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Sil lanma yarışı gene 
Balkan antantı konseyinin Bükreş'te l 
yapacağı toplantıda bulunmak üzere 

Hariciye Vekilimiz 
dün hareket etti 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu bu ayın yirmisinde Bük
ret'te toplanacağım yazdığımız Balkan antantı daimi konseyine 
ittir ak etmek üzere dün akşamki ekspresle İstanbul' a hareket et
nıiştir. 

iki 
takip 

1 Hariciye Vekilimiz garda Büyük 
1 Millet Meclisi Reisi Abdülhalık Ren-

t a r.z
1 

da, Başvekilimiz doktor Refik Say
arı ~~ dam, vekil arkadaşları, Hariciye Ve

kaleti ileri gelenleri, Balkan ve Sada
bad paktlarına dahil devletler elçile
ri kordiplomatiğe mensup diğer bir-
çok zevat tarafından uğurlanmıştır. 

F.R. AT AY Uğurlamada Riyaseti Cümhur Hu -
susi Kalem Müdürü B. Süreyya ile 
Başyaver Celal Öner de hazır bulu
nuyorlardı. 

Geçenlerde gazeteler yeni bir 
ihbar tantajı hadisesinden bah
setmiılerdi. ihbar davalarının 
Devlet ŞW-asına kadar, selahi • 
yetli dairelerimizi sık sık meşgul 
etmekte olduğunu biliriz. 

Eskiden bizde vergi kaçırmak, 
ayıp telakki edilmezdi. Bunun 
ablak zafmdan ileri geldiğine 
kani değiliz: osmanlı maliyesi 
haksız ve zalimdi. Mükellefler 
kendilerini her vasıta ile müda • 
faa etmek zaruretinde idiler. 
Beylik malın mubahlığı hakkın
daki telakki ile tamamlanan bu 
;tivıot Jın71 kııu111 halkta eyice 
kök saldığı için, cümhuriyet hü
kümetleri hazne hakkını koru
mak için birçok tedbirler almağa 
mecbur olmutlardır. Vergi ihba
n hükümleri de bu tedbirler ara
sındadır ve hazineye zamanında 
büyük istif ad eler temin etmit ol
duğuna ıüphe edilemez. 

Ancak, muhbir için sonunda 
mesuliyet olmadığından, ihbarcı
lık gitgide bazı maceraperestler 
için bir geçim vasıtası, bir san
at halini aldı. Devlet Şurası
na kadar gelen ve miktarları yüz 
binleri geçen vergi kaçağı ihbar
lan olmuıtur ki, neticede, her
hangi bir tirkette çalııan bir me· 
murun, evela kendine emanet o
lunan bir defteri tahrif ettiği ve 
bu tahrife İstinat ederek ihbar 
yaptığı anlaşılmııtır. 

Bir ecnebi tanıdığımızın başın
dan geçen bir vakayı, bize der
dini anlattığı için, adım adım ta
kip ettik. İstanbul' da bir taraf -
tan haber veren, bir taraftan da 
kurbanının müdafaasını deruhte 
eden bürolar teessüs etmit oldu
ğunu öğrenerek hayrette kaldık. 
Ceza kanununun "türklüğü tah
kir,, maddesinin sebep olduğu 
şantajların önüne geçmek için 
adliyemizin nihayet nasıl tedbir
lere bat vurmak külfetine kat
landığını biliyoruz. Bir ihbar, İ· 
ki şahit ve otomatik hapis: ceza 
kanununun bu maddesi dahi, 
pek eskiden alııılmıı olan türk
lüğü tezyif ve istihfaf itiyadını 
önlemek için konmu,tu. Fakat 
sonraları o da gene bazı kötü 
kişilerin ıantaj vesilesi olmaktan 
kurtulamadı. Bir takım misafir 
ve vatandaşlarımız, bunların ter
tipleri karşısında, adeta daimi 
bir tethiş bunaltısı duymağa baı
ladılar. 

Hariciye Vekilimiz tren gardan ay
rılırken uğurlayıcılar ve istasyonda 
birikmiş olan halk tarafından hararet· 
le alkışlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Hariciye 
Vekilimiz lstanbul'da bir gün kala -
cak, cumartesi ak§amı trenle !stan -
bul'dan Bükreş'e hareket edecektir. 
Hariciye Vekilimize, dün de yazdığı
mız gibi, hariciye şeflerinden B. Se· 
dat Zeki Ors, Hususi Kalem Müdürü 
Abdullah Zeki Polar, Hariciye Kale
mi mahsusundan B. İrfan Sabit Akça 
refakat etmektedir. 

Yugoslav Hariciye 
Nazırı ve 8. Saracoğlu 
arasında telgraflar 
B. Cincar Makoviç'in Yugoslavya 

hariciye nazırlığına tayini münasebe
tiyle, BB. Cincar Markoviç ile Şükrü 
Saraçoğlu arasında aşağıdaki telgraf -
lar teati olunmuştur : 

Ekıelana B. Saraçoğlu 
Hariciye Nazm 

Ankara 
Hariciye nazırlığı vazifesine başla-

(Sonu 8 incic sayfada) 

Macar kabinesini 
Kont Teleki kurdu 

Kabinede yalnız Maarif 
Nazırı değiıtirildi 

Budapeşte, 16 a.a. - Kont Teleki 
yeni kabineyi teşkile memur edilmiş· 
tir. 

Yeni hükümet Kont Teleki'nin ri
yaseti altında teeşkkül etmiştir. Ka
bine lmredi hükümetinin aynıdır. Yal
nız Teleki'den inhilal eden maarif ne
zaretine hükümet partisi reis vekili 
Homan tayin olunmuştur. lmredi ka -
bineye girmemiştir. 

Başvekil Teleki, hükümet partisi -
nin bu akşamki toplantısında yaptığı 
beyanatta, kabinenin eski şeklini mu -
hafaza etmesinin gerek harici siyaset
te, gerek dahili siyasette aynen İmredi 
gibi hareket edeceğinin bir delili oldu 
ğunu söylemiştir. 

Başvekil gerek zirai ıslahat kanu
nu gerek yahudi kanunu layihalarının 
olduğu gibi muhafaza edileceğini de 
bildirmiştir. 

Macar n.azi partisi 
kapatılıyor mu? 

1 

lngiliz donanmasına mensup Revenze ve Royal Oak zırhlılarının 
bQ§ka bir harp gemiıinden alınmıı reaimleri 

İngjf tere Fransaya yeni 

Kurmay temasları 
yapılmasıni teklif etti 
Fransa 
12.000 

yeniden 
tayyare 

4.800 tayyare ve 
motörü yaptırıyor 

Paris, 16 a.a. - Figaro gaz \esi " ı. Landra muhabirine göre, 
Fransa hükümeti, İngiltere hükümetine fransız ve İngiliz Genel 
Kurmaylan arasında daha etraflı görütmeler yapılmasını teklif 
etmi§tir. 

Başvekilimiz 

Sümer Bank'ta 

1 İngiltere hükümetinin mümkün ol • 
duğu kadar yakın bir zamanda bilhas
sa Akdeniz'de ve uzak §<lrkta yapıla -
cak askeri teşriki mesaiye ait muhte • 
lif projeleri tetkike taraftar görün -
müş olduğu söylenmektedir. 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 
lktısat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır ile 
birlikte dün saat 15 de Sümerbank'a 
gitmişler ve saat 17,5 a kadar bankada 
meşgul olmuşlardır. 

Deyli Telegraf gazetesinde fransrz 
hükümetinin İngiltere'ye iki impa -
ratorluğu alakadar eden mühim mese -
lelerin tetkiki için yeni genel kurmay 

(Sonu 8 incic sayfada) 

• 

lngiliz hava inşaatı 
iki misline ~ıktı 

Ôiıümüzdeki ilkbaharda 

Tezg~htaki harp gemileri 
659.500 tonu bulacak 

Londra, 16 a.a. - Deyli Ekspres gazetesi, yeni deniz İn§aatı 
hakkında aşağıdaki malumatı vermektedir: 

Gelecek sene tezgaha konulacak olan iki yeni dretnot kırY'\r 
bin tonluk olacak ve 14 pus yerine 16 pusluk toplarla mücehhez 
bulunacaktır. (Sonu 8. inci sayfada) 

Madrid'deki lıpanyol lıükümetinin iki §efi: 
Cümhurreiai B. Azana Başvekil B. Negrin 

Mütareke veya şerefli ________ __. ______ _._ ______________________ ......... ________ ------
bir teslim olma için 

,,.. 

Madridle Burgos arasında 
temaslar yapıhyormuş 

B. Leon Berard tekrar Burgos'a gidiyor 
Paris, 16 a.a. - bazı gazeteler, Franko ile merkezi mıntakada

ki cümhuriyetçiler arasında temasın teessüs etmiş olduğunu be· 
yan etmektedirler. Zannolunduğuna göre bir mütareke akdi ve 
yahut §erefli bir teslim olma için müzakerelere girişilmiştir. 

Paris gazeteleri, B. Delvayo ile 
cümhurreisi B. Azana arasmda görüş 
ayrılıkları mevcut olduğunu, çünkü 
B. Azana'nın insan nüfusu zıyaının ö
nüne geçilmek maksadiyle derhal uzla 
şılmasını istemekte olduğunu beyan 
etmektedirler • 

Bn. Tabui, Övr gazetesinde "Lit
torio adındaki italyan fırkası kuman
danı ·~eneral Gambcra ile Frankist'ler 
arasında ihtilaf zuhur etmiş olduğunu 
ve bunun sebebi de Frankistlerin i • 
talyan askerlerinin Barselona sokak
larında geçit resmi yapmaları için 
Gambera tarafından yapılan talebi 
reddetmiş olmalarını yazmaktadır. 

Maclricl kabinesinin taplantı~ı 
Madrit, 16 a.a. - Çarşamba günü 

akşamı toplanarak muhtelif bakanlık
lara ait işleri tetkik eden nazırlardan 
her biri kabinede temsil ettiği parti ve 
sendikalarla yaptıkları görüş teatisi 
hakkında izahat vermiştir. Hiç bir teb
liğ neşredilmemiştir. 

Eıki nazırlardan aenatör 
B. Leon Berard 

lngiltere ve Fransa Franko,yuı-; 
hemen tanıyabileceğe 1 Cebelüttank 

ben=enıiyorlar b ..., d 
Londra, 16 a.a. --Royter ajansının OQQZln Q 

parlamento · muhabiri, İngiltere ve f f 
Fransa'nın Franko hükümetini hemen 1 rtı nQ Var . 
tanımağı derpiş edemiyeceklerini yaz 
maktadır. Bilinen bir şey varsa o da, 
Paris ve Londra'nın katiyen müşterek 
olarak hareket edecekleridir. Bugün 
mevcut tereddüdün başlıca sebebi İs -
panya'da bütün evsafını cami bir cüm

Y anlıı ihbarlar veya kasdi ter
tipler meydana çıktığı zaman, 
ınuhbir ve ıantajcılar, onların 
tekrar edilmesine aıla cesaret ver 
ıniyecek ağır cezalar görmedik
leri takdirde, sık sık, yüz kızar
tıcı hadiseler vukua gelmesinin 
tnenedilebileceğini zannetmiyo
ruz. Şimdiye kadar birçok ihbar
ların haksızlığı meydana çıkmış
tır: fakat pek az iıtisnalarla, bir 
takım vatandatları aylarca azap 
ve masraf içinde süründüren bu 

Budapeşte, 16 a.a. - Dohany soka
ğında yapılan ve on dört yahudinin 
yaralanmasiyle neticelenen bomba sui
kastinin failleri tespit edilmek üzere
dir. Bombayı henüz olgunluk yaşına 
gelmiyen gençler atmışlarsa da bunlar 
ifadelerinde nasyonal sosyalist partisi 
mensuplarının . teşvikiyle hareket et
tiklerini söylemişlerdir. Nasyonal 
sosyalist partisinin hükümetçe kapatı
lacaiı söyleniyo11. 

j huriyetçi hükümetin mevcut olup ol

Cebelüttarık, 16 a.a. - Garpten esen 
çok şiddetli bir rüzgar boğazda seyrü 
sefere mani olmaktadır. Cebelüttarık 
ile Tanca arasında vapur seferleri dur 
muştur. Fırtıııa yüzünden körfezdeki 
ufak gemiler mühim hasara uğramış -
tır. 

Soau 8 iaci aaylıda) 

Evelki akşam başlryan kar, sabaha kadar devam ederek Ankara ve civa
rını beyaz bir örtü ile kaplamış ve hava birdenbire soğumuştur. Yukarda : 
C. H. P. bab~esinden Atatürk be1Juliae bakı§. 

madığr keyfiyetidir. 

R. Leon Rerard )'ola çıkı)·or 
Paris, 16 a.a. - Yarın akşam Paris

(Sonu 8 incic sayfada) 

Hollanda Sibajak vapuru demirleri
ni tarryarak İngiliz Somali torpitosu -
nun üstüne düşmüş ve hasara uğramıı 
tır. Yaralı yoktur. 



-2-~=~~~~:~--~~------~~----~--~~--~---------~~u~~~u~s'.___ _________________ ~~----~------------------~ İnsan ve kültür : ·-- . İstanbul mektupları : 17 - 2 - 1939 Köylüye 
Sanat havası istanbul 

büyük 
şehrinin 

meseleleri 
Yazan: Neıet Halil ATAY 

Cebeci'deki sanat mektebinde, 
devlet, yarınki tiyatro ve operamızın 
sanatkarlarını yetiıtiriyor. Bunların 
nasıl ve timdiye kadar ne nispette 
yetiıtirildiğini bir fırsatla görmüı 
olduk. 

Önce ikinci ınnıfın tiyatro dersine 
girdik. Hoca, talebesine Cöthe'nin 
''Egmont" piyesi hakkında izahat 
veriyor.:lu. Talebeye suali §U idi: 

nak münasd>etler, iltiaaklar ve insi
camlar neticesinde, "roller" belire
biliyor ve biribirine kartı ayrıldrktan 
sonra biribiriyle "aahne'' yi yuatı
yordu. 

Kar§ımızdaki sahne "tiyatro" i-
d' H k"k· "· ' ı. a ı 1 tıyatro,, idi. Asaleti'ni 
temsil ve İapat eden ''tiyatro" idi. 
Gördüğümüzden gurur duyduk. Bu 
ka-darını kim bilir ne büyük emek
lerle meydana getirenlere kartı min
net duyduk. Milletimizin bu sahada
ki iatidadıpdan dolayı da, yarm'a o
lan güvenimiz arttı. 

