadif cu
na günü saat 10-12 ye kadar yapıla
. ak ikinci artırmada en çok artırana 
?hale olunacaktır. 

• 
TARI 

Aylık temizliklerimizde 
dan gelen bir t;evgi ile 

ku Hamlığımız Ankara lcra Dairesi Gayri Men· 
kul Satış Memurluğundan: 
Ankaranın Ayrancı mevkiinde 543 

ada 29 parsel numaralı 3162 metre 
ıurabbaı arsanın 480 hisse itibariyle 
~ hissesi aşağıda yazılı şartlar dahi
nde açık artırma ile satışa çıkarıl· 
tştır. 

kvsAFI 
Bu gayri menkulde satılacak hisse

e 276 ıııetre 50 desimetre murabbaa
ık mahal isabet etmektedir: Beher 

metre rrıurabbaına 350 kuruştan satı-
lacak hiss.ey~ 9~7 lira 75 kuruş kıymet 
takdir edılmıştır. 

SA'f1Ş ŞARTLARI 

1 _ Satış peşin para ile olmak ü
zere 23· 2. 939 tarihine müsadif per
§embe saat 10-12 ye kadar icra dairesi 
gayri Jllenkul satış memurluğunda ya
pılacaıctır. 

2 - Ta~ipler takdir edilmiş olan 
yukarıdakı muhammen kıymetin % 
7 ,5 bU5~ğ~ nisbetinde pey akçesi ve
ya milh bır bankanın teminat mektu
bu ile kanunen teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri getirecekler-
dir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk· 
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra 111ezkiir günün on ikinci saatında 
en çok artıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
ediletl bedeli muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 10.3.939 
tarihine müsadif cuma günü saat 10-
12 ye kadar yapılacak ikinci artırma
da en çok artırana ihale olunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme 
digi takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. lşbu müddet zar
~da ihale bedeli yatırılmadığı tak-
~de ihale bozulacak ve bu tarihten 
~1 en yüksek teklifte bulunan tali
e teklif veçhile almağa razi olup 
ıadığı sorulduktan sonra teklif 
1ile al.mağa razi ise ihale farkı bi
l talipten tahsil edihnek üzere 

,~ talibe ihale edilecektir. Teklif 
bile razi olmazsa gayri m"nkul yc
.n 15 günlük ikinci artır ya çıka-

L.dcak en çok artıran talibe le edile-
cektir. 

6 - Her iki artırmada yri men
kul talibine ihale edildikt< tapu har
ct müşteriye ihale tarihin kadar o
l~ müterakim vergi ve de taliye res
-ı ise aatıı bedelinden öd e<:ektil'. 

7 - Borçlu ve alacaklı! r a diğer 
lli.kadarlarm gayri menkul :zerinde
ki haklarını ve hususiyle fa 
rafa dair olan iddialarını e\ 
l>itelcriyle yirmi gün içinde 
ıe bildirmeleri lazımdır. A 
dirde hakları tapu siciliyle 
lbadıkça aatış bedelini pay 
dan har.iç tutulacaktır. 

airemi
i tak
bi t ol-

8 - Artırmıya iştirak decekler 
yı ile 
açık 

uyabi-
228 

ıo. 2. 939 tarihinde 38/70 
dairemizdeki yerinde herk 
bulundurulan şartnamemizi o 
lirler. 

'.Ankara lcra Dairesi Gayrı Men· 
kul Satıı Memurluğundan: 

Ipotek olup satılmasına ka a veri
len Ankaranın Firenközü m kiinde 
28. 2. 936 tarih ve 128/113 
maralı şarkan yol garbcn d 
ve yol §imalen yol, cenuben A 
lu Hasan ile çevrili evi olan l: 
ğıdaki şartlar dairesinde açık rtırma 

ile aaatışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı 
Bağ: 9190 metre murabba 

1tndadır. Dört bin omca ve yi 
yük 150 küçük fide vardır. B 
krmlıdır. 

Bağ evi: Zemini toprak bi 
dor üzerinde sağda iki oda sc 
oda bir mutbah ve bina arkası 
bela ve alt katta ahır ve sa 
vardır. Ev ahşaptır. Odaların 
tahta ve tavanları bağdadidir. 
ve dahili çamur sıvalıdır. 35 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları 

ha-

bam 
Hariç 

lira 

ı Satış peşin para ile olma ızere 

23. 2. 939 tarihine mlısadif pc mbe 
günü saat 10-12 ye kadar icra d iresi 
gayri menkul satış memurl unda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilm olan 
yukarıdaki muhammen kıyme ı yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın temina mek· 
tubu ite kanunen teminat olar k ka
bul edilen hazine tahvilleri tire
ceklerdir. 

3 _ Satış günü artırma bedeli tak-
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş be

ini bulduktan ve üç defa nida ctti
ildikten sonra mezkur günün 12 inci 

saatinde en çok artıran talibine ihale 
lunur. 

4 - Işbu tarihdeki artırmada tek· 
if edılen bedel muhammen kı metin 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi vezne eylemesi için yedi gün ka
dar mehil verilecektir. tşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evci en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklifi veçhile almağa razi o
lup olmadığı sorulduktan sonra razi 
ise ihale farkı birinci talipten tahsil 
edilmek üzere bu talibe ihale edile
cektir. Teklif veçhile almağa razi ol
mazsa gayri menkul yeniden 15 gün
lük ikinci bir artırmağa çıkarılarak 
en çok artıran talibe ihale edilecek
tir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve dellaliye resmi 
ise satış bedelinder. ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
taliplerin; gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususi ile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını evrakı müs
biteleri ile 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmadık· 
ca satış bedelini paylaşmasından ha· 
riç tutulacaktır. 