Muhterem Lütfi Kırdar, şehir mec- ma mevzuu olarak tehir halkının ve 
1 lisinin son toplantısında 1stanbul'un belediye idaresinin gözünün önüne 

büyük meselelerini şöyle tesbit etti: koymuş ve bu suretle 1stanbul'da me-

- Orta çağı modern çağdan, sizce 
ne ayırır? 

Tal ebenin cevabı: 
- Skolaatiğin tasfiye edilmit ol

ması. 

Sual : 
- Bunu yapan nedir? 
- Rönesans 
Ve hoca Egmont'un yaıadığı de-

vir hakkında fU sözleri söyledi: 
- Egmont, bir milli kUl"tuluı kah

ramanıdır. O sıralarda Felemenk, İs
panyol istilası altında idi. ispanya i
"' kudretinin en hudutauz, en ta·· 
mam devresini yaııyordu. Değil mi? 
Hangi güne kadar? 

Cevap: 
- lngiltere ile çarpı§ıp mağlıip ol

duğu güne kadar. 
Böyle, bu türlü izahatla devam e

den ''Egmont" piyesinin tahlili bit
ti ve talebe ''Romeo ve Jülyet" in 
eon perdeainden bir parçayı oynamı
J'& hazırlandl. 

Az sonra, piyes kadar muntazam 
bir prova karımnda bulunuyorduk. 
"jest" ve "mimik" iyi idi. Fakat 
"söz" kusurlu idi. Çünkü hocanın te
.tt-i haricinde kalıyordu. Kusurlu cle
dikae, aakm bir Manakyan hitabet 
Ye belagati yapıldı aanmaymız. De
til, hatti cümle halinde, hiç de fena 
aaydMDazdı. Fena olan, tek tek keli
melerin telaffuzu idi. Çocuklar, ke
limel_.., lazım gelen hece incelikle
rini ••bunların muhaaaala.aı olan ka
rakter •e tannaniyeti veremiyorlar -
dı. Konuştuğumuz türkçenin "çiy
......Ut" gibi bir tesir yapması nedir, 
hep biliriz. Hitabet ve tiyatro'da, ke
limeler, katiyen ç.iinenmemeli, a-

. 'VUl"dun ıuraama burasma yapıpna
malı ve aavti biTer 8el't ve dik cisim 
•e heykel gibi, birer ahenk tanesi gi
bi, biribirinden ayrılmalıdır; en ace
le aöylemnesi lazım cümlelerde bile. 

Bunun haricinde, kartımızda ya
pdan provanm, mektep sörmiit genç 
btidatlar tarafmdan yapıldığı be&
belli idi. Jest, mimik, ..., söz ımi 
-amlar arasmdaki devamlı ve oy-

Kızılay'ın 

y~rdımlan 
Ankara, 16 a.a. - Haber aldığımıza 

göre Kızılay cemiyeti tarafından Cüm 
huriyet Halk Partisi Ankara içtıimai 

muavenet komitesine beı; yüz lira, Şi· 
1i yer sarsııntısı felaketzedelerine iki 
bin lira, lspanya dahili harbi dolaY.ı· 
aiyle Franaa'ya iltica eden feliketze· 
delere iki bin bet yüz lira yardım ya
pılmıştır. 

• 

Bir Limited Şirket 

fesholundu 

Çrkhk, l;üyÜk konser salonuna 
girdik. Necil Kaznn'ın bir çifte telli
sini 70 ki§ilik orkeatra prova etmek
le metııuldü.Burada, henüz cümleler 
Üz«inde çalıtılıyordu. Maestro, ay
nı cümlenin içine, orkestranın kah 
fU kıl'l bu kısmım sokmıya çalıstyoı. 
du. Kulağı çalmanda, hafızası çalm
mıt olanda, gözleri nottdaki deruni 
hususiyette; dörde, bete aekizıe böl
düğü orkestrayı, az SO:U.a bir tek 
cümlede lazım geldiği gibi bir tek 
alet halinde toplıyacağmdan emin 
idi. 

Yeni Siirt valiai B. lz.z.ettin 
Çağ par 

Emniyet U. Müdür muavini 
B. İııeHin Çaipar Siirt 
valiliğine tayin olundu 

Buradan da çıktık. Şan derslerini 
dinliyecektik. Merdiveni çıkarken Emniyet umum müdür muavini B. 
daha, aesl• geli:rordu. Diaaipline ge- İzzettin Çağpar Siirt valiliğine tayin 
tirilen taze, asi, cotkun sesler. Ara- olunmuı ve tayin yüksek taadi.ka ik
larmda çiyleri, biraz daha pipnitle- tiran etmi1tir. ·B. İzzettin 'Çağpar'ın 
ri, olguna yakm olanları vardı. valiliğe tayiniyle Emniyet teşkilatı-

Bir odaya girdik. Hoca piyano- mız değerli bir şefini kaybetmiş, fakat 
nun batında idi. Genç tenôr, ayakta. bir vilayetimiz de imarcı bir vali ka
Hiç bir karıtıkhk olmadı ve ders de- zanmış olmaktadır. 
v~ et~i .. Gen.~ adam~n göğsiİ;"den B. İzzettin idare makanizmamızda 
bır aolfeJd~r çaglaclı.Bır dah4l, bır da- birçok vazifeler görmüf, Osküdar ve 
ha, daha tiz perdeden daha pea per- Vize kaymakamlıklarında T k 
d d G . w 1 1 ' ra ya u 

e en ... den!.::~rb~ e genç hançe- mumi müfettişliği yazı işleri müdür. 
re araam a . ": yarıf vardı. . lüğünde ve Dahiliye Vekaleti mahalli 

Hoca bu talebea&111 bft'a~.tı"ve b~ idareler umum müdürlüğü muavinli
g~ ~zı y~ma" aldı. Ve bütUıD bır ğinde bulunduktan sonra son vazife
tarkı dınlechk. T•kçe: Şaı~dık. Ho- sine getirilmişti. Oıküdar kaymakam
cayı ye ~~klan t•brı~ ettik. . lığında bulunduğu 11rada Osküdar'ın 

Ve bu guzel mektebı bırakıp gıt- imar işlerini muvaffaki etl b ~ y e .~ 
• • • • mış, halkın sevgi ve muhabbetini cel 

Ba devlet, neler batanbildiğinin 
eğer farkına vannıJOl"aa, l»u, batar
mıya batlamadıklarmm çokluğu 
karıısmda onlarla utra.-ıya vakit 
bile bulamamasmdandl1'. 

Her hafta, muntazaman, bu güzel 
mektebin konserlerine giden, sevgili 
lnönü l Ba mektebe kartı olan sevgi, 
alaka ve bimay .. ne kadar asildir l 
Bu yurdu tepeden tımağadak deği~ 
tirecek olan ruh, oradan daiılacak-
br. Burhan BELCE 

Fizik ,Kimya, Matematik 

ve tabii ilimler kitaplar1 

üzerinde tetkikler 
Maarif vekaleti üniversite ve lise 

muallimlerinden mürekep dört komis
yon tf!1kil etmittir. Gazi Terbiye ens· 
titüsünde toplantılarına ba§byan bu 
dört komisyon ayrı ayrı fizik, kim· 
ya, matematik ve tabii ilimler kitap
ları üzerinde tetkikler yapmaktadır
lar. Yakında çah,malannı bitirecek o 
lan komisyonlar tetkikleri neticesini 
birer raporla Maarlf veklletine vere• 
ceklerdir. Vekllet bu raporları tetkik 
ten sonra bu dört den kitabmm de· 
ğiftirilip değiftirilmemeıi hakkında 
bir karar verecektir. 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

göre bugün saat 13.30 da tehrimizde· 
ki orta mektep ve liıelerde bulunan 
türkçe muallimleri kız lisesinde bir 
toplantı yapacaklardır. Bu toplanb· 
da tilrkçe kitapları etrafında bir ko
nutma yapılacaktır. 

betmiş ti. 
B. İzzettin Çağpar'a yeni vazifesin

de muvaffak~yetler temenni ederiz. 

lllAVA 

w:~ 
Dün hava karh geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle çok 

bulutlu, ve hafif karlı geçmif rüzgar 
şimali şarkiden saniyede 7 metre ka· 
dar hızla esmi§tir. En yüksek nu 6 de
rece olarak kaydedilmi9tir. 

Yurdda hava Kocaeli Orta Anadolu 
ve Karadeniz kıyılan bölgelerinde ka 
palı ve yer yer yağı'lı ve diğ;r bölge
lerde umumiyetle çok bulutlu geçm~ 
tir. 

24 saat içindeki yağışların kare 
metreye bıraktıkları su miktarı Ay· 
dın'da 22, Bodrum ve Kartıyaka'da 
13, Kütahya'da 8, Riae'de 26, Gireıun 
da 24, Zonpldak'ta 21, diğer ıyağışlı 
yerlerde de 1-7 kilo cram araaııncla-
dır. · 

Rlizgirlar bütiin bölgelerde timal
den ıaniyede en çok 7 metre kadar 
hızla eamittir. 

En yüksek ısılar Bodrum ve Siirtte 
11, Iallhiye'de 12, Antalya' da 16, A
dana'da 17 derece en düşük ıeılar da 
Yozgat'ta 6, Ulukıtla, Sıvaa ve Vanda 
7, Erzurumda 8, Karsta 14 der.ecedir. 

l - Ekmek, su, et, süt, gıda madde- suliyetlerin fısıltı ile izahı ananesini 
leri fiyatları, t emizlik, kanalizasyon, önlemiştir. 

yol, ışık, ağaçlanma, mezarlıklar me- Bir semtte yol ıyapılır, birinde yapıl
seleleriyle, spor sahaları, sanatoryom, maz, fısıltı. Bir soka ğa lamba asılır ö
hastane, ilk mektep, hal, tiyatro, .otel, tekine asılmaz fısıltı. Depolar buğ _ 
gaznoi ilah gibi umumi binalar mese- dayla dolu olduğu halde fırınlarda ek
lesi, 1stanbul'un tarihi, taıbii ve iktisa- mek bulunmaz fısıltı. 
di şartlarına göre; bir turizm, say fi - Kimsenin bu i şlerin, hatta küçük sa
ye, ticaret - sanayi ve liman şehri ola- lahiyetli bir memurun, takdirsizliği, 
rak tanzimi meselesi. İstanbul planı - beceriksizli ği, anlayışsızlığı, yüzün • 
nın tatbikı meselesi. den yapılabileceğini söylemesi hoş gö. 

2 - İstanbul belediyesinin 6 milyon rünmezdi. 
l~.ralı~ geliri,. İsta~bul şehrinin gün - İdeal vatandaşlık gibi, ideal şehir -
:~k ?ızmetlerıni b~I~ görmeğe kafi de- !ilik de, şehirlinin kendisini şehir iş. 
gıldır. Yalnız su~ ~çındeki kaldırımsız ı leri hakkında dütünmeğe ve kcmuıma
yolları yap~k ıçın 44, yalnız kanali- ğa salahiyettar hissetmesiyle ba§lar. 
zasyon tesısatını tamamlamak için 1 
200, yalnız su işini halletmek için de 
daha 10 milyon lira lazımdır. 

3 - İstanbul 'eh.irlisi bazr§ehir hiz-
metleri için hiç ödemez. Bazıları için 
de pek az öder. Meselii: İstanbul bele
diyesi timdiye kadar kanalizasyon i
çin 10 milyon sarfetmiş buna mukabil 
bir tek mülk sahibinden ıo para bile a
lamamıştır. Halk temizlik için beledi
yeye 360, ışık için 210 bin lira verir, 
belediye her ikisi için, 705 bin harcar. 
Sur içindeki yollar için İstanbullular 
hiç ödemezler .... · ilah ... ilah .... 

4 - Muhterem Lütfi Kırdar'ın an -
cak yüksek meziyetli idare adamları -
na nasip olan bir cesaretle - ve ısla
hat vadiyle - ortaya koyduğu şehir 
meselelerinden biri de-şudur: 

İstanbul belediyesinin bilha.sa he
sap ve imar te,kilitı iyi değildir. Be
lediye vergilerinin ancak yüzde yet -
mişi tahail edilebilir. İmar işlerine ay
rılan tahsisatın büyük bir kısmı da 
kadro ve maaşlara aarfedilir. 

Valinin bu dört maddede hülba et
tiğim, İstanbul meselelerini hal için 
şehir meclisine teklif ettiği tedbirler 
de tunlardır : 

1 - Vergi tahsilini tanzim etmek, 
2 - Mezbaha, hal, otobüs ilah gibi 

gelir temin edecek tesisatı için istik· 
ca.. yap-1., 

3 - Belediye hizmetlerinin halk ta· 
rafından naibi• ödcmne.ini temin i
çin, hafif belediye verglle.rl tarh et • 
mek, 

4 - Şehlrl güzelleştirecek ve sehir 
halkının kültür seviyesini yükseltecek 
tesisat için hükümetten yardım iste
mek. 

Bu dört maddenin dışında kalan, şe
hidn diğer iktisadi meseleleri hakkın. 
da valinin nutkunda pek az izahat var· 
dır. Vali, kınca; 
"İıtanbulda ıilt meaeleei artıık bir 

aerbe8t rekabet mevzuu olmıyacak, gı
da maddeleri fiyatlarını ucuzlatmak 
için hafta akşam pazarları, mıntaka 
halleri tesis edilecek, ekmek, et mese
leleri de, devlet ziraat kurumunun 
yardımiyle halledilecektir." 

Demiftir. 

Nutuk, bilhana 1atanbul belediye -
sinde idare ananetıinin değiştiğini 
göeteren bir vesika oluak kıymetli
dir. LUtfi Kırdar, büyük 1ehir mese. 
le-ledni en kUçlik teferruatına kadar, 
btanbul tehirlisinin tetkik ve müna • 
kapıına arzetmi,, imklnları imk~n • 
11zbkları, ,ehirtiye ve belediye idare
ıine ait iki taraflı mesuliyetleri bir 
vazife, bir karar ve bir beraber çah1-

Bence nutkun, Liıtfi Kırdar tarafın 
dan satahiyettar daireye tekrar tetkik 
ettirilmesi icap eden noktaları şunlar
dır: 

1- İstanbul belediyesi, fiyatlar me
selesini daha esaslı bir şekilde tetkik 
etmeli ve pahalılık tedbirlerini bu tet
kikin sonuna .bırakmalıdır. İstanbul 
meyva hali yapılırken, Ulus'da çıkan 
bir yazımda, belediyenin hal ile bera
ber müstahsiller kredisi meselesini de 
h~llct~esi zaruretinden bahsetmiş ak
sı ~akdırde bugünkü vaziyetin ictinap 
ed~lmez bir netice olarak gelip çata -
cagını yazmı,tım. Bu bir tefeül ve gu· 
rurlanmıya değer bir iş değildi. Eski 
kabzımallar sistemi, bilhassa bir kredi 
sistemi idi. Belediye ise bu sistemi 
kald :rıyor ve yerine yeni bir şey 
koymuyordu. Ben sadece buna itaret 
etmıştım. Muhterem Liıtfi K .rdar me-
seleyı bu noktadan tetkik edebilir. 

2 - Gıda maddeleri hyatını ucuz -
latmak için, mıntaka halleri açmak iyi, 
akşam ve hafta pazarları tesisi uaulü 
iptidai ve şehir menfaatleri bakımın • 
dan zararlı bir usuldür. Bu uıul taam
müm eder ve bugün dükkancılık eden 
bir çok müteşebbisler, işlerini bırakır 
pazarcılığa başlarlarsa o zaman bele
diye geliri LCıtfi Kırdar'm son nut
kunda söylediğinden daha fazla nis -
h._..1 •• ı-.--ı-ı.. •• 'Dl.~ ............. - ..1.::.ı.. 

kin kirası, belediye v.e devlet vergisi 
ödemediği için maliyeti ucuzlatması 
şehirlinin hayatında pek az leıhde fa • 
kat şehirin hayatında pek çok aleyh
te tesir yapar. 

3 - Fiyatı, hayat seviyesini düşüre
rek, mustahsil ve satıcı kazancını mü· 
temadiyen azaltarak ucuslatmak, ıe • 
birde bir refah değil, akıfı kolay ko -
lay deği§tirilemiyen bir ıefalet imili 
olur. Belediye fiyat siyasetinde, kre • 
disizliğin, vaartuızbğın, mutavuaıt 

çokluğunun sebep olduğu maliyet art
malariyle mücadele etmeli, normal ve 
geçindirici fiyatı teabite çalıımatıdır. 
Koluna 25 kiloluk bir ıspanak sepeti 
veya yoğurt tenekesi geçirmiş, çıplak 
ayaklı, sefil kılıklı, gıdasız, sermaye
siz pazarcı veya ayak satıcısı tipi 1 Şe
hir refahı için, belediyenin bence, or· 
tadan kaldıracağı ilk şey budur. 

4 - İstanbul' da sUt meseleıi çok f e
na bir tecrübe geçirmi§, şehire hilttiz 
süt vereceklerini iddia edenler 'ehiri 
haftalarca siltaUz bırakmışlardır. Bu 
meselenin bir serbest rekabet mevzuu 
olmaması çok doğru, fakat buna göre 
tanzim çok güç, çok ihtisas isti yen çok 
killfetli bir i~tir. Yalnız çok iyi tefki
liit bile kafi de~ildir. Cok iyi elema
na da ihtiyaç vardır. Muhterem Llitfi 

Etibank ile Silmerbank tarafmdan 
tesis edilmiş bulunan Türk • 1qiliz 
ticaret ve fınansman korporasyon li
mited şirketi her iki bankanın müşte
rek muvafakatiyle feahedilmittir Şir
ketm tasfiye muamelelerini ifa ve ik
mal için Sümerbank avukatlanndan 
B. Salim Tamer ile Etibank avukatla.. 
rından B. Ziya Erkınen .taıfiye memu 
ru olarak intihap edilmitlerdir~ 
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Tatlı bir kira! 

Maliye Vekaletinin bir karan 
Maliye Vekaleti devlet uhdesinde 

.ergide kayıdh kıymeti bulun.an mu· 
kataalı ve icareteynli gayri menkuller 
le mübadillerden metruk mukataalı 
ve icareli bulunan gayri menkullerin 
kıymetlerini tesbite karar . vemı~t~ir. 
Vilayetler bu kıymetleri bır ay ıçın· 
de Maliye Vekaletine bildirmiş ola· 

caldardır. 

Yeni bir yumurta ihrac 

merkezi kuruluyor 
Öğrendiğimize göre !kmat VekA

leti iç ticaret umum müdürlüğü yeni
den Onye'de muvakkat bir yumurta 
ihraç merkezi kurmağa karar vermiş. 
tlr 

Yeni ihraç kontrol merkezi 20 mart 
1939 tarihinden itibaren ite batlamıt 

Kitaplanmız 

Burhan Belge, dünka fıkrasında 
biribirimize hitap .makamznda kul • 
landıiımız kelimeleri sıralıyordu. 
Fıkrayı okur okumu, Nasuhi Bay· 
dar'ın evellcl günkü fıkrasını hatır
ladım. Ar.bdqımız, bu fıkrasında 
görüştOğü bu dostunun yazılarımız· 
daki clddiy~ten, ağır baflılıktan ıi
kiyetini naklettikten sonra, gene 
ciddi bir mübalıasey. daldıklarını 
ve birbirlerinden /Jemen /Jemen göz
leri yaşararak ayrıldıtlarım an/atı • 
yordu. 
Burhan'ın ''monpr" den başlayıp 

"ulan"a kadar uzanan tür/O bitap • 
ları sıralıyarak yazmrya bqladıfı 
bu fıkrayı okurken, "insan ve Kül. 
tar" ıfJtununda Baydır'ın dostu ta
rılından arsu edilen neviden bir 
lıkra çılctıfıaa bükmıd.esim ıeldi. 

Fakat ba§ taralı bizim balll lls -
demi•l andıran bu lıkra sonunda 
gene Burhan Belge'nin ağır ba~lı, 
hlkimane Oslflbu ile bitiyordu. Mu
harrir, hem muhatabımla lcar,ı bes
ledifimis hisleri, hem de kendimi -
sln tttrbiye ve bilgi aniyemisi gös
temı bıı bit.a,ıuı bol bol laıllamm-

mı:nn aleyhindedir. 
Ya bunların el hareketleriyle mü

terafik olarak kullanllanlarına ne 
demeli 1 

Sonra brı hitapların telilfus fek
li, hecelerine verilen alcsanlar/a 6y· 
le m.tna defiftirifleri vardır 1cl ıor -
mayın/ 

Meseli ı 
- Canım! hitabını altı, y«ll tür

ıa aayliyebilir, böylelikle altı, yedi 
tarla mfnaya getirebilirsinls. 

- Canım! dedim de hatırıma bD
yO.k pir AIKUJlhak Hbnid'ia arif 
bir n01ctesi geldi : 

Rahmetll Ostad, tOrkçe imlida 
nolrtasıs .. h" ile noktalı "lu" aruın
da pek !ark g6zetmesdl. Blr ,an be
gendiği bir kadın isminin sonum 
nolctası• "ha" ile bir "hanım" 7S -
mı,tı. 

Tauf• •leablrift 

• 
- Aman astadım, dedi, hanım ke

limesini noktası• yazllllpınıs. Nok
ta koyacalctınıs / 

Bunun aserine AbdQlhak Hlmid, 
kalemi eline alıp: • peki, demiı; 
"hanem'" kelimesinin Ozerine değil, 
altına blr aoJrta.koyarak : 

- Canım/ ~kllne koymuf ve dos
tuna sormuf: 

- Şimdi istediğiniz oldu mu ? 

T. t. 

Sonuna kadar I 

lapanya'dan ıelen haberlwde 
tu cümleye rastlıyoruz: 

- Hükümetçiler sonuna kadar 
çarpıtacaklar 1 

Pek ala, pek g\izetl Fakat asıl 
aöylenmeai laz ... ıeha nokta, fU 
...- ceYabıclır: ---- .... ~-' 

Bir takım ıehirlerimizde, hele 
l.tanbul'da uzakça sayfiyelere çı
kanların ıizlemiye de, açığa vur
mıya da pek kıyııamadıklan bir 
dertleri vardır: 

Etin, dostun; l»ildiiin, tanıdı
ğm sık aık ve çok defa da ıece 
yatmak üzere yaptıkları ziyaret
leri 

Amerika'da olmut bir lıadiae 
öfreniyoruz: Le.ter Ric isminde 
bir amerikalı, aile•İyl• birlikte 
kendi.ine ait küçük bir sayfiyeye 
gittiii zaman, evi bal anlan tara· 
fmdan istilaya utramıt buluyor. 

Fakat bu fuzuli misafirler, ya. 
karıda anlattığımız misafirlerden 
daha insaflı çıkmıtlardır. Çünkü 
çekilip gittikleri zaman evde 100 
kilodan fazla bal l»ulunmuıtur. 

Tatlı bir kira sayılamaz mı? 
(:;i--:lnr; 1111nv9r: 

- ~.m.ııye kauar Franko'ya ta
nmıamıt olan bir takım deYletler, 
tanımak kararını vermek hakkın
da müzalwrelere et.Yun ecliJ'Ol'lar. 
-Tanıdılar mı? 
- Hayır daha tanmdılar ama, 

pl-'w ,...mea-t1ıaallt&l 

tohumluk 
dağıhhyor 

Köylümüzün iyi kaliteli ve fazla 
randımanlı buğday yetiştirebilmesi 

ve bu suretle buğday cinsini ıslah ede 
bilmesi için Ziraat Bankası yurdun 
muhtelif köşeleri.nde çiftçimize ucuz 
fiyatla tohumluk buğday dağıtmağa 
devam etmektedir. Ziraat Bankamız 

halen Ankara, Afyon. Eskişehir, Yoz
gat, Boğazlıyan, Emirdağ, Haymana, 
Polatlı Sandıklı'da tohumluk buğday 
dağıtmasına faaliyetle devam etmek
tedir. 

Bundan başka banka, yabancı mem
leketlerden yurdumuza gelen muha
cirlerle ıyiyecek ve tohumluğu noksan 
bulnan köylülerimize yiyecek ve to• 
humluk tevziine de hararetle devam 
etmektedir. Ziraat Bankasının muha
cirlere ve yiyecek ve tohumluğu nok• 
san çiftçilerimize şimdiye kadar yap
mı§ olduğu buğday tevziatının yeku· 
nu elli milyon kiloyu geçmiştir. 

Zeytinlerimiz için 
yeni bir piyasa 

Son yedi sekiz senedenberi hiç ih. 
racat yapmadığımız Romanya pi•yaaa
sında da zeytinlerimiz tanınmağa baş 
lamıştır. 938 yılı zarfında Rqmanya
ya 7 50 ton kadar zeytin ihraç edil
miştir. Önümüzdeki mevsim içinde 
ihracatımızın artacağı Umid . edilmek
tedir. Hiç ihracat yapılmıyan bir 
memlekete az da olsa ihracat baştan
m1' olması zeytinlerimiz için ümid 
verecek bir piyasanın daha elde edil
mesini temin etnıif bulunmaktadır 

Mısır hükümetinin de yurdumuz· 
dan zeytinyağı ve zeytin alması ehe. 
miıyetli miktarda artmaktadır. Haber 
aldığımıza göre bir sene içinde Mı· 
sır'a 230 ton kadar zeytin sevkedil
miştir. Halbuki 937 senesinde Mısır'a 
olan ihracatımız yalnız 36 tondan iba 
retti. Zeytinyağı ihracat ımız da yavaı 
yavaş artmaktadır. latikbalde Mısır 
piyasasının zeytin ve zeytiınyağlarr

mız için ehemi·yetli bir ihraç menıle· 
keti olacağı ümid edilmektedir. 

Buğday ofisi silo ve 
u11"1Lwı l ... I ba"9'!u1--~~ 

stokunu teslim aldı 
Yedi aenedenberi Ziraat Bankası ta 

rafından muvaffakiyctle ifa edilmek· 
te olan buğday işleri yeni t~ekkül e· 
den buğday ofisine verilmişti. Birkaç 
aydanberi muhtelif heyetler vasıtasiy 
le yapılmakta olan teslim ve tesellüm 
muameleleri sona ermiş bulunmakta
dır. Ziraat Bankası buğday iflerine 
ait stoklar ile buna mtiteferri diğer 
kıymetleri ve bu arada Derince, Eski· 
,ehir, Konya, Afyon, Polatlı, Ankara, 
Yerköy, Sıvaa silolariyle Balıkesir, 
Akşehir, Çerikli, Yerköy ve . Şefaatli
deki bufd8y ambarlarını ve bunlarda· 
ki diler kıymetleri toprak mahsulleri 
ofiıine tamamen devretmif bulunmak 
tadır. 

Kırdar'm pürüzailz i11iyeceğine tah
ten kani olmadan, hiç bir tarz halle 
muvafakat etmemesini pek temenni e
derim. 

5 - Et meselesi, İıttanbul'da 'imdi
ye kadar fena idare edildi. Bugünkü i
dare de iyi değildir. TecrU.be, satıcılar 
bir tarafa, alıcıları da memnun edeme
mittir. Kimse tarifeden fazla ödeme -
den istediği et parçasını alıp yiyemi
yor ve istediği yerde istediği eti bula
mıyor. İstanbul belediyesi, hayvan ye
ti~iren, hayvan tanıyan, besliyen, 
hayvanı en uzak Anadolu vilayetlerin
den latanbul'a kadar öldürmeden, za -
yıflatmadan, fazla nakliye ödemeden, 
ekseriya yürüterek getirmesini bilen, 
mUtehatıtıstarı ihmal ederek bu işi hal
ledemez. Ne kendi teşkilatının ne de 
hiç bir resmi te,kilatın memur kad -
roeunda. bu nevi elemanlar yoktur . 
Bence, belediye bu işte de maliyeti 
arttıran ıebepleri tetkik etmeli, müca. 
deleıini bu noktada teksif etmelidir. 

6 - latanbul'da ekmek meselesi. an
cak bir değirmen • fırın kombinası ile 
halledilebilir. Bundan başka emin bir 
hal tarzı yoktur. (Ulus)da bundan ön
ce çıkan yazılarımızda 1stanbul'da ek
mek pahalılığına, kredi azlığının, mü· 
tava .. ıt çokluğunun un ve ekmeğin 
iptidai tarzda imalinin aehep olduğu
nu izaha çalıf'llıştık. Muhterem Lütfi 
Kırdar, henüz lstanhul'un ekmeksiz 
günlerini görmedi. Görürse, teklifi -
mizin aynı zamanda idari ve siyasi se
bepleri olduğunu da anhyacaktır. 

Böyle bir kombina yapmıık para me
seleıi de~ildir. Liitfi KırdC\r'ın nut -
kunda söylediği ıribi bu r?elir getiren 
itlerden biridir. Tesiıı~t lr•f"~i~;.,ı" de 
vapılabilir. Bıı "'oiay için Ziraat banka
liyle ml~llit. 
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İngiltere - İtalya 
İngiltere ile İtalya arasındaki mü-

lltaebetler gerginletince, İtalya, 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi 
~ . .. 