8 - Artmnıya iştirak edecekler 
10. 2. 939 tarihinden itibaren 938/ 81 
sayı ile dairemizdeki yerinde herke
se açık bulundurulan şartnameyi o-
kuyabilirler. 238 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul Satıı Memurluğundan: 

İzaleyi şuyudan dolayı mahkemece 
satılmasına karar verilen Ankaranın 
Çeşme mahallesinin Çeşme sokağın
da 623 ada 20 parsel numaralı ev aşa
ğıda yazılı şartlar dairesinde açık ar
tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı 

7 numaralı kapıdan girildikte bah
çe ve sağda bir hala ve karşıda tavan
sız ve dabanlı bir oda ve solda tavan
sız altı toprak koridorun sağında üst 
ten bir pencere ile ziya alır altı top
rak bir oda ve solunda tahta döşeme 
li ve tavanlı bir oda vardır. 

5 kapı numaralı kısımdan girildik
te merdiven sağında tavanlı tabanlı 
bir oda bir aralık bir hala ve 12 ayak 
merdivenle çıkıldıkta bir koridar ve 
seyyar bir kiler ve koridora açılır 

bir odası vardır. Heyeti umumiyesi 
157 metre murabbaı sahasında olup 
3212 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Sat?'§ Şartlan 

ı - Satıf pe§in para ile olmak Uze
re 27. 2. 939 tarihinde müsadif pazar
tesi günü saat 10-12 kadar icra daire
si gayri menkul satış memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin % 
7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankamn teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış gün~ artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin% 75 ini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkur günün 12 saatinde en çok 
artıran talibine ihale olunur. 

4 - lşbu tarihdeki artırmada teklif 
edilen bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 14. 3. 939 
tarihine müsadif salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale olunacaktır. 

SEK ŞARABLARI DÖMİSEK 

Ege bölgesinin emsali bu

lunm ıyan çekirdeksiz taze 
üzümden yapllmııhr. 

TARİ~ ~ARABi 
içiniz 

TARİŞ ~ARABi 
Sıhhat ve kudret Yerir. 

Sofranızda daima 

TARİŞ ~ARABi 
bulundurunuz 

Satış mağazası : 

Ankara Memurlar 
Kooperatifi 

Muayenehane nakli 
Doktor 

Ali Maruf Ünver 
Tabakhane caddesi Güzel Arçın so

kağındaki muayenehanesini (Anafar
talar caddesi Zencirli cami karşısın -
da Sebat eczanesi üstündeki daireye) 
nakletmiştir. 

Hastaları: Sabah (7 ,30 - 8,45) Ak
şam (17 - 20) ye kadar kabul eder. 

218 

inşaat mü na kasası 
Kırklareli C. H. Partiei llyönku

rul Batka.nlığmdan : 
Temel aksamının inşası bitmiş olan 

Kırklareli Halkevinin (600) metre 
küp taş 70.000 - 100.000) tuğla ile taş, 
tuğla ve beton işçilikleri ayn ayrı o
larak 11-1-939 salı gününden 7-2-939 
sah gününe kadar münakasaya konul
muştur. İstekli olanların Kırklareli il
yönkurul başkanlığına baş vurmaları 

ilan olunur. 182 

1 ki muhasip aranıyor 

Muhasebeden anlar, askerliğini bi
tirmiş iki memura ihtiyaç vardır. Bi
rer kıta fotoğrafları ile ve bonservis
leri ile Antalya umumi nakliyat türk 
anonim şirketi Ankara şubesine biz
zat müracaatları ve yahut açık adres-
leri ile bildirmeleri. 231 

Ebe Rôna Ürünsef 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Ulucanlar'da Demirciler cadde-
si No: 27 Telefon: 3524 186 

Katı alôka 
Çocuk sarayı caddesinde (Yeni 
Doğan hırdavat ve züccaciye) 
namiyle Habil Adaköy ile müt
terek açtığımız mağazamızı bu 
kere meyanemizde feshederek 
mezkur mağazada Habil Ada. 
köyün alakası kalmadığını sayın 
müşterilerime arzederim. 

Çocuk sarayı caddesi Yeni Do
ğan hırdavat mağazası sahibi 

Fatma Çabutçu 239 

KİREÇ 
Pazarcıklı Mehmet Akar'ın 

Karaköy, Alpıköy, Beylikahm ci

varında yaparak ötedenberi An

kara piyasasında Kütahya kire
ci namiyle maruf meşhur ÇALI 
kireçleri toptan ve perakende 
Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabatlı apar
tımanı HÜSEYiN ORAK Ti: 
2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA
SAN BALDUDAK T1: 1446 ya
zıhane ve mağazalarında satılır. 
Mezkur kireçler yüzde 2 den faz-

ve BAGLARl 

Balolarda bile en ince e 
lerimiz altında sezilmez, he 
reketimizi kolaylaştırıcı mil 
suz, temiz ve sıhhi bir idea 

Sıhatinin kıymetini tak~ 
den her bayan umum dünya 

· larının şükranla kulland 
rı: 

Femil ve Bağı 
Daima kullanırlar. 