Tokyo gazetelerine göre 
-

Yugoslav parlamentosunda 

Reislik divanı 
seçimi yapıldı 

'TÜRKİYE BASI 

Dünya mücadel 
arasında Türki te.blusgarb'a asker aevketmiye bag

b • Habe§istan meselesi yüzünden 
~ iki devletin münasebetleri had 

bit aa fhaya gİı'diği zaman, ltalya ti
~li Afrika'ya hayli kuvet yollaınıt
~ 16 nisan anla§masmın Jarilarm-

Japonya Hainan'ı Londra 
ve Pariı'e karıı bir tazyik 
vasıtası olarak kullannıalı ! 

Filistin' de yeni 
taarruzlar 

Hayfa, 16 a.a. - Merkezi ve şimali 
Filistiın'de yahudi kolonilerine karşı 
bir çok taarruzlar yapılmış olduğunu 
haber vermektedir. Bir şimendifer is
tasyonu yanmıştır. 

Belgrad, 16 a.a. - Mebusan mecli
si, bu sabah riyaset divanı seçimi yap
mıştır . 

SON POSTA gazetesinde 
daim ba~lıkla yazdığı bir ba§ 
da B. Muhittin Birgen ezcüm 
demektedir: 

ll biri de bu askerlerin geri çekil -
!besi idi. Ve ltalya bir kıammı muka
~tle imzalanır imzalanmaz geri çek
i~ Bir kısmı da mukavele meriyete 
fl?'diktıen sonra geri çekildi. Bu defa 
t.lya'nm Trablusgarb'a tekrar as-

Avustralya yahudileri 
istemiyor 

Hükümet ekseriyeti tarafından rioya
sete ınamzet gösterilen sabık nazır B. 
?vtilan Simonoviç, 292 reyden 257 rey 
ile reisliğe seçilmiştir. İki reis vekili· 
nin seçiminde, hükümet ekseriyeti 
namzetleri, 264 rey almışlardır. 

Maçek list~i üzerinden seçilen 19 
muhalif m~bus, bu seçime iştirak et
memiş ve riyaset için rey toplanmağa 
başlanırken salonu terketmişlerdir. 

"Bu sütunlarda daima t 
tim ki, Türkiye, hayatının se 
ve gelecek türk ne3illeı-inin 
tini filan veya falan milletin 
çok güzel, az veya çok fena 
jisinde veya siyasi ahlakınd 
luğunda veya dÜ§manlığınd 
sadece kendi milli kuvetler· 
yacaktır. 

Tokyo, 16 a.a. -Japon hükümetini önümüzdeki aylarda Fran
sa ve lngiltere'ye karıı Hainan adasından bir tazyik vasıtası ola
rak istifade etmesi için japon matbuatında neşriyat başlamıştır. lı:er göndermiye baJladığı bildiril

'tı~ktedir. Londra'dan gelen ajana 
~.J>erlerine göre, gönderilen askerin Bazı gazeteler, Hainan adasının iş- r--·---------------
"'iktarı altmı§, yetmiş bini bulmıq- gali üzerin-e Fransa ve İngiltere bü-

B. Pierlot kabineyi 

kuracağından emin 

Sidney, 16 a.a. - Hükümet Yeni 
Ginede bir yahudi kolonisi tesisi tek
lifini reddetmiştir. Keza Avustralya. 
da böyle bir koloni tesisi hakkındaki 
diğer bir teklif de reddedilmiştir. 

Yeni hükümet beyannamesini, bu 
akşam okuyacaktır. 

Türk milleti, ağır ba§lı, 
ileriye doğru yürümek iç.in 
mü.tküle göğüs vennekten 
bir millet olmalıdır. Hayatı 
tini ne haricin dostluğundan 
kendisinin olmıyan herhang 
olojinin - yani bir yeni z 
nin - kitaplarda anlatılan 
çok güzel prensiplerinden 
cektir. Türk miUeti, kendi 
ve kendisinin malı olan bi 
yaratacaktır. Son senelerin 
cadele &afbaları ara&ında 
makta o]an bu ideolojinin 
saslarını şu birkaç noktad 
mak kabildir: 

lttr ki, bu, lngiliz _ ltalyan münaae- yük elçileri tarafından yapılan ?.r.o • 
betlerinin en gergin bulunduğu za- testolara mutedil bir ~evap ver~~gın
'-'1Uılardaki miktara yakmdır. lngil- den dolayı Arita'ya şıddetle hucum 
t~ büyiik elçisi, gerek bu askeri ediyorlar. . . 
~'\'kiya.t ve gerek son günler içinde Osaka Asaki gazetesı~ ken~ıne has 
tt•lyan gazeteleri tarafından yazılan olan mutat ağır başhlıgı hır tarafa 
fİıddetli yazılar hakkmda İtalyan hü- bırakarak şöyle yazıyor: 
k\imeti nezdinde tqebbüste bulun- "Hainı>'1 adasını elde tutmakla 
~da battan savına cevaplar al- Honkonb.ın can damarını avcımıza 
buftır. ltalyan hariciye vekili Kont almış bulunuyor ve Hi~d.i Çini'yi de 
Çiyano a.skerlerin Afrika'ya muhte- kendi hareket sahamız ıçıne almış o
tlıel bu-' fransız tecavüzüne kartı aev- luyoruz. Bundan böyle İngiltere ve 
lredildiğlni ve matbuat &erbest oldu- Fransa bizim aleyhimizde ciddi bir 
iundan ne§riya.ttan dolayı da İtalya vaziyet alamazlar. 
bükümetinin mesul tutulamıyacağını Hollanda' ya gelince ••• 
bildirmİ§tİr. Bu cevabm hiç de muk- Hainan adasının japonlar tarafın . 
-.i olmadığı apkardır. Çünkü Fransa- dan işgalinin onların imparatorlukla
tıın Afrika'da ltalya'ya kartı taa.rTU.- n için nasıl bir engel olduğunu her 
:ta geçmesi bahis mevzuu bile ola- an artan bir kuvetle duyacaklardır. 
lnaz. Esasen Trablusgarp sevkiyatı Bunu, diğer bir devlet daha duyacak
Fransa'dan ziyade lngiltere'ye kar- tır: Felemenk Hindistanını en ufak 
§ı bir harekettir. ltalya matbuatmm fedakarlıkta bulunmaksızın ele geçir-
aerbestisine gelince; bu, doğrusu, ce- miş olan Hollanda. 
\tap bile sayılamaz. Tokio Asaki gazetesi, Honkong'un 

Hakikat §Udur ki, aon hafta için- Hindi Çini'nin, Singapur'un ve Bir -
de lngiltere ile ltalya araamdaki manya'nın japon tayyarelerinin hare
nıünasebetleı" gene gergi:nleş.miye ket sahası içine alınmış olmasından 
ba§lamıttır. Bunun bir takım sebep- dolayr memnuniyet gösteriyor. 
leri vardır: Nişinişi gazetesi de, "Hainan'r şid-

1 - Evvela ltalya, lngiltere'nin Is- detle müdafaa etmesini ve onu hiç bir 
Panya'da takip ettiği siyasetten tüp- zaman elden çıkarmamayı bilelim,. 
helenmiye ve hatJa em:ii~e etmiye diyor. 
ba~lamı§tır. 1.t~lya :·ötedenberi, F~an- Çin tayyarelerinin faaliyeti 
konun zafen uzennde ısrar ebnı§ ve Şungink, 16 a.a. - Japonlar tara -
bu zaferden sonra lspanya'yı tahliye f ından işgal edilen ve bir düşman de
ec:leceğini bildirmitti. Fakat bu zafer niz üssü haline gelen Samşo adası bir 
Yakla§hkça, lspanya'da ifler, ltalya.. Çin hava filosu tarafından bombardı
nın botuna gitmemiye batlamıthr. l- man edilmiştir. Bu ada, cenup deni
ta.lya'nın maksadı, zaferden aonra, zinde Portekiz müstemlekesi olan 
Franko'yu tamamiyle kendisine bağ- Makaonun on kilometre ötesindedir. 
lamaktı. Fakat Katalonya'nm itga- Çin tayyareleri japonların şiddetli 
•=:...ı-- -:---- ':--.,:ıa.--~ •"." ... ".".F~Aan t~~ hava tttiidAf:l:l :;ı.taılerine rağmen bom 
np ed,.len aıyase~, g~uyor kı, balarını liman ve düşman harp gemi
Franko yu ltalya nm nufuzundan teri üzerıine attıktan sonra hareket 
kurtamıak ~ibi bir maksada matuf- noktalarına dönmüşlerdir. Bir japon 
tur. Ve bu aıyaset muvaffak olacak harp gemisi mühim hasara uğramış
gibi görünüyor. Franko lngiltere'nin tır. 
Ya.Nhmiyle ve ltalya'ya haber ver -

M Yeni Japon biiU,:.esi meksizin inorka adaamı it1al et- T k 16 p l"' t -
· · G · · ki b · 1 hr o yo, a.a. - ar amen o uç 

nııttir. arıptır u ıtga yapı - ·ı 960 ·ı • b ı ·- l 
k · ı · d b mı yar mı yon yen e a ıg o an a-

en, ıta yan tayyarelerı a ayı cxn- 1 l"d b·'t · k t"' 1 k k b ı t 
b d .. _: l d . V b .. d e a e u çeyı a ı o ara a u e • ar nnan euııı~ er ır. e uyuz en . t ' 
F k ' l 1 d' d --L. mış ır. ran onun ta ya nez m e tc~ s• A ah f ' l' k ' •• 
b .. t b ı d - b"l ·· 1 kt ıyası m a ı ın anaatıine gore, 

Brüksel, 16 a.a. - B Pierlot, yeni 
kabineyi teşkil için dün yaptığı gö
rüşmelerde mühim zorluklarla karşı
laşmıştır. İşbirliği yapmak için müra• 
caat etttiği liberal BB. Jansen ve Van 
der Poorten, Marten işinin muhake
mesi içiırı hususi bir mahkeme teşkili
ni istemişlerdir. B. Pierlot bu isteği 
reddettiğinden iki liberal de partileri
nin işbirliğini reddetmişlerdir. 

B. Pierlot, bugün istişarelerine de
vam edecektir. Mumaileyh, bu istişa
relerden bir netice elde edeceğine ka· 
ti surette kanidir. Yalnız liberallerin 
husumeti sebebiyle katoliklerle sosya
listlerden müteşekkil iki partili bir 
hükümet teşkil etmesi muhtemeldir. 

Amerika'da şidd~tli 

bir fırtına 
Nevyork, 16 a.a. - Dün Nevyork 

hükümeti dahilinde şiddetli bir fırtı· 
na çıkmış, Providence'de iki kişinin 
ölümüne ve maddi hasarata sebebiyet 
vermiştir. Hararet derecesi, birkaç sa 
at içinde 16 derece "santigrat" düş
müştür. Rüzgarın sürati hazan saatte 
100 kilometreyi geçmiştir. Kesif bir 
sis, limanda münakalatı durdunnuş
~~ , 

-
200.000 dolarlk bir 

haydutluk vakası 
Miami, 16 a-a. - Ruvelver ve mit

ralyözlerle müsellfilı olan ~ haydud, 
büyük bir otele girerek kasaları soy• 
muşlar ve mücevher ve para olarak 
200.000 dolar çalmışlardır. Haydud
lar, otel müstahdemininden beş kişi 
ile beş müşterinin ellerini, ayaklarını 
bağlamışlardır. 

Almanya, da bir yalıııdiye 
verilen ceza 

Nuremberg, 16 a.a. - D.N.B. Nu
remberg mahkemesi, temmuz 193,8 ta
rihine kadar ari ırkma mensup 

1 

bir 
genç kızla cinsi münasebet idame et
miş olaın ıyahudi Kurt Leeser'i bu se. 
bepten dolayı sekiz sene şakke hizme
tine ve beş sene hukuku umumiyeden 
isk,ata mahkum etmiştir 

Çekoslovakya' daki yahu'dil.erin 
vaziyeti 

Prag, 16 a.a. - Alman resmi mü
messilleri veya resmi alman ajanları, 
Çekoslovakya'ının dahili hayatında bil 
hassa yahudi meselesi münasebetiyle 
mütemadiyen tazyiklerde bulunmakta 
ve bu tazyiklerin şiddeti gittikçe art
maktadır. 

Öğrenildiğine göre B. Hitler, ya. 
hudi meselesi tasfiye edilinciye ka
dar Çekoslovak hududlanru garanti e 
demiyeceğini bildirmiş olduğu söylen 
mektedir. 

İngiliz - Alman 

münasebetleri 
Berlin, 16 a.a. - Dün akşam "İngi. 

liz - Alman cemiyetin" de bir nutuk 
söylemiş olan ingiliz sefiri B. Hender 
son, ezcümle şöyle demiştir: 
"- Vaziyetteki inkişafların niha

yet berri Almanya ile bahri İngiltere 
arasında bir dostluk teessüsü ile neti
celeneceğine kaniim. Bu, böyle olma
dığı takdirde Avrupa helak olmağa 

mahkumdur. 
Führer ve B. Çemberlayn, Münih'te 

İngiltere ile Almanya arasında iyi bir 
anlaşmanın temellerini atmışlardır. 

Bu anlaşma, bu vadide sarfedi1mekte 
olan mesaiyi boşa çıkarmağa çalışaırı 

fena maksadh kimselerin bu gayretle
ı·ine rağmen tahakkuk sahasına isal e
dilecektir. Siyaset sahasında İngiltere 
ile Alman•ya arasında muhalefet mev
cut olduğunu söylemek manasızdır." 

·Birleşik devletler 
İngiliz-Fransız silAlılanmasına 
yardıma devam edecekler 

Bir mebusa göre Amerika'nın ilk 
müdafaa hattı Fransa ve İngilterededir 

Vaıington, 16 a.a. - Mümessiller meclisi, idare tarafından tev
di edilmiş olan ve mühim hiç bir tadil yapmaksızın 552 milyon 
dolann sarfını derpiş eden yeniden silahlanma programını 15 re
ye karşı 367 rey ile kabul etmiştir. Bu programa göre yeniden 
3032 tayyare daha yapılacaktır. 

siine matuf olarak 86 milyon 400 bin us e u un ugu ı e aoy enme e- ç· h b" · · · 1 f k .. 
d . C!___ 1 ·ı F il L-- ın ar ı ıçın tanzım o unan ev ala 
ır. ,,;JUllU"a ngı tet"e ransa e uıın-a- d b.. k d l" d" D 

b F k 
, k .. e utçe ya ın a par amentoya tev ı 

er, ran o yu remıen tanıma uze- d"l k · G ı b h .. .. 
d. B , b . fr .. e ı ece tır. azete er, u ususı but-
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Meclis bahriye komisyonu Alaska'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da ve pasifik denizindeki üslerinte~ 

R d~la~lık tahsisat layihasını kabul et
mıştır. Ü o N Ü l E 

r-e ır. urgos ta ır ansız mumea- . . . 
·ı· · b 1 J 1 , b'l çeyı 12 mılyar yen olarak tabının et-

aı ının u unması ta yayı asa ı et- kt d' 
ti k..__.ı• H"'I.. 1 1 F ank me e ır. 
rnıe ~ır. u asa ta ya, r o 

Komisyon bu inşaattan Guam ada
sının hariç tutulması hakkında cüm
huriyetçi Hesu tarafından yapılan 

ile yapılmakta olan bu kurdan asli. 11 Japon tayyaresi tahrip teklifi 5 reye karşı 14 reyle reddetmiş 
tir. tnemnunkalmamıtbr. Ve bu vaziyet- edildi Akademı· meselesı· 

ten Fransa'dan ziyade lngiltere'yi Loyang, 16 a.a. - Çin ajansı bildi-
nıesul addetmektedir. riyor: Şansi'nin cenubunda, Yuvang- Kongre B. Ruzvelı'in siyasetini 

2 - İtalya için ikinci bir tikiiyet şenk tayyare meydanında Çin hava Akşam gazetesinin açtığı bir anket memleketimizde bir akademi fesi- ta.1Jvip ediyor 
nıevzuu, İngiltere ile Fransa araam- kuvetleri tarafından yapılan bombar- si hususunda muharrirlerimiz ve edebiyatçılarımızdan bir kısımının fi- Vaşington, 16 a.a. - Havas ajansı 
daki tesanüdün takviyesidir. Hatır- dırnan neticesinde 11 japon tayyare- kirlerini öğrenmemiu vesile oldu. Ankete cevap verenler iki kısma ay- muhabkirinden : ~elahiyetli mahfill:r 
lardadır ki Hitler, 30 ikincikanun si tahrip edilmiş ve dört japon tayya- 1 b" k l h .. b .. k l ht .. l l .1 . .. .. 1 hava uvetlennın arttırılmasına mu -

rı mıştır, ır ısmı e te, o ur ısmı a ey e nruta ea ar ı erı suruyor ar. t ll'k 1 B R 
1 

,. 
nutkunda ltalya ile beraber olduğu- re.si de hasara uğratılmıştır. .. .. . . . . . . . ea ı o an programr, . uzve tın 
nu söyleınİ§tİ. Birkaç gün sonra Çem- Ancak, butun cevaplan sırasıyle takıp etmış olanlar, bıtaraf bir 2;1hnr- umumi siyasetini teyit eder mahiyet-
berleyn de sanki Hitler'in bu sözleri. yetle hareket etmipeler, lehte ileri sürülen miltaleaların çok daha ağır te addetmektedir. Bu mahfiller, İn-
ile cevap vennek istemıit gibi, avam Bir Sovyet den iz bastığını ve daha değerli otoritelerin fikirlerine terceman olduğunu far- giltere ve Fransa'ya yapılan tayyare 
kamarasında lngiltere'nin fransa'ya ketmişlerdir. Değerli arkadaşımız Nurullah Ataç bu bitaraf ~rriyeti satışlarına müteallik müzakereler ne-

1 - Dahil ve hariçte sulh 
milletlerle dostluk. 

2 -Türk cemiyetini, her 
zur içinde çah~maamı ve si. 
sulünden ı-ahatça ve en g 
pette istifadesini temin ede 
t.imai düzenle teçhiz ebne 

3 - En fazıl ruhundan e 
tekniğine kadar bugiinkü 
deniyetini Türkiye'nin he 
bol bol yaymak. 

En güzel vatan müdafa 
lu budur ve biz türkler bu 
laka bulacağız. Hatta vat 
asını gazete sütunlarmda 
nin şahıslarma tecavüz e 
baret sanan bir gazeteci n 
la ya§amıya ısrar etmekte 
rağmen!,. 

BALKAN ANTANTI K 
TAN'da B. Zekeriya 

hatlıkla yazdığı bir ba 
Bulgariatan'm Balkan ant 
mesi imkanlarmı gözden 
ve bu arada Bulgamtan' 
düğü dilekleTİ tahlil eder 
§Öyle devam etmektedir: 

''Bizim fikrimizce, Bul 
Balkan antantma girme 
rettir. Bu zarureti anlıyar 
kom§ularma kartı daha 
hattı hareket takip etme 
kan devletleri, Bulgaria 
rmda gördükleri zaman 
lacaklan vaziyet ba~kad 
aleyh evveli. Bulgaristan 
tantına girmeli, ve onda 
!eklerinin dostça hallini 
lı}lllalıdır. 

Bulgaristan'ın da iltih 
kanlarda 80 milyon nüfu 
zanı bir kuvet vücuda 
O vakit bu kuvet Avrup 
devletlerin hesaba katm 
etmiye mecbur oldukta: 
vücuda getimıit olur. 

l§te Bükre§'te Balk 
konseyinin halledeceği 
en mühhnlerinden biri d 
bu meselenin ümit verici 
zma bağlanması ümitl 
tür.,, 

~omanya Sefiri Pre 
itimatnamesini Ye.rıdnnını vadetmiş.tir. Bu zamana heyeti yakında kendi cevabında da göstermesini bilmif ve akademi tesisi fikrin.in fay - ticesinde bizzat Amerika'.mn em.niye· 

kadar İtalyan gazeteleri, Fransa ile daları yanında mah%11Tlarını da saymıştır. Ancak bwılardan hangisinin ti nam ına fransrz - ingiliz silahlanma-
ltalya arasında çıkacak bir harpte Amerika ya g İdİyOr galip olduğunu, yani böyle bir teşise prensip itibariyle lüzwn görüp sına müzaheretin zaruri olduğunun 
Almanya'nm İtalya ile beraber ola- görmediğini taşrih etseydi hükümlerini bir neticeye vardırmış olurdu. parlamento ekseriyeti tarafından ka-
ca- J ·ıt ' · d b•t f k 1 M k 16 H H b N ll h · k d ·d . . bul edilmiş oldug·unu beyan etmekte-gmı, ngı ere nın e ı ara a a- os ova, a.a. - avaa: a er uru a Ataç1ın kurulacak bır a a enu en edebıyatunı:zın temın e- d' 
cağını yazmakta idiler. Ve Çember- alındığına göre bahriye komiseri ami- deceği faydalar hususunda söylediklerine tamamiyle İ§tirak edıiyorum.. ır. 
l~yıı'in Roma'yı ziyareti, italyan ral İsakof altı Sovyet deniz mühendi- Gerçekten, memlekette böyle bir teşekkülün bulunması bile, tek başına Amerıiha'nın ilk miidafaa 
bıatbuatmm bu görüşünü teyı't eder sinın· ı. .... ında olarak yakında Amerı'ka 

- ..,... edebiyatın haysiyet ve şerefi lehinde esculı ve devamlı bir ' propaganda hadan 

Belgrad, 16 a.a. -
Belgrad'a izam etmiş old 
yük elçi B . Viktor Kade 
madnamesini hükümet 
P aul'e takdim etmiştir 
tantan bir surette eski s 
mıştır. 

bıahiyette idi. Bu sebepledir ki ya gidecektir. Bu heyetin bir tetkik 
Ç-be·leyn'ı'n avam kamar•'"mdaı,_ı. teıkil edecektir. Bundan bCl§ka edebi mükafatlar tevzi edilmesi, neşri - Cümhuriyetçi mebuslardan Pace, 
-·· • - '6' seyahati içiın mi yoksa, levazım satın 

IÖ:ı:leri, ltalya'da bir hayal sukutu almak için mi gideceği belli değildir. yatın hima,yesi ve umumiyetle fikir meseleleri hakkında hükümete ve şöyle demiştir: 
helirtmi§tİr. Bu nutuktan sonra ital- Ancak, hatırlarda olduğu üzere geçen kamulaya müşavir bir heyet va:zileaini görmesi bakımından da bu aka • "- Şuna kaniim iri Cümhurreisi, 
Yan gazeteleri, Fransa ile ltalya ara- sene Sovıyet hükümetine müteaddit deminin faydalı tesirleri olacaktır. şayet bizim hududumuzun Rhin üz e
•nıda çıkacak bir harpte İngiltere'- defalar Amerikadan gemiler ve hatta Nurullah Ataç, akademinin bugün henüz tekevvün halinde bulun.an rinde olduğunu söylememiş ise fik
nin bitaraf kalmıyacağını anlamıya bir iki de zırhlx satın almak niyeti at. dilimizin inkişafına istikrar gayretiyle sed çekeceğini bir mah:z:ur olaralı rimce bizim ilk müdafaa hatlanmrzın 
bal}ılamışlardır. Evelce yalnı:z Fran- !edilmiştir• ileıir sürüyor. Böyle bir mahzur ancak akademiye tasarladığfmı:zdan rolı Fransa ve lngiltere'de olduğunu pek-
le.'ya kar§I mey~an okurken, timdi h :r ala söyliycbilirdi. Eğer Fransa ile 
Fı-anaa ile birlikte lngiltere'ye de Alman - Sovyeı ticaret d~ a :~!ş ve fili bir otorite verildiği takdirde olabilir. Halbuki akade- İngiltere, mağlUp olacak olurlar ise 
ltleydan okumaktadırlar. Hatta ba- görüşmeleri mı pe a a memleketin ihtiyaçalrına uygun bir şekilde çalışabilir. Oraya derhal tehlikeye maruz kalırız.,, 
~ıl..-ı, İtalyan - Alman kombinezo- Diğer taraftan Almanya hariciye ne aza seçilecek fikir adamlarının bu mahzuru görüp, lacıliyetlerini daha Muhalefet hatipleri, tayyare satış-
"Unun, lnglliz - Fransız ve Amerika zareti şark işleri ticaret dairesi şefi ziyade bir toplayıcı ve müşavir :zemine ha.sretmemeleri için bir aebep !arını "1:ra~~ ile vaktinden evel ya
kornbinezonundan korkmıyacağını Şanurre'nin evelce tehir edilmiş olan yoktur. Akademinin akademik bir edebiyatın meydana çıkma.sına hiz- pılmış hır ıttıfak., addiyle tenkit et
Ya.:nnaktadırlar. ltalya ile iki de- Moskova seyahatinin martın onuna met eedceği endişesini de mübalağa etmiye lüzum körmüyorum. Akade· mektedirler. Faltat bu fikirde olanlar 
lllokrat devlet arasındaki münaae- doğru vukubulacağı bidirilmektedir. rrrikliği teşviki aon haddine götürmüş olan lran•ı~ akademisi oile orada ehemiyetsiz bir ekalliyettir. 
b.etleı-, bir defa daha, habef ınesele- Maltlm olduğu üzere, Sanurre yeni sanat cereyanlarının inkişafına mani olmamııtır. Avrupa ve A.!ya' da harp 
~1 zanıanmdaki vaziyete benzemiye Sovyetler Birliğ i ile Almanya arasın- Fakat Peyami Sala'nın da dediği gibi, akademiyi yalnız edebiyat ve k 
ll§laırnıştır. Şu farkla ki, o zaman, 1- da ticaret mübadelelerini canlandır- dil · çı arsa ..• 

talya' k çerçevesı içinde tasarlamak hata olur. Biz.e Büyük Petro'nun kurdu - Verilen reylerı·n mı'ktarr, A_...rı'ka-
d

.. nın &r§ısında birinci derece-de mak imkanlarım tetkik edecektir. Al- ...... 
b u~ınan lngiltere idi. Ve Fransa bu manya'mn Sovyetlere harp levazımı ğu rua akademisi gibi, bütün ilimleri ve güz.el •an.atları içinde cemetde- nm Avrupa veya Asya'da vukua gele-
aş dütınana yardımcı olduğu için 1- bile satması ihtimal harici değildir. cek olan ayrı ayrı §Ubelerden mürekkep bir akademi lazımdır. Böyle bir cek bir harbin tesirlerinden azade ka. 

~~1ra'nın husumetine maruzdu. Şim- Zannedildiğine göre, bu alman me. akademinin bugünkü dil ve tarih cemiyetlerinin yerini alması da dü§Ü- lamıyacağı mütaleasında bulunan un-
ı ıae, halya'nın karşısındaki düt- murunun Moskova'yr ziyareti Lehli- nülemez. Bunlar kendi btı§larına faydalı ve çalışma tarzları ayrı mües- surlarm kuvetini göstermektedir. 

-~__...,....n-ı:..t:-..;ıt.1--&-.....!L.._~...ı..-ı...._ .. ...,J.ı...._.t.:ı.ıı:.aflnıia:ı:ı...lüc..hiı:J~:uu!fil:!!!l!:L~se~ae~le~r~d~ır~· ~v~e~a~k~a~d~e~m~iy~e~m~al~ze~m~e~te~minine yararlar. Onların vücudu bir Bundan başka siyasi mahafil, de . 
'--'-'· .ı.:::.~; ı .... ula.-ak.ak mokrat ayandan Thomas'm "bitaraf. 

dilmesi lehindeki takrir' 
kan münakaşalara büyü 
yet atfetmektedirler. Bi 
nununda yapılacak tadil 
hurreisi muhariplerden 
rafmdan imza edilmiş 
muahede hükümlerini i 
rafa gönderilecek silah 
delere ambargo koymak 
rilecektir. 

Cümlmrreisine 
salahiyetle 

Filhakika Thomas tek 
reisine her türlü hallerd 
cek seJahiyeti vermekt 
Amerika da dahil oldu 
tün milletler, Kellog pa 
mrşlardır. Mamafih Cü 
tearnzı tayin etmek hus 
grenin tasvibini elde et 

Siyasi mahafil, bu tek 
arzu ettiğ i derecede il 
olduğunu, yalnız bitara 
müteallik olarak haliha 
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Minorka adasından 
Haynan adasına ... 

... • inorka'nın Franko kıta -
• - Jarı tarafından işgalin

den on ıki saat sonra japon kı
taları Hindiçıni ıizerine çevril
miş bir tabanca olan Haynaıı 
adasına çıkmışlardır. 

Tehlıke uzun zamandanberi 
içten ıçe hısscdilmekteydi. Ja
ponya, Çin'ın Haynan adasın -
da askeri usler tesis etmiş ol -
masını vesile yaparak onları 
oradan çıkarmak tasavvurunu 
ilerı silruyordu. O zaman bazı 
kimseler 1897 de Çin'le Fransa 
arasında akdeılilmiş olan ve iı
çuncu bir devletin adayı İşga
line musaade etmemeyı her iki 
tarafca teahhut altına alan mu
ahedcye ıstınaden adanın Fran
sa tarafından işgalini tavsiye 
ediyorlardı. Filhakika Haynaıı 
frasız ıngilız ve Felemenk top
raklarına yakınlığı ve adanın 
buyuk cemılere musait bir li -
manı bulunması dolayısiyle bi
rinci derecede ehemiyette bir 
stratejik merkezdir. 