Gar gazinosunda 
Hergün orkestra 

saat 17,30 dan itibaren icrayı ahenge başlar 17~ 

Tercüme işleri Almanca dersle 
İştirak edeceğiniz münakasalarda 

muvaffak olabilmenin en büyük sırrı, 
temsil ettiğiniz firmalara gönderdiği
niz şartname tercümelerinin sıhhati
dir. Ankara P. K. 353 adresine mek-

Almanyada tahsil etmiş ve uzut 
neler kalmış bir türk, Almanca • 
vermek ve hususi müesseselerde 
lışmak istiyor. Müracaatlar K 
Han No. 26 ya yapılmalıdır. tupla müracaat. 243 

Elektrik direği ve saire alınacak 
Ezine Belediye Riyasetinden : Muhammen bedeli 

Cinsi Miktarı Lira Kr. 
Muvakka 

Lira 1 

---· 
Elektrik şebeke 
demir direkleri 
U ve köşebent 
travers demiri 
Demir civata ve 

250 adet (40) ton) 

1500 kilo 

300 kilo 

) 
) 4156 90 
) 
) . 311 

somun ) 
l - Yukarda muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarı yaz 

Ezine elektrik tesisatı §ebeke demir direkleri ve teferrüatı 7-1-939 tari1 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çrkarılmıştır . 

2 - İhalesi 27-1-939 cuma günü saat 10 da belediye dairesinde encü 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşifnamesi 1stanbul'da Taşlıan 5 inci katta (Samı 
Şirketinden ve Ezine Belediye kaleminden parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunt vesaik ve muvakkat teminatlariyie birlikte 
le gün ve saatinde müracaatları ilan olunur. (199-132) 10154 

' 

Kiralık mahal 
Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir 

mesafede kaloriferli kargir dört yüz metre murabbaınd 
bir kat üzerinde her türlü teşekkülata müsait Banka, ıigol'j 
ta ve buna mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kir 
lıktır. lstiyenlerin İstanbul pasta salonunda Bay Dursun 
Ali'ye müracaatları. 163 j 

BÜTÜN AGRILARI KESEN 
EMSALSİZ BİR İLAÇ 

5 - 1-2 inci artırmalarda ihale be-
deli ihaleyi müteakip verilmediği tak la fire posa bırakmaz kum ve NEOKÜRIN, Bat • Dit ve R 
dirde üzerine ihale edilenin talebi ü- saireden aridir. Verim ve temiz- matizma ağrılarını derhal kese 

Za iler 
zerine ihale tarihinden itibaren ken- Zayi - 1922 senesinde mülkiye mek lik ve randıman itibariyle tecrü- NEOKÜRIN, Grip, Nezle "I 

disine bedeli ihaleyi teslimi vezne tebinden aldığım 15 No lu tasdikna- be edilmiş her hususta diğer ki- sogwuk algınlığında emsalsiz hl 
1 · · · d' gu··n kad h"l meyı· kaybett·m. Ye · · · al w reçlere faiktir. 207 ey emesı ıçm ye ı ar me ı ı rusını acagım - devadır. Ateşi düşürür, vü 
·ı k · ı b ··ddet f d dan eskisinin hükmü olmadıh ilan o -verı ece tır. ş u mu zar ın a kırgınlığını alır. 

ihale bedeli yatırılmadığı takdirde i- Iunur. Ankara Yenişehir Adakale cad Ü IY l 
hale bozulacak ve bu tarihten evel en desi No. 16 - 17 Mehmet Emin Ersan T RK E Ş BANKASI NEOKÜRIN, Bayanlann a3 
yüksek teklifte bulunan talibine tek- 240 Memurlar Yardım Cemiyetinden başı sancılarını keser ve ade 

Cemiyetin umumi heyetinin ruzna- kolayla•brır. 
lif veçhile almağa razi olup olmadı- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL mesinde yazılı idare heyeti intihabı- ~ 
ğı sorulduktan sonra teklif veshiıe - : nı yapmak üzere 6 şubat pazartesi gü- NEOKORIN'i daima tercih e 
almağa razi ise ihale farkı birinci § İLK BAHAR GECELERİ : nü saat 9,5 da Ankara'da Ulus meyda- diniz. NEOKÜRIN, mideye, kal 
talibden tahsil edilmek üzere talibe : Pek Yakında Baş/Jyor : nında Türkiye tş Bankası binası da- be ve böbreklere zarar verme2 
ihale edilecektir. Teklif veçhile al- : - hilindeki dairei mahsusasında toplana ı Günde 2 - 3 tane alrnabilir. NEOKORIN ismine dikkat edidt 

ğ · 1 · k 1 .,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 
ma a razı 0 mazsa gayrı men u ye- cağı ilan olunur. 245 Bir kaıe 6, altılık kutu 30 kuruıtur. Her eczanede bulunur. 70 
niden 15 günlük ikinci artırmıya çı-
karılacaktır. En çok artıran talibe i
hale edilecektir. 

6 - Her iki gayri menkul talibine 
ihale edildikte tapu harcı müşteriye 
ihale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve dellaliye resmi ise satış be
delinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerind~
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadık
ça satış bedelini paylaşmasından ha
riç tutulacaktır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 
10. 2. 939 tarihinde 38/85 günU ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 

bulundurulan 

Muhtelif melbusat, techizat vesaire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satm Alma Komisyonundan: 
1 - A§ağıda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hizalarında gösterilen gün ve saatte eksiltmeye konularak satın alınacaktır. 
2 - Tahmin bedelleri işaretli olan bu eşyaya ait hizalarında gösterilen bedel ile veya parasız olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplar 

en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu ve,pika ve teminatı belli saatte komisyona ve 
miş olmaları. (68) 10110 

Cinsi Miktarı 
Tahmin bedeli llk teminat Şartname bedeli Eksiltme Eksiltme tarihi 

kuruş Lira kuruş kuruş usulü gün ve saati Sa. 