Tokyo, enternasyonal ba -
kımdan girişmiş oldugu hare • 
keti melini gostermiye çalışa
rak, Haynan adasının 1907 
fransız • Çin muahedesınin go
zettıçi topraklara dahil bulun. 
madıgım iddia etmektedir. 

J.'akat bu pek su goturür bir 
iddiadır. 

B undan başka, japon ami-
rallıgının bır salabıyetlı 

mumessılı .tiavas ajansına ··Bu 
iligalın Hındı Çını ye karşı ne 
bugun ne de yarın ıı;ın hıç bır 
tecavuz emclıyle yapılmamış 

oldugunu" tasrıh etmıştır. Fa· 
kat Japon diplomasisi rıyakar • 
bgı o kadar geniş bir cilçı.ide 
tatbık etmektcdır ki bu guzel 
sôzlerden emnıyet duyabilmek 
için pek ziyade nikbın olmak 
lizımdır. 

Bahusus ki bu işgali ı;ok dik
kate deger bır beyanat takıp 
etmıştır. Yabancı gazeteciler 
önunde Fransa'nm bu hareket
ten haberdar edilmedıgini soy
lemış olan japon dıplomatı 
Tokyo'nun Bcrlin ve Roma'ya 
haber vermiş olup olmadıgı su
aline ''tabıi" dıye cevap ver -
mi;tir. • 

İ !ite antikomintern mü • 
sellesı ışlcme tarzı 

hakkında bır ı:ıayu du§un<luru • 
cu olan bır "tabıı". Ve aynı sa
atte Berlin ve lfoma'da Fran
sa ve İnçiltcre"nin Ispanya ış
lerinc mLidahalesinden hoşnut
suzluk gosterilıyordu. Bilhassa 
Minorka'nın, Majorka adasın • 
daki İtalyan ve alman kuman -
danlarına haber verilmeden 
ve İtalyan askerlerinin yardımı 
olmadan işgal edilmesi uzerle -
rinde pek fena tesir yapmıştı. 
Bu itibarla japonların bu işgal 
hareketinde, Minorka'nın bu 
surette işgaline karşı uç devlet 
tarafından daru;ııklı bir suret -
te hazırlanmış bir mukabele 
gormek pek de hatalı olmaz. 

Gcr~i totaliter matbuat ge
neral Franko'ya karşı hiddetini 
izhar ctmktcn çekiniyor. Hat • 
ta Popo/o d'luılia bile bu mu • 
vaffakiyetsizligi müsait karşı • 
hyor ve hadiseleri İtalya'nın 
lehine olarak tefsire çalışıyor. 
"Kimse inkar edemez ki biz, 
Londra ve Paris miıfritlerinin 
harpçılıgını geri çekilmiye ic • 
bar eden mesut bir ha<lise kar
şısındayız. Minorka İngiltere'
nin hayırhah yardımı ile alın -
mışsa bu daha iyiılir. Dün lord 
Perth tarafından kont Ciyano'
ya yapılan ziyaretten sonra 1 . 
talya'nın, Franko kuvetlerinin 
Minorka'ya yerleşmesini temin 
iı;in hazırlanmış olan tabiyeye 
muvafakatini vermemiş oldu • 
tunu kimse iddia edemez." 

K imse mi? İtalyan refiki
mizi "Daily Telegraph'' 

m habcrlerlnı daha dikkatle o
kumıya davet ederiz. 

Lavoro Fascista acı hapı ay
nı derecede kolaylıkla yutamı
yor ve tehevvürle diyor ki 
"~ondra Franko'nun hayırhah
lıgını. kazanmak için elinden 
gclenı. yapmaktadır." Stampa'. 
ya gelınce, o da İngiltcre'yi 
" Manasız emellere müstenit 

manasız tasavvurlar peşinde 
koşmakla" itham ediyor. 
İnformagione Dıplomatica' • 

nın Fransa ile İngiltere arasın
da imzalanmış olduğunu iddia 
ettiği askeri ittifakla ait ha vadi 
sın italya'nın ittifaklarının as
keri karakterini kuvetlendir -
mek için bir vesile olması ihti
mali vardır. Akdcniz'de ve Pa
sifik okyanusundaki hadiseler 
arasında muvazilik bu farazi • 
yeyi teyit eder mahiyette değil · 
midir? 

Edith Brion -
LaRepublique 

Minorka'nm i~gali 

Bu işgalin fransız gaze
teleri tarafından muhtelif 
şekillerde muhakeme edil
miş olduğunu söylemiye 
hacet yoktur: Bazıları bu
nu İngiliz diplomasisinin 
ustaca bir oyunu, diğerle
ri ise İngiltere ile Fran -
sa'nın Franko'ya karşı u
tandırıcı bir nevi tavizi gi
bi mutalea etmektedirler . 

N'eden sadece kabul e
dilmiyor ki : 

1 - Akdenizde bizim ve 
lngiltere'nin münakalele • 
ri mevzubahs olduğu için 
oyun pek fena oynanmış 

değildir; 

2 - General Franko ile 
bu nokta üzerinde anlaşı
lınca icabında daha başka 
noktalar üzerinde anlaş

mak mümkün olacaktır; 
3 - İtalyan matbuatı da 

hadiseyi kızacak yerde 
memnuniyetle karşıla -
mıstrr, Roma yanlış yolda 
yörüdüğünü ve yolu de
ğiştirmenin daha muvafık 

olacağını anlamış demek • 
tir. 

Oeuvre 

İ ta lyan 

istekleri 
Bir Paris - Londra - Va

şington mihveri imkanı 
İtalya, Almanya ve Japon 
ya'nın dükanı kapayacak • 
larını ve bilhassa İtalyan
ların tabii emellerinden fe 
ragat edeceklerini asla ha
tıra getirmemelidir. Pa -
ris - Londra - Vaşington 
mihveri dünyanın üç ka
pitalist devleti arasında 
ham maddeler, altın ve sö
mürge toprakları üzerinde 
inhisarı muhafaza etmele
ri için bir anlaşma demek· 
tir, öyle bir anlaşma ki 
diğer devlet ve milletleri 
sahası dışında bırakmak -
tadır. Bu, kuvete müstenit 
olarak haksızlığın müda
faası demektir. 

Halbuki B. Çemberleyn, 
Macaulay'in "İngiltere ta
rihi.,inde tasvir etmiş ol -
duğu büyük muhafazakar
lardan biridir. 

Ve bu neviden muhafa -

zakarlar her şeyi daima ve 

ayni yerde muhafaza etme

nin mü'mkün olmadığını 

bilirler. 

11 Telegrafo 

Düşündürü cü 

vesikalar 
Emile Burc, Ordre gaze -

tesinde bize dosyaya yer -
/eştirmek icap eden bazı 
ikna edici vesikalar veri -
yor. Muharrir diyor ki : 

" Bütün memleketlerin 
nasyonalistieri birleşiniz!,. 
Parolasını kabul etmiş o -
lan fransız nasyonalistleri 
bizi ideoloji harbini körük
lemekle itham ediyorlar. 
Rezilce yalan söyledikleri. 
ni kendileri de biliyorlar. 
Kendi suçlarını üzerimize 
atıyorlar. Cümhuriyetçi, kı 
raliyetçi, veya diktatörlük
çü olsun Fransanın men -
faatleri iç.in fransız hükü -
mctiyle anla"mak istiyen 
her hükümet bizim dostlu
ğumuza güvenebilir. Fran
ko'nun çekeceği bayrağın 

rengi ne olacağını bilmiyo
rum, fakat - onun gazete -
!erini okuduğum icin - iyi 
biliyorum ki derhal Fran -
ko'nun bütün kuvetleri bi
zim aleyhimize çevrilecek
tir. Gözlerimin önünde bu
na şahadet eden elli vesika 
var. Ben bunlardan ancak 
en yakın zamanlarda çık -
mış olanları zikredeceğim : 

Fransa Akdeniz'de kuve -
tiyle mi.itenasip olmıyan 

bir imparatorluk siyaseti 
takip ediyor, sanki bu de -
nizde, kendisinden başka -
sının menfaati yokmuş gi· 
bi... Fransa'nın takip ettiği 
siyaset yüzünden bozulmuş 
olan Akdeniz müvazenesi -
ni düzeltmiye tesadüf İs -
panya'yı memur etmiştir. 

El Carreo Espanol, Bil -
bao, 13-1- 39). 

Tunus, Süveyş kanalı ve 
Somali sahili hakkındaki İ
talyan talepleri pek reel ve 
pek aktüel bir mahiyeti ha
izdir; bu talepler bizimki 
gibi italyan dostluğunu dış 
siyasetlerinin birinci safına 
geçirmiş olan bütün mem -
leketler tarafından müza -
haret görmiye Iayiktir. 
Domingo, Saint - Sebastien 
8-I-39). 

Meclis dış işler komis -
yonu reisi Ernest Pezet de 
Franko'nun ita/ya ile te -
sanüdüne şahadet eden bir 
çok vesikalarr Aube gazete
sinde zikrediyor : 

Gelecek ilkbaharda yeni 
Münih'in kurbanı, önümüz
deki aylar zarfında gitgide 
vehamet kesbedecek olan 
"tereddi"si ve "asfiksi"si 
dolayısiyle, Fransa olacak
tır. 

La Voce de Espana-Saint 
- Sebastien 

Tunus'ta 120.000 İtalyan 
yaşamaktadır. Bu, mukad -
des haklarına hürmet edil • 
mesi lazım gelen bir azlık -

,. . 
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Sili' deki büyük zelzele 
Şili'yi tahrip eden son yer sarsrntısı, şimdiye kadar 

olan yer sarsıntıları arasında, en feci olanıdır. Bu ka
dar korkunç bir felaket, görülmemiştir. Zelzelenin ce
reyan ettiği yer, Şli'inin en bitek arazisi, bütün Şili 
zenginlerinin oturdukları, bir sürü şehirler sıralanan, 
en kalabalık bir mrntakasıdır. 

Son kanunun 24 üncii günü akşamı, şehirlerin sine
maları, tiyatroları her günkü sakin ve neşeli bir halk
la dop dolu idi. 

Saat 23 ü 34 dakika geçe, ortalık dehşetli bir şekil
de birdenbire sarsıldı. Ve korkunç bir gürültü ile her 
şey çöktü, otalığı, zifiri bir karanlrk kapladı. Temaşa 
yerlerinde toplanan halk ezildi. iki dakika içinde, ko
ca kıta baştan başa harabe ve mezarlık haline geldi. 
40.000 nüfuslu ChiJJan şehri tamamen mahvoldu. Bu 
şehirde ıoturanların dörtte biri, enkaz altında kaldı. 

10.000 nüfuslu Linare şehı inde evlerin ekserisi yıkıl
dı. insanlarının yarısı .helak oldu. 7.000 nüfuslu Sen 
Karlos, 9.000 nüfuslu Kavkuenes, 12.000 nüfuslu Parral 
şehirlerinin de evlerinin büyük bir kısmı yıkıldı ve i
çinde oturanlar mahvoldu. 

Bu şehirler içinde en çok mustarip olam Şili'nin ü
çüncü şehri olan Konsepsiyon şehridir. Bu şehirin ev
leri, zelzeleden beşte üç nisbetindc harap oldu. Binler
ce İnsan enkaz altrnda kaldı. Yapılan hesaplara göre 
Şili zelzelesinde 30.000 insan ölmüş, 50.000 kişi de ya
ralanmıştır. Bu zelzele, 1755 senesinde Lizbon şehri
nin altım üstüne getiren zelzeleden daha fazla cana 
kıymıştır. 

Şili zelzelesinin en tıcıklı tarafı. zelzelenin olduğu 
mrntakanm, volkan faaliyet mrntakası bulunmasıdır. 

Bugün Şili'de en az 100.000 insan evsiz barksız bir hal
de tufan yağmurlarmrn altındadır. Şehirlerin kanali
zasyonları bozulduğu için. susuzluk tehlikesi de baş 
göstermiştir. Bundan başka, bu §ehirlerde ışık denen 
§ey de yoktur. Çünkü ne kadar elektrik fabrikası var
sa, hepsi harap olmuş ve yıkılmıştır. Buralara ne im
dat, ne yardım, hiç bir şey verilemiyor. Çünkii, telgraf, 
telefon i.5/emiyor. Demirvollarr IJ.,ozulnıııs. hatlar kop
muş bir haldedir. ilk günlerde, bu şehirlere, ancak 
tayyarelerle yardım edilebilmiştir. Tayyare/erdir ki 
onları açlıktan kurtarmıştır. Fransızların ]andark is -
mindeki mektep gemisi, mu\at dünya devrini yapıyor
du. Bu sıralarda, Punta Areas Jimanmda bulunuyordu. 
Zelzele haberini alır almaz, demir aldı ve felaketzede
leri kurtarmak, onlara lazrm gelen yardımı yapmak ü
rere, kendisini, Şili hükümetinin emrine amade kıldı. 

(L'İllustra>tion) 

''''''''''''''\'''''''''''' ' '''''''''''''' ' '''''' ,,,,,,.,,,,,, 
tır. Bu mesele, İtalya'nın 
imparatorluk vaziyetini ve 
gitgide artan ehemiyetini 
hesaba katarak kati ve tam 
bir surette halledilmelidir. 

(Norte de Castil/a - Val
ladolia) 

Musolini Fransa'nın hak
kından gelecektir. Fransa'
da ciddiyetini tesis etmek 
lazımdır. Hadiseler bugün
kü şeklinde devam ederse, 
Fransa'nın otoritesini elin
den almak icap edecektir ... 
Daladier bu siyaseti ga -
ranti edecek adam olmadığı 
için, ne denirse densin, an
cak B. Musolini Fransa'da 
işleri yoluna koyabilir. 

(Fe. Sevil) 
Tunus'a Fransa memur -

ları ve polisi ile, İtalya hal. 
kı ile sahip olmuştur ... Ka
nunlar ve kararnamelerle 
italyanlar fransız tebaası -
na zorla geçirtilebilir, fa -
kat südet alınanları da çe • 

koslovak tebaası değil miy
diler? 

(Hierro, Voz de Espana, 
Norte de Castilla aynı gün
de çıkan aynı makaleden) 

Cibuti Fransa'nın fena 
niyetinin ve husumetinin 
bir alatı, italyan impara • 
torluğu menfaatlerine kar
şı bir engelden başka bir 
şey değildir. 
(Aynı gazeteler, aynr gün) 

Fransa'nın Cibuti'ye de • 
niz ve kara kuvetleri gön -
dermek hususunda alelace
le almış olduğu karar yer -
sizdir. 

(Voz de Espana) 
Enternasyonal istikbali -

miz bugün, büyük kıraliçe 
İsabelle devrinde olduğu 
gibi, Afrika'da ve daha sa· 
rahatle Fas'tadır. Yaşamak 
ve enternasyonal alemde a
zıcık olsun ehemiyetli bir 
mevki sahibi olmak istiyor
sak büyük Atlas'a kadar o -

lan yerler bizim olmalıdır. 
Müstakbel İspanya yal -

nız bütün Fas'ı değil, bü -
tün hinterlandiyle birlikte 
Oran'ı ve Cezair'i de iste -
melidir... Bizim sömürge 
imparatorluğumuz burası -
dır. Bunu fethetmek la -
zımdır. N'e zaman mı? Za -
manı gelince ! 

( Profesör Oliveros ve 
Barruelos'un yazılarrndan 

iktibas). 
İtalyan matbuatiyle bir. 

tikte İspanya da nasyona -
list gazetelerde B. Dala -
dier'nin seyahatini ve nu -
tuklarını "tahrikçilik" diye 
tavsif etmişlerdir. 

L' Europe Nouvele 

Ça lışan 

milletle rin 

üstün lüğü 
29 eylül 1938 de, harp 

veya sulhun mukaddera 
tını tayin için dört adam 
Münih'te buluştular. Bu 
mülakattan daha uzun 
zaman bahsedilecek ve bir 
birinin maddi kuvetce ö -
tekilere olan üstü~lüğü 
münakaşa edilecektir. Fa
kat hiç bahsedilmiyen dört 
rakam vardır ki, birlerinin 
ötekiler üzerindeki üstün
lüğü nutuklardan iyi sen
bolize eder. 

Diktatörlüklerin mü -
messilleri her biri senede 
2800 saat çalışan adamla • 
ra maliktiler. Demokrasi
lerin mümessilleri ise, bir 
leri ancak senede 2500 saat 
ve diğerleri 1700 saat çalı
şan adamlara maliktiler. 
!ş ve istihsal kudretinde -
ki üstünlük demek ki faz. 
lasiyle diktatöı'lüklere a
ittir. 

jjutun ekonom istler bır 

memleketin yaşaması ve 
rafaha kavuşması için iş
çilerinin senede 2000 sa -
atlik iş çıkarmaları icabet· 
tiğini bize öğretirler. Da· 
ha fazla iş çıkarabilen da
ha kuvetlidir; daha az çı
karılırsa, mukavemet ku
veti o kadar azalır. Her za 
man ve her yerde, çok ça
lışan milletler az çalışan
lardan daha kuvetlidirler. 
Bu sosyoloji değil, hesap 
işidir. Laf ebeliğini mu -
vaffakiyetle tatbik eden 
demokrasiler hesaba aynı 
derecede ehemmiyet ver • 
memekle hata ediyorlar . 

Le Matin 

B ir z iyaretin 

iç yüzü 
Alman hücum kıtaları şe. 

fi general Lutze Roma'da 
iki hafta kalmış ve B. Mu -
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( RAD_Y_o_) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Poıtaları 
TORKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

T. A. Q. 

An/o.ara 

CUMA: 17.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Tunı: muzigi - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, me

teorolojı haberleri. 
13.10 --14 Muzııt (kiıçük or • 

kestra • şef: N ccip Aşkın): 
1 • Vinklcr • Kemanın aıık 
şarkısı. 2 - Beethovcn • Me
nuetto (sol majör). 3 • Au -
bert • Şışmanlar resmi geçi
di (komık parça). 4 • Ziehrer 
·Aşık oldum; (.lfomans). 5. 
]. Strauss - Sabah havadisle
ri (vals). 6 • Hanns Lohr • 
Tempo tempo (Galop). 7 • J. 
Strauss • Ritter Pasman o -
peretin<len (Polka). 8 • Nie
mann - Zenci dansı. 9 • Leo
pold - Yeni dünyanın eski 
şarkıları (Amerikan havalan 
potpurisi). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (bir konserto -Pi) 
19.00 Konuşma - (haftalık spor 

servisi). 
19.15 Türk müzigi - (İnce saz 

heyeti • Şehnaz faslı - Ce • 
lal Tokses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler). 

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

20.15 Türk müziği: Çalanlar • 
Refik Fersan, Fahire Fersan, 
K. Niyazi Seyhun, Eşref 
Kadri. Okuyanlar • Mahmut 
Karındaş, Safiye Tokay. 1 -
Emin ağa - Suzi•k peşrevi. 
2 • Şükrü Osman - Suzinak 
şarkı (Müptelayı dert olan). 
3 ·Udi Ahmet - Suzinak şar
la - (Meht içinde). 4 - Ah
met Rasim - Suzinak şarkı -
(Pek revadır sevdiğim). 5 -
Fahire Fersan - Kemençe 
taksimi. 6 - .... Gülizar halk 
türkiisü • (Sinemde bir tutuş
muş.) 7 - Sadettin Kaynak -
Muhayyer türkii (İşte seni 
seven.) 8 - Tanburi Cemil • 
Muhayyer saz semaisi. 9 -
Salahattin Pınar • Nihavent 
şarkı (Hila yaşıyor). 10 • 
Udi Hasan - Nihavent şarkı 
(Hatırımdan hiç çıkmı). 11. 
Sadettin Kaynak • Muhayyer 
(Bağrıma taş basaydım). 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo • nukut borsasr (fiyat). 
21.30 Müzik (Radyo orkestra----' .... ~ .... 

W. A. Mozart • Senfoni mi 
bemol • majör. Adagio - Al -
legro Andanto con mete Mi
nuetto • Trio Final, Allegro 
2 - FR. Schubert - "Rosa -
munde" Perde arasr müziği 
Nr. 1 ve 3. 3 • E. Grieg 1 in
ci P~r Günt süiti. Morgen
stimmung (sabah) Ases tod 

solini mihverin sağlamlığı
na bir delil diye kendisini 
halka teşhir etmiştir. Haki
katte, bu ziyaretin iç yüzü 
bu samimiyet gösterişin -
den çok başka türlüdür. 
S. A. lar şefi, faşist hükü -
metinin daveti üzerine, Ak
deniz'de bir italyan - alman 
askeri el birliğinin temeli -
ni atmak üzere Palermo ve 
Libya'ya gitmek üzere Ber
lin'den hareket etmişti. Fa. 
kat, siyasi sebepler dolayı -
siyle, italyan hükümet mer
kezine vardıktan sonra 
programın ikinci kısmın -
dan vazgeçmek mecburi -
yetinde kaldı. Almanya, en. 
ternasyonal müzakerelerin 

(Oze'nin ölümü). An 
Tanz (Anitranın dansı 
der Halle des Bergk 
(Dag kıralının ininde). 

22.30 Muzik (hafif müz 
operetler ve saire .• Pl) 

22.-45 Müzik (Cazbant - s 
Lantos orkestrası. 

23.45 • 24 Son ajans hab 
ve yarınki proıram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERET 
14.15 Frankfurt - 19.15 
gart - 19.30 Budapeşte, 
ya - 19.35 Bukreş 
Droytviç - 20.10 Knip 
Laypzig - 20.15 Milan 
21 Varşov a- 21.15 St 
burg - 23 Sottens. 

ORKESTRA KONSER 
VE SENFONİK KON 
LER: 19 Ştutgart -
Berlin, Viyana - 21 Mi 
Münih - 21.30 Paris -
T. - 22.15 Kolonya- 2 
ris, Ştütgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 
burg - 23.40 Lüksembu 

SOLO KONSERLERİ : 
Laypzig - 1-4 Stokh 
Ştutgart - 17 Bertin, 
- 17.15 Varşova -
Laypzig, Frankfurt - 21 
ris - P. T. T., Roma -
Viyana. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
s.) : 6.30 Königsberg -
Alman istasyonları -
Hamburg - 21 Stokhol 

ORG KONSERLRİ VE 
ROLAR: 17.30 Kolonya 

20.25 Prag - 22.15 St 
holm. 

HAFİF MÜZİK- 6.30 Kol 
ya - 7.10 Keza - 8.30 
lonya - 12 Alman istas 
ları - 14.10 Alman istas 
!arı - 15.30 Bertin - 16 
man istasyonları - 18 B 
!in - 19 Laypzig, Berli 
20.10 Kolonya 2 
Frankfurt - 21 Berti 
2'2.30 Laypzig, Ştutga 
22.35 Mürıill - 22.45 Ha 
burg - 23 Viyana - 24 
nigsberg. 

DANS MÜZU.1: 20.10 H 
burg - ?0.30 Opera ve d 
- 22 Beromünster - 2 
Tuluz - 23 Floransa, M 
no, Roma - 23.25 Lond 
Recyonal - 24 Droytviç 
0.30 Lüksemburg. 

Sovyef radyolar1nda 

Türkiye konseri 
Moskova, 16 a.a. - Voks 

miyeti ile radyo komitesi, 
şubat cuma günü Türkiye ·=-·- ___ ... ~· ...ı ....... -U.-1..!-- =-=-
konser tertip etmi;ıtir. 1 
metrede Moskova, ve 1 
metrede Kiev, 1060 metr 
Tifüs, 309 metrede Odeaa 
349 metrede Simferpol rad 
ları ile verilecek olan bu ko 
serde gürcü kômpozitörü P 
aşvili'nin "Daisi" operasın 
parçalar çalınacaktır. 

bugünkü safhasında bu s 
yahatin Fransa'ya ka 
gayri dostane bir tezah 
mahiyetini almasını iste 
miyordu. Bunu öğreni 
B. Musolini'nin, söylen 
diğine göre çok canı sık 
miş, ve General Lutze 
Roma'dan saldınmyar 

seyahatine devam etm 
için Bertin nezdinde te~ 
büslerde bulunmuş. Şu d 
kikada nazi askeri şefi n 
hayet Sicilya ve Afrika' 
hareket etmiştir . 

Küçük bir sarsıntıd 
sonra, mihver tekrar no 
mal surette işlemiye baş 
mıştır. 

L' E.urope Nouvelle'd 
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_j mediğim gibi ev sahibime de borçlan
mağa başladım. 

Kız, bu sırada Blis'i.. elini cebine 
götürdüğünü görerek haykırdı: 

- Hayır, asla! Asla olamaz. Dün -
yada sizden borç alamam! 

- Neden hayır? Size benden başka 
hiç kimsenin borç para vermeğe hakkt 
yoktur. Her şeyi bir tarafa bırakalım. 
• iz biribirimizin yabancısı olmaktan 
çıktık. Bu dakikada siz benden daha 
fazla sıkıntı içindesiniz. Bir kaç ay 

sonra her şey değişecek. Aklınızı başı-

de erkenden yattı. Ertesi güne kadar 
up uzun bir azman vardı. Bir iş bul
malı idi; hem de bunu gayet çabuk 
bulmağa mecburdu. 

xxıv 

Ertesi sabah saat onda Blis, hiç ha
ber vermeksizin Mr. Montagü'nün hu
susi yazihanesindeydi· Mr. Montagü 
yüzüne bakrp ziyaretcinin kim oldu -
ğunu tanıyınca dişlerini gıcırdatarak 
sordu: 

şey yapmadan kalkıp gideceğim. 

Mr. Montagü dudaklarını açtı ve ka
padı. 

Blis devam etti: 
"- Hizmetimde bulunan Franses 

Kleyton daktiloluk yaptığı bir kaç ay 
zarfında zekası, çalışkanlığı ve dü • 
rüstlüğü ile temayüz etmiş ve sonra 
kendi arzusiyle yanımdan ayrılmış -
tır." 

işlerin isimlerini yazdı. Çeşit çeşit • 
lere baş vurmakla tam dört saat geç 
di. Bunlar, ya kapanmış çıkıyor, y 
hut da kendisini bunlara elverişli b 
muyorlardı. Makinistlik atelyesin 
rastladığı bir taksi şoförü ona oldu 
ça faydalx şeyler salık verdi: 

- Pek ala, dedi, fena bir adam de
ğildi. Siz onun yanına gidince ... 
Kız sözünü kesti: 
- Fakat ben Mr. Masters'in yanına 

dönersem onunla evleneceğim. Buna 
da, aşağı yukarı, karar verdim gibi bi:
şey. Yalnız sizin dönmenizi bekliyor
dum. Bu kararımı söylemek için. 

Blis kati bir ifadeyle: 

- Onunla hiç bir zaman evlenmiye

ceksiniz, dedi, şimdilik bira .. bu bah::.ı 
bırakalım. Şimdi karnımızı doyuraca
ğız, ikimizin de genç olduğumuzu, bi
ribirimizle evleneceğimizi ve hiç şüp

hesiz, önümüzdeki parlak bir istikba • 
tin bizi bekledigini hatırlıyacağız 
Yalnız bana inanınız ve biraz daha gü
veniniz. 

- Çok cesursunuz azizim. fakat ha
diselerin hakikati açlık gibi bir şe-y; 
çok zalim, çok inatcı. 

Blis: 
- Canım öyle değil dedi ve köşeyi 

saparak kii~ük bir lokantaya girdiler . . 

Yazan : Filipa Upenhaym 

na koyacağım. Bu akşam her halde ta
lih ve saadetimize daha yakın bulunu. 
yoruz. 

Blis büyük bir itina ile yemeği ıs -
marladı ve yemerl: yerlerken başından 
geçen_lc~i birer birer anlatmağa başla· 
dı: Gıt:~kçe. kız hikayeye daha fazla 
alaka gosterıyordu. Bir müddet sonra 
yanakları kızardı. 

- Tekrar sizi burada görmek ne iyi 
bir şey, dedi, artık Londra'yı bana 

korkunç gösteren yalnızlık ıstırabım 
hafifliyor gibi. Ne dersiniz, bu akşam 
iyi uyuyacak mıyım? 

Blis cevap verdi: 
- Onu bir tecrübe edersiniz. Yeme

ği bitirir bitirmez sizi eviniz egötürü
rüm. Fakat bana bir şey vadedeceksi -

niz. 
- Zannederim ki size bir çok şeyler 

.. adedebilirim. 
- İstediğim söz şudur: bana haber 

vermede" - -. Masters'in yanına dön
miyeceksiniz. 

rnest fa-

nıza devşiriniz sevgilim. Cebimde tam 
dört lira var; kimseye borcum yok. Bu 
parayı yarı yarıya bölüşelim. 

Kız, delikanlının elini hafifce itti; 
sonra gözlerini dıvara dikerek sustu. 