1 - Kışlık elbiselik kuma1 62000 Metre 250 metresi 9000 00 175 Kapalı zarf 27-1-939 cuma 10 
2 - Battaniye 4500 adet 850 tanesi 2868 75 192 ,, ,, ,, ,, ,, 15 
3 - Altlı üstlü somyalı demir karyola (1000) çift 2000 çifti 1500 00 parasız ,, ,, 28-1-939 cumartesi 10 

(2000) tek 
4 - Hayvan velessi 400 tane 1050 tanesi 315 00 ,, Açık eksilt. 30-1-939 pazartesi 10 
5 - Hayvan velensesi 800 tane 1050 tanesi 
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beş bin beş yüz seksen dokuz lira 32 
kuruştur. Ve i in bedeli, arttırmaya 
çıkarılacak ar mukabilinde ödene -
cektir. İhalesi 7-~3' salı günü saat 
on altıda belediye encümeninde yapı -
lacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 
da iki bin altı yüz a1tmış dokuz lira 
yirmi beş kuruştur. İştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun tarafi dairesinde 
haz.ulanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 7-2-939 sah günü azami sa
at on beşe kadar enclimen reisliğine 
vermelidirler. 

Ankara Birinci Sulh HUkuk H&
kimliğ.ind n : 

RESMİ İLANLAR 
j~-·-~-ill_i -~-üd_aı_a~_ea_k __ an_11_aı_·ı 

Adedi devir saati alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonun

dan: 
1. - 16. tane (Deuta Morel) adedı 

devır saatı satın alınacaktır. Muham
men. bedel~ 620 lira 16 kuruş olup ilk 
temınat mıktan 46 lira 52 kuruştur. 

2 - İhalesi 23-2-939 perşembe günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - l teklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat mektup veya makbuz
lariyle komisyonda bulunmaları. 

(45) 10071 

5000 Kilo benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

uıi&yonundan : 
1 - Harp okulu için 5000 kilo ben

.zin açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. Hepsinin tahmini tutarı 1300 li -
radır. 

Z - Eksiltme 23-1-939 pazartesi gü
nU saat 11 de M. M. V. satın alma ko-
ınisyonunda Yapılacaktır. ' 

3 - llk teminatı 97 lira 50 kuruş -
tur ... Şar.t~ame i her gün komisyonda 
görulebılır. 

4 - Ek iltmeye iştirak edeceklerin 
kanuni teminat ve vesikalarile birlik
te belli gUn ve saatte M. M. V. satın 
alına komisyonunda bulunmaları ilan 
olunur. (47) 10072 

Pen~ere perdesi yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan: 

Cebeci hastanesi için 220 tane pen
cere perdesi hastanece verilmek üze
re perde Yaptırılacak ve nümunesi gi
bi aynı mikdar korneş yerlerine mon
te edilmek şartiyle satın alınacaktır. 
Korneşin nümunesi vardır. Pazarlığı 
26.1.939 perşembe gUnü saat 10 da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin pazarlık gün ve saatinde 
75 liralık teminat makbuzlariyle ko
misyonda bulunmaları. (196) 10235 

190 kalem alah hbbiye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Kapalı zarfla ekailtrniye konu

lan 190 kalem aleti tibbiyeye istekli 
çılanadıgından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 5.800 beşi bin sekiz yüz lira o
lup ılk teminat mikdarı 435 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarpmba 
günü saat 11 de veklilet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görü1ebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir sa 
at eveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(213) 10249 

Kü~ük edevat ~antası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tniayonundan : 
1 -ıoo adet kompile küçük edc

\'at çantası açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 -Ekisltmesi 6-2-939 pazartesi sa 
at 11 dedir • 

3 -llk teminat 90 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 _ Eksiltmiye gireceklerin ilk te
lbinat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. ün
tU maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M. 
'1, satınalma komisyonunda bulunma-
ları. (225) 10252 

.. 'A&kfl1 · Fabrikalai · 

Ateşçi ustası 
alınacaktır 

el .. A.skeri Fabrikalar Umum Mü-
Uı-Hıt:ünden : , 

kırıkkalc fabrikalarımızda yevmi-
Yc 11 • k ü 'k · ·· t e ıstihdam edılme zere ı ı mu. 
~hassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
... cıtıi deniz makina subaylarından 
b~>'a ticareti bahriye makina mekte
i~11.dcrı neşet ve türk donanmasında 
"ctıyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
rıa 11tnarı dairesinden ehliyet şahadet
tir~Csi almış olanlar tercih edilecek-

' 'l'~li ... 

· Posto, 't elgrof \.o T el~fon . 

2 Spiker ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

İnşaat 
mühendisi 
alınacaktır 1 - Ankara radyosu içıin (12S) li

ra aylık ücretle iki spiker alınacak -
Askeri Fabrikalar Umum Müdür- tır. 

lüğün·den : 

Alınacak inşaat mühendisinin her 
türlü statik hesaplarda beton arme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi iş
lerde çalıştıklarını gösterir vesikala
riyle Nafıa Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdiırliığe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (43) 10090 

5 adet torna tezgahı alınacak 

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

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 
olım S adet torna tezgahı Askerı Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6. 3. 939 pa
zartesi günü snat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(lSO) 10199 

50 ton kuvarsit kumu ahnacak 
Askeri F brikalar Umum Müdür· 

Jüğü Merkez Satın Alma Komisy<>4 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan 50 ton Kuvarsit kumu askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6-2-939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saaatte komis 
yona müracaatları. (180) 10206 

2 Taliplerin lise mezunu olması ve 
tcleffuzlarının düzgün, seslerinin 
mikrofona müsait bulunması liızım -
dır. 

3 - Aynı evsafı haiz olanlar arasın 
da yabancı dil bilenler yüksek mek
tep mezun lan tercih edilecektir. 

4 - İmtihan 6-2-939 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 9 da An
kara radyo evinde yapılacaktır. 

5- Taliplerin 31-1-939 tarihine ka
dar istida ile P. T. T. umumi müdür-
lüğüne müracaatları. 

(226) 10253 

.:" .. .. Kazalar 
Mazot alınacak 

Nevıehir Belediye&inden : 

Bir tenekesinin muhammen bedeli 
175 kuru olan Nev ehir elektrik fab
rikasına alınacak 1500 teneke mazot 
on be gün milddetle açık eksiltmeye 
konulmu tur. Muvakkat teminat mik
tarı 262,S liradır. Bu mazotlar Nevşe
hir'de depoda teslim alınacaktır. Ta
liplerin ihale günü olan 27-1-939 tari
hine müsadif cuma giinü Nevşehir 

belediye encümenine müracaatları i -
Uin olunur. 10247 

Kürk deposu 

20 gün için mağazaların satı§ 
fiyatından yüzde 40 aıağı yani 
kumaş fiyatına hem güzel hem 
de sıhidir. Terki ticaret dolayı
siyle yapılan bu fırsatlı satıştan 
istifade ediniz. Son moda manto 
caket pelerin ve yaka bualar sa
tılmaktadır. Balık pazarı eşya 
satıı salonu. 147 

· Okullar . ; ' i._A __ nk ..... a_ra ...... L_ev_a_zı_m_A_m_ir_liğ_i .......ı 
Elbiselik kumaş 

alınacak 

Hastahane yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Çorlu'da inşa edilmekte olan 
Siyan! Bilgiler Okulu Satın Al- insan hastane inin yeniden bazı inşa-

ma Komisyonundan: at ve tesisat ilave edilecektir. 
Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 30-

950-1025 metro yerli elbiselik kuma 1·939 pazart• ı gtinU saat 16 da Çor
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul- luda kor satınalma komisyonunda ya
mu tur. Eksiltmesi 9 şubat 1939 per- , pılacaktır. 

embe günil saat ıs de Ankara mek • 3 -İlk pey parası 3147 lira 68 ku-
tepler muhasebeciliğinde yapılacak - ruştur. 
tır. Tahmin edilen fiyat beher metre 4 - Şartname ve projelerini gör -
için 7 liradır. tık teminat 717 lira 50 mek ve almak istiyenler 2 lira S kuruş 
kuruştur. Kumaş nümunelcri ve şart- mukabilinde Çorlu'da kor satınalma 
namesi her gün Siyasal Bilgiler oku- komisyonuna müracaatla alabilirler. 
lunda görülebilir. Teklif mektupları 5 - İstekliler kanunun ikinci ve 
9 ubat per embe günü saat 14 buçu- üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
ğa kadar mektepler muhasebeciliğin- birlikte belli gün ve saatten bir saat 
de satınalma komisyonu reisliğine ve evveline kadar teklif mektuplarını 
rilmiş olmalıdır. {219) 10250 ı komisyona vermiş bulunmaları. 

. (182) 10207 

Askerlik isleri _, 

Ankara Yabancı A&kerlik Şube3inden : 
Ankarada bulunan 310 doğumundan 33J dahil doğumlu ihtiyat yabancı 

eratın mutad olan senelik yoklamaları yapılacaktır. 
Hangi doğumluların hangi gU~lerde yoklamalarının yapılacağ: a~ağı~a 

yazılıdır. Her doğum tayin edilen günde mıntakasında bulundugu emnı
yet komiserliğinden veya belediye muhtarlık işleri müdürl~~ünden tas
dikli alacağı ikamet vesikası, nüfu cüzdanı v.e askeri vesaıkıyle Ankara 
yabancı askerlik şubesine gelmeleri i15n olunur. (233) 10256 

GONO 
310 Doğumlular 25 • 2. Kanun 939 Çarşamba yoklamıya gelecekler 
311 ,. 30 - ,. .. Pazartesi ., ,. 
312 ,. 6 - Şubat ., ,. .. ,. 
313 ., 8 - ,. ,, Çal"§amba ,. .. 
314 ,. 13 - 15 ,. ., P.tesi ve çar§amba ,. ,. 
315 " 20 - 22 .. " .. " .. 
316 ,, 27 - .. 1 mart ., .. ., .. 
317 ,, 6-8Mart ,. ., .... 
318 .. 
319 .. 
320 .. 
321 .. 
322 .. 
323 .. 
324 ,, 
325 .. 
326 .. 
327 .. 

13 - 15 .. 
20 - 22 .. 
27 - 29 .. 

3 - 5 Nisan 
10 - 12 .. 
8 - 10 Mayıs 
ıs - ı1 .. 
22 - 24 .. 
29 - 31 " 

5 - 7 Haziran 

.. " .. .. .. •• " .. .. .. .. .. 
•• .. .. .. .. .. " •• .. .. .. .. 
" .. " " .. .. .. .. .. .. •• " .. .. .. .. 

r ................................................. 1 
Vilôyetler .................................................... 

Pamuk islôh istasyonu 
yaptırılacak 

Malatya Ziraat Müdürlüğünden : 
8-2-939 çar~amba günü saat 14 de 

Malatya Ziraat Müdürlüğü dairesin
de 3366 lira 74 kuruş bedelli pamuk 
ıslah istasyonu ikmali inşaatı açık 
eksiltme usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri, genel hu usi ve fenni şartname· 
leri proje huJasasiyle buna mütefer · 
ri diğer evrak her gün gün Ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 252 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin bu işe girebilmeleri i
çin 30 bin liralık iş yaptığına dair al
mış oldukları vesikayı ve ticaret oda
sı vesikasını komisyona ibraz etmeğe 
mecburdur. (41) 10069 

Satlhk fabrika 
İçel Defterdarlığından : 

1 - Açık arttırmaya konulan: 
Dakik çır, çır ve nebati yağlar türk 

anonim şirketinin hazineye olan 58881 
lira vergi borçlarının ödenmemesin -
den dolayı ipotekli bulunan Fuat ve 
Sezar Şaşati biraderlere ait üç kattan 
ibaret, zemin katı değirmen, ikinci ka
tı dakikin taksimatı, üçüncü katı elek 
dairesi ve garp cihetinde makine ve te
ferruat dairesi, şimalinde pamuk prese 
si mağazası ve anbar, ve bir miktar 
havlu, üç ahır ve fevkani dört odalı ev, 
tahtani iki yazıhane, yağ hane, iplik, 
makine, çeltik, çırçır, teneke, sabun -
hane, buzhaneyi ve makarna kısmını 

havi fabrikalarının tamamı makine a -
lat ve edevatiyle birlikte ve tahsili em
val kanunu hükümlerine tevfikan 
(müstecir dakik çırçır fabrikaSinın i
car mukavelename ve .zeyli hükümle -
cine ve şeraite göre icar hakkı intifaı 
mahfuz kalmak şartiylc) satışa çıka -
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 226046 lira
dır. 

3 - Bu işe ait evrak; satış ve §Brt
name kaimesi ve teferruatı. 

4 - Müzayede, 16-1-939 tarihinden 
6-2-939 tarihine kadar 21 gün müddet -
le devam edecektir. İhaleyi eveliyesi 
6.2.939 tarihine tesadüf eden paazrtesi 
günü saat 14 de İçel vilayeti idare he
yeti tarafından yapılacaktır. 

S - Arttırmaya girebilmek ıçın 

%7.S nisbctinde ve arttırma, eksiltme, 
ihale kanunu hükmüne tevfikan temi
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla maltimat al -
mak istiye~erin İçel idare heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilan olu· 
nur. 10197 

40' 

Memleket hastahanesi inşaah 
Malatya Valiliğinden : 

1 - 113064 lira 32 kuruş keşif be
delini muhtevi olup 16. 1. 939 tari
hinde ihale i yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve 
viUiyet merkezinde yaptırılacak olan 
memleket hastanesi bakiye inşaat ve 
tesisatına ait ilanlar görülen lüzum 
üzerine iptal edilmiş ve mezkur inşa
at ve tesis;;.t 13. 1. 939 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle ve gene 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 28. 1. 939 tarihine raıtlı
yan cumartesi günü saat 12 de ihale
si yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait muvakkat teminat 
6903 lira 22 kuruştur. 

3 - Teklif mektup1arının ihaleden 
bir saat eveline kadar vilayet daimi 
encümeni riyauetine tevdi edilmiş 
olması şarttır. Postada vuku bulacak 
teehhilrden dolayı mazeret kabul e
dilmez. 

4 - lsteklilerin ihaled('n sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden 
ehliyet vesikası almaları ve şimdiye 
kadar 40.000 liralık intaat ve tesisat 
vücude getirmi§ olduklarına dair ve
saik ibraz eylemeleri me§ruttur. 

(173) 10203 

Muhasip aranıyor 
Çankırı Beled~yesinden: 

30 lira maaşı aslı kadrosu bulunan 
belediyemiz muhasipliği işine imti
hanla bir memur alınacaktır. İmtiha
na iştirakte muhasipliklerde bulu
nanlar ile lise mezunları tercih edi
lecektir. İsteklilerin imtihan &ünü 
olan 30. ı. 939 pazartesi gilnü saat 14 
te belediyeye gelmeleri Uan olunur. 

(279-177) 10205 

Yol tamiri 
lzmir Belediyesinden : 

Mimar Kemalettin caddesinin A -
tatürk cadöeainden itibaren İsmet 
Paşa bulvarına kadar ve esnaf ahali 
bankası önünden Gazi bulvarına ka
dar uzanan dö eme kısmı sökülerek 
Bandırma parke taşlariyle esaslı .ta
miri ve iki taraf trotuvarlarına kor
don çekilmesi baş mühendislikten sek 
sen dokuz kuruş mukabilinde tedarik 

208-221 102Sl 

Ankara Belediyesi · 

İstim lök kararı 
Ankara Belediyeeinden: 

Kadastro 
Ada P. 

543 39 

Beher M.2 
L. K. 

Miktarı M.2 

4026.00 

L. K. 

4 00 Arsa 10920 00 Bina 
Yukarda ada ve parsel ve miktarı 

yazılı Ayrancı mevkiinde yeni Büyük 
Millet Mecli i binasını Çankaya cad
desine vasleden yolun planr mucibin
ce istimlaki icap eden gayrimenkul
ler hizalarında gösterilen bedelle me· 
nafii umumiye kararına tevfikan is -
timlak edilecektir. Bu gayri menkul
lerin harita belediye kapısına ve is
timtıik edil cek mahalle asılmıştır. 
Bu bedele azı s>lunduğu takdirde 
muamele i n yapılmak üzere beledi
yeye mür aat edilmesi aksi takdir -
de 27-1-9: cuma gününe kadar itirazı 
gösterir idanın belediyeye veril -
mesi iltin olunur. (214) 10232 

Solf at da lonin ve saire alınacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri süzme havuzları 

Ankara Yenice mahallesinde Ahçı 
Musa Erses'e: 

Ankara Yenice mahallesinde ıo nu
marada Dusun er vekili avukat Arif 
Hikmet tarafından aleyhinize aÇılan 
istihkak davasının yapılmakta olan 
duru masında adresinizin meçhul ol
masına binaen ilanen yapılan da11Ct • 
nameye icabet etınediginizden usulün 
141 inci maddesi mucibince ve ysımi 
gün müddetle gıyap kararı teblijine 
karar verilmi duru ması 17-2-939 cu
ma güniı saat 10 a talik edilmiş oldu· 
ğundan duruşma günilnde bizzat ba
zır bulunmadığınz veya bir vekH F'1 
dermediğniz taktirde duruşma gıya -
bınızda devam olunacağı tebliğ -
kamına kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. (228) 10254 

Antalya Sulh Hukuk Mahkem9" 
sinden : 

Antalyanm lsmet Paşa caddeaiade 
ekmekçi Ali oğlu bakkal Mehmet ta
rafından Antalyamn Murat paşa 1111-
haJJesinden Giritli İsmail oğlu f_. 
çı İbrahim a~eyhine Antalya sulh ba
kuk mahkemesine açılan alacak dlva
sından dolayı iki taraf huzuriyle Mbk 
eden muhakemede, 19. 12. 938 tarihli 
celsei muhakemede gelmediğindeo. 
hakkında gıyap kararı ittihaz edlld• 
ten sonra mahkemeye devamla bif 
bir muameleye bakılmaksızın muJıa. 
keme 27. 2. 939 tarihine müsadif puar 
tesi giınü 11aat 9 a talik edilmiş oldu
ğundan yevmU mezkfirde mahkeme· 
de hazır bulunmaları aksi taktirde 
mahkemenin gıyabında cereyanla bir 
daha mahkemeye kabul edilmiyece -
ğinden, gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(230) 10255 

· · Demrryolları 
11 kalem mefrü~at 

satın alınacak 
kullanılmak Uzere 7S ton solfat d o. o. Yolları Satın Alma Komie-
nin ile 20 tüp klor alınacağından - yonundan : 
palı zarfla on beş gün müddetle e - Muhammen bedeli 11500 lira ola 
siltmeye konulmuştur. Ankara garı gazinosuna ait 11 kalem 

2 - Muhammen bedeli· (11920) li- mefruşat 7. 2. 939 alı günU saat 15 
radır. de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 

3 - Muvakkat teminat {894) lira - idare binasında satın alınacaktır. 
dır. Bu işe girmek istiyenlerin 862,50 

4 - Şartnamelerini görmek istiyen- liralık muvakkat teminat ile kana
lerin her giln yazr işleri kalemine mil- nun tayin ettiği vesikaları ve tekllf
racaatları ve ihalesi 7 şubat sah günü lerini aynı gün saat 14 e kadar kıo
saat 11 de yapılacağından isteklilerin misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
bir saat evvel mühürlü teklif mektup Şartnameler parasız olarak Anka
larını Belediye encümenine vermele- ra'da malzeme dairesinden, Haydar
ri. (187) 10210 ı paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
--------·------J. dağıtılacaktır. (144) 10198 

6 gurup malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatlariylc i imleri aşağıda yazılı 6 
grup malzeme 7-3-939 salı günü ıaat 15.30 da kaRillı .zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı giln saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımıdr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpqa-
da Tesellüm ve sev şefliğinden dağıtılacaktır. (126) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
l - {100) makas takımı 
2 - (50000) demir travers 
3 - Küçük yol malzcmeai 
4 - Butonlar (Cif mal için 

(Yerli mal için 
5 -~.000.000 tirfon (Cif mal için 

(Yerli mal için 
6 - 27.500 Şöminman takozu 

196.600 Lira 11.080 Lira 
176.244 .. 10.062,20 .. 
109.645,95 •• 6.732,30 .. 
22.933,30 .. 1.720 .. 
49.855 .. 3.739,12 .. 
61.600 .. 4.330 .. 
82.342,49 " 5.367,12 .. 
18.150 .. l -361,25 .. 

.Jlllllll Acele bir daktilo aranıyor 11111111.. - --------
: Hususi bir mtiessesede çalışacak olan bayanın gayet çabuk yaz-
: maaı ve dikte alabilmesi prt olup ecnebi lisanlardan birine vuku-

fu şayanı arzudur. : 
: Taliplerin Posta kutusu 67 ye bildirilmesi. 227 i 
.,.,,,,,,,,,,,,,,,, ............................................................ , .. ,. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hakimliğinden: 

Hukuk 

Beyoğlu Şişhane yokuşunda Okcu Musa mahnllesi tramvay caddesi 41 
numaralı evde oturmakta ve İstanbul Sirkeci Muradiye caddesi 40 numa -
ralı dükkin ile Ankara Tahtakale cadde inde 79 numaralı dükkanda elbi -
seci ve tuhafiyecilik yapmakta iken 29-9-938 tarihinde ölen Salomon Zaku
tonun terekesine alacaklıların talebi üzerine elkonulup resmen tasfiyesine 
karar verilmiştir. İlan tarihinden başlamak üzere öli.ıden her ne suretle o -
Juraa olsun alacaklı veya terekeyle alakadar bulunanların bir ay zarfında 
Beyollu dördüncü hukuk mahkemesine mliracaatle alacaklarını kayıt ettir
meleri ve müddetinde kayıt ettirmiyenler hakkında kanunu medeninin 561 
ve 569 uncu maddeleri mucibince ne terekeyi ve ne de mirasçıları ta
kip edemiyecekleri ve bu ilinın kefalet sebebiyle alacaklı olanlara da fi· 
mil olacağı itan olunur. 229 

~111 1111 iyi iki teknisiyen aranıyor 11111111.. ---- Şerait: f ürk olmak makina ve elektrik it inden anlamak 
İngilizce veya Almanca li1anlarım okuma - yazma dere· 

: cesinde bilmek, yatı otuzdan yukarı olmamak ve icabında 
: Avrupa'ya hareketine bir manii olmamak. Alakadarlar, 
: askerlik, tahsil, it veaikalariyle Ulus meydanı - Koç.ak han 
: 2 inci katta 

---

- W A TSON 8\,LSJ ESS MACHINES Türk Ltd. Şirketin 

--------------------
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Avrupa'nın 140 kuruşluk Meyva~ 
Tuzlanna mukabil 25 kuruşa 

.. z .,. 

fştihasızlık- Hazımsızlık- Şişkinlik- Bulantı -

Gaz· Sancı -Mide bozukluğu -Dil -Barsak 
ataleti- İnkıbaz -Sarılık-Safra -Karaciğer

Sıkıntı -Sinir -Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÖZÜ kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
ınüshil için her sabah v ·1a gece yatarken aç karnına t-ı çorba kaşığ1 yarım 
bardak su içinde köpü t ·rek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyvala-r
dan ve meyvaların özl rinden yapılmış bir hakiki sanattır. Avrupa ve bil-

lı bassa İngiliz meyva t larmdan daha yüksek olduğu katiyetle sabittir . 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 7004 

S I• ~e 25 tki 40 dört 60 sekiz 1 QQ k ~ - misli - misli • misli r. 

BAŞ, DİS, NEZLE, ROMATİZMA 
NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

dikkat 
ediniz 

Almak lazımdır 

NEVROZlN so"uk algrnlığmın fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla bera er bütün istirapları da dindirir. icabında gün· 
de 3 kaşe ahnab l r. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZlN yerin başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-
nız. 8984 -

ETİ PALAS Lokantasında 

-----.--1 İncesaz heyetil 
sair günler ak~amları saat 6 dan itibaren icrayı ahenk eder 

Cumartesi, pazar günleri saat S den itibaren j 
Öğle yemeği zengm tabildut - 3 kap yemek listeden seçmek şartiy-
le salata. su ve ekmek dahil olduğu halde yalnız 55 Kr. 211 

4 ışb 

f edilen \. 

ULUS 21 • 1 • 1939 

ampulları Avrupan·ın en modern V-e 
en vasT imalathanelerinden addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır.· 

BUyük bir cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM·Krlptori 
ampullarını kullanırsanız daha gUzel ve gündüz ziyasına daha 
yakın bir ıtık elde edeblllrslnlz~ 

BOURLA BİRADERLER 
• 
ISTANBUL - • • 

I· Z M I A A N K A R A 

' 
Tercüme işleri .::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllll!:. 

.. Çok iyi almanca ve fransızca biler = 
ve uzun scnelerdenberi tercüme işleri = 
ile iştigal eden teknik tercümelerde = 
ihtisas sahibi bir türk tercüme işleri := 
aramaktadrr. En birinci referanslar. = 
P. K. 353 Ankara adresine mektupla = 
müracaat. 244 ---~---~----------------~~~ == 

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

Sinema sanatımn eşsiz bir harikası 

:: PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCE 

U L U S - 20 inci yıl. - No: 6277 

İmtiyaz sahibi 

--= Efsanevi bir aşk hikayesini tasvir eden -----
ve baştan başa renkli olan bu eser 

sinemacılığın bir mucizesidir -= Eseri vücude getiren Miki'nirı mucidi - WALT DİSNEY ----

SİNEMALAR 

Halk 
BUGÜN 14.30 Matinelerinden itibaren 

ŞARLOK HOLMES 

Şöhreti dünyayı tutan lngili?. Polis 
Hafiyesinin meraklı ve heyecanlı 

maceraları 

- .. - .. - .. - ... - ... - .. - .. -
SEANSLAR 

14.30 - .16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

---
Sus ---------BU GÜN BU GECE --

PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCE = --
Bütün dünya sinemalarında aylarca = 
oymyan ve hala da oynamakta olan 
bu sanat harikasını siz de hayret = -ve takdirle seyredeceksiniz ----

SEANSLAR = 
10 ve 12 de UCUZ HAI.-K MATiNESi = -Nurettin Kamil SUNER = SEANSLAR 10 ve 12 Ucuz Halk Matinelerinde NORMAL SEANSLAR = 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rrza BASKAN 

= 10.30 - 12.30 da Ucuz Halk Matinesi SON DEFA OLARAK 14 - 16 - 18 = = NORMAL SEANSLAR SON GANGSTER GECE 20.30 DA = 
:: Baş Rolde := 
_ 14.45 -16.45 -18.45 - Gece : 21 de EDWARD G. ROBİNSON TELEFON : 1589 := - -::::. 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::' 

• • oları 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yam Gençağa 
o: 6 Tel: 2208 

ile dinle ınız. • • 