Blis: 
- Rica ederim Franses, diye yalvar

dı, ben başka bir iş bulacağıma emi -
nim. Bu iki lira da bana uzun zaman 
v .;:ter. Beni reddetmekle ıstıraba dü • 
1ürmeyiniz; size yalvarırım. 

Kızın dudak1arı titriyordu. Bu da • 
kikalar, hayatının en acı dakikaları i
di. 

. - Ernest, dedi, bir lira alayım yeti
şır. Bu, ev sahibimin ağzını kapatır. 

Blis lir. yı, kızın avucuna sıkıştır • 
dı. Bu sırada Franses'in elleri titri -
yordu. Delikanlı: 

- Öteki lirayı da, dedi, sizin için 
cebimde saklıyaca w ım. E w er hazırsa -

- N'e istiyorsun? Ne işin var bura
da? 

Blis, o gün yeni satın aldığı sırrın
dan bir kırbacı iç cebinden çıkardı: 

- Kalemini al, diyeceğimi yaz 1 di
ye emretti. 

- Ne küstahlık bu, dedi Montagü, 
bir centilmenin yazıhane girip .... 

Blis, önündeki masaya öyle bir yum-
ruk indirdi ki kağıtlar sarsıldı: 

- Yaz 1 Diye israr etti. 
Mr. Montagü kalemi eline aldı. 
- Hizmetimde bulunan Franses 

Kleyton ....... 

Mr. Montagü, yazmayı bıraktı, fa -
kat biraz sonra parmaklarına bir kam
çı yiyip canı yandığı için uludu. He -
men zile basmak istedi. Fakat Blis, da
ha atik davranarak onu yetişebileceği 
yerden uzaklaştırdı. 

-Ew 

Mr. Montagü bu söylenenleri aynen 
yazdıktan sonra altını imzaladı. Blis 
kağıdı aldı ve katladı. 

- Gününüz bayırlı olsun Mr. Mon
tagü I 

Mr. Montagü: 
- Delikanlı, elbet bir gün elime ge

çersin 1 Dedi. 
Blis, kamçıyı havada salladı. Gene 

kullanacak gibi idi. Dedi ki: 
- Buna hak etmiş olduğunu bilir

sin, uzun etme 1 
Montagü geriye doğru kaçtı. Aza -

metli tavrını bırakmış, rengi kül gibi 
olmuştu. 

Fakat Blis h.afifce gülümsiyerek: 
- Bu iyi bir kamçıdır, dedi, namus

lu bir sırımdan yapılmıştır. Sana vu
rup da onu kirletmek istemem . 

Blis dışarıya çıktı. Dışarıdaki yazı -
hanede oturan bir katipten bir zarf a
larak bonservis kağıdını içine koydu 

- Bu iş idarehanelerinde öyle av 

işler vardır ki, dedi, bizim gibilerin 

şine gelmez. Sen benim dediğimi di 

de Şatfesburi caddesinde Hollins i 

rehanesine git. Orası da bir iş ida 

hanesi gibi bir yerdir. Fakat daha ç 

şoförlere iş bulur. Biraz masraflı ol 

cak ama, değer. 
Blis, şoföre teşekkür ederek Şafte 

buri caddesinin yolunu tuttu. Beş 
ling verdikten sonra hiç kimsenin ş 
för istemediğini öğrendiği zaman 
at yedi olmuştu. Oradan odasına giı 
ti, yıkandı, temizlendi ve daha son 
Franses'e uğradı. Kız, elinde, Mont 
gü'nün verdiği vesikayı okuya oku 
merdivenlerden inmişti. 

- Bu neden icap etti? Merak edi 
yorum, dedi. 

Blis: 
- Onu biraz sert davranarak ben al 

drm. diye cevap verdi. 
Sokakta beraber yürürlerken Frar 

ses, delikanlının kolunu sıktı: 
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İleri ve medeni 1 ran · v 
1 Gün İcin 

Karmen'in sesi 
Cedlerinin bü 

yük kahra
manlıklarını teva
rüs etmiş olan 1-
ranlılar politika 
bakımından sulbü 
çok severler. Bu 
sevgilerini beynel
milel muhtelif ve
silelerle parlak bir 
surette göstermiş

lerdir. Milletler 

• 

lran daima sulh lron'da gerek 
ordu, gerek 
gençlik tefki -
lôtı sulhun bek
çiliiini yapa -

cak ıelıilde, ku-İ 

____ ..;;;.... ____ ._ 
Gene Halkevlerine dair 

Bugünlerde gene pek hararetli 
bir aktüalite olan ispanya iıleri 
dolayısiyle, Karmen'den sevdiğiniz 
parçalan belki yeniden dinlemek ia
temiısinizdir. Elinizdeki gramofon 
plakları kaideye uygun olarak aevil
ıniı olan artiıtlerin seslerinden alın -
mıı ise, elbette dikkat etmiıainizdir, 
Kannen'in aeai Kontralto denilen 
kalınca, davudi kadm sesidir. Eserin 
musiki müellifi Bize kadın kahra -
manmm seıi öyle olmak lazım geldi
ğini münasip gÖrmÜf olduğum:lan, 
her yerde Karmen rolünü oynamak 
için kalın seıli artiıtler aeç.ilirmiJ .•• 

na tabiat ali.mi Büfoın bile dikkat et
mit cLe kaim aeali kadmlarm kendı
lerinde de aık duyguau daha kuvetli 
olur, diye yazmlf. Belki aon bahar 
mevsimine yaklattıkları vakrt, ya§
lanna hiç uymıyan atk marifetleı-ı 
yapan bazı kadmların bu halleriyle 
seslerinin kalmlatma•• arasında da 
bir münaaebte vardır. Bizde henüz 
opera tiyatroaU bulunmadığmdan 
kadm seai kalınca, kontralto olunca 
erkeklerin daha ziyade rağbeti cel
bettiğini, kendi müıahedelerimiz ü
zrine, hükmedeme:ı:sek de, vaktiyle, 
davudi sesle gazel &Öyliyen bayanla
rm makbul tutulması da belki gene 
bundan ileri geJmiıti. Zaten timodi a
laturka musikinin mütehassısları ka
dın sesinin bu musikiye yakıpnadığı
nı iddia ederler .... 

idealine bağlldır uetli Jiaiplin ""I 
direlctillerle ye-
tiıtirilir. 

Büyitk milleıtlerin davaları büyük 
olur. Biz ''milli kültürümüzü muasır 
medeniyet &eviyeainin üstüne çıkar. 
mak" azminde olan bir nülletiz. Yir
mi sene evelki osmanlı harabesi ile 
1939 Türkiyesini en sahih ölçüleriy
le mukayese edebi!enler bu gayemi

Halbuki kadm sesi, daha ziyade 
ihtizazlı olduğundan daha tiz ve in
ce olur. Bunun sebebi kadm bançe
resinin erkeklerdekindetı daha dar 
olmasıdır. Bumlan dolayı erkekle -
rin boynunda görülen kemik kadm
lann boynunda görülmez. Bir erkek 
çocuk büyüdüğü vakıt hanç.ereainin 
yUkarıdaki ağzı 5 ile 10 araımdaki 
niıbette genişlediği halde kız çocuk 
büyüdüğü vakıt hançereainin genit -
liği ancak 5 ile 7 araaındaki nisbette 
kalır. Onun için kadm aeai erkek se
sinden daha ince vıe çocuk sesine da
ha yakm olarak çıkar. Telefon me -
murlannm kadmlardan aeçilmeıi de 
bundan ileri gelmiıtir. Kadm sesi 
daha ziyade ihtizaz yaptığı için te
lefonda daha iyi işitilir. Kalın aea te
lefonda boğuk gelir. 

Yalnız, kadmlar sonbahar mevsi
mine yaklaıtıklan vakrt - o da hep
einin değil, bazılarmm - sesleri ka
lmlaıır, erkek gibi konupnağa baı
larlar. Genç kadm aeai, en çok defa, 
ince olur. 

O halde musiki üstadı Kannen'in 
sesini. niçin böyle, tabiat kaidesine 
aykm olarak intihap ebnİf? 

Sea mütehauıılarmm rivayetl«ine 
göre kaim aea aşk duygusunu daha 
ziyade uyandırdığı için... Opera ti -
yatrolan bulunan memleketlerde er
kekler kaim sesle aöyliyen kadm ar
tiatteri daha ziyade aeverlermit. Bu-

Erkeklerin kadın sesini kaim sev
melerine karşılık, hep o ses müte
haaaıslarmm rivayetine göre, kadın
lar da erkek sesinin daha ıiyade ın
ceaini tercih edet-lenniı. Ondan do -
layı opera tiyatrolarımla kadınlar 
tenor sesini beğenirlermİf ... 

Fakat kadınlar böyle ince erkek 
sesini tercih etmelerinde aldanırlar 
gibi görünüyor. Pek eaki zamanlar
da bile, büyük tabiat filezofu Ariato 
bir erkek çocuğun aeai ne kadar ça
buk kalınlatıraa aık iıılerine o kadar 
çabuk başlar, diye dikkat etmiı. 

O vakıttanberi de hadnn ağaları
nın sesleri ince olduğuna herk.es dik
kat ebniıtir. Bir haatahktan dolayı 
kemli kendine hadım olan erkekler
de de sesin inceleıtiği malümdur. En 
kaim sesli horozlar bile erkeklikten 
mahrum edilince aeai inceleıir. 

Demek ki, kadınlardakinin aksine 
olarak, erkeklerde ince ses aık kud· 
ret inin fazla olduğuna hiç delalet et
nwz. Her şeyde olduğu gibi burada. 
da müstesnaları bulunmakla bera -
ber, erıkek aeai ne kadar kaim olur.aa 
kud~t de o kadar ileri derecede bu-
lanır. 

G.A. 

Cemiyeti, kuruluşunun ilk zaman
larında ümid verici ideal bir tesis 
olarak görülür iken lran bu mües
seseye samimi olarak müzaheret et
ti. Onun 1921 de cemiyetin hayatı
na taallük eden bir işte tek başına 
göstermi§ olduğu asil, mütecellid 
vaziyet bu müessesenin tarihinde 
İran isminin tekrarlanmasına sebep 
oldu. 

Bil indiği üzere Milletler Ce
miyeti misakı aza devletle

rin birbirlerine sald ırmalarını me
netmekte ve onlardan her biri di· 
ğerinin hali hazırdaki arazi bütün
lüğüne ve siyasi istikialine riayete 
ve bunları her türlü harici tecavüz
lere karşı muhafaza etmiye mecbur 
tutmaktadır. Fakat bazı devletler 
misakın bu hükmünü zayıflatarak 

cemiyet azasının biribirlerine karşı 
olan taahhütlerini azaltmağa, hatta 
hiçe indirmeğe çalıımışlar ve bu 
maksatla misakın buna dair mad -
desinin tadili için 1~21 de cemiye
tin üçüncü asamblesine teklifde bu
lunmuşlardır. Bu teklif yalnız mu
halif reyile kabul edilmemiştir. 

tran'ın bundan sonra Millet
ler Cemiyetindeki rolü hep böyle 
asil bir sulh mefkCıresinden mül -
hem olmuştur. Bu arada dost mil
let murahhas heyetinin silahsızlan
ma konferansındaki yüksek rolünü 
şükranla anmalıyız. lran'ın komşu

lariyle olan münasebetlerinde de 
aynı sulh endişesinin daima hakim 
olduğunu görürüz. son on yıl için
de İngilizlerle Bahreyn adaları ve 
Irak'la Şatt/J/arap ihtilifları olmuı 
ve bunları ıulh yoliyle halletmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Dış Ticaretimiz 

lran'ın Afaganistanla olan ve yıl
larca süren ihtilafı da cümhuriyet 
hükümetinin hakemliğine tevdi e· 
dilmiş ve ihtilaf hakem kararma 
ınuvafık bir surette halledilmiıtir. 

iğer ufak tefek bazı ihtilaf
lar da hep böylece tatlıya 

bağlanmıJtır. 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

Nihayet İranın mühim bir rüknü
nü teşkil ettiği Sadabad miHkını 

söylemek bu devletin sulh tetkili 
yolundaki müapet rolünü tezahür 
ettirmek için kifidir. Filhakika Sa
dibid miaakr Asya ile Avrupa u.-
11ndaki çok mUhlm bir cofrafya 
parçasının sahipleri olan dört dev
let arasında sulhu teşkilatlandıran 
mühim bir vesika olmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banklım • 
dan alınan.hesap hlilisalarma ıöre 11 - 2 • 
1939 tarihindeki klirinı hesaplan bakiye -
leri ve kredili ithalit için Cümhuriyet Mer
kez Bankasma verllmi~ taahhütler yelcıln • 
lan: 

Memleket 

Daha uzun veya baıkı vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
phııılar 

T.L. 

CETVEL: 1 Almınya 

Türkiye Cümburiyet Merkez Baabsınddi D. M. 
lılirını bt!Saplau borçlu balcıyelerı 

17.936.277 2.717.170 
2.044.142 634.031 Uyuşturucu madde 

kullananlar tecrit 

edilecek değildir 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakyı 

Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macariıtan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yuıoılavya 

239.400 
3.069.300 

665.000 
3.449.800 

757.200 
10.566.400 

268.900 
2.647.600 

812.600 
1.375.200 

345.300 
14.100 

1.231.200 
681.300 
889.100 
187.500 
525.100 

CETVEL: 2 

ICredlli itlıalit için Ciimhuriyet il erl:n 

Banluıaa verilmiş olan taabJıiJtler 

pekünları 

Memleket 
Reıml 

Daireler 

T.L. 

Husus! 
Şahıılar Yek<ın 

T. L. T.L. 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 

18.913.444 11.539.396 30.452.840 

Çekoslovakya 466.303 
Fınlandiya 175 
Es ton ya 
Fransa 
Holanda 
1nıiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
I.ehiıtan 
Yuıoılavya 
Yunanistan 
s. s. c. ı. 

312.339 
60.109 

602.944 
29.654 

368.137 
36.067 

6.179 
356.562 

556 
80.250 
11.585 

525 S25 
26.159 26.159 

229.044 695.347 

8.442 
302.233 

61.092 
211.601 

11.243 
165.263 
145.451 
369.240 
174.181 
66.615 
79.815 
65.121 
39.184 
91.925 

175 
8.442 

614.872 
121.201 
814.545 

40.897 
533.400 
181.518 
375.419 
530.743 
67.171 

160.065 
76.706 
39.184 
91.925 

Yulıarıdali 2 numaralı cetvelde yazılı 

lıredili itbılitıa vadelerine ıöre vaziyetlerı 

6 aya kadar vadeli 

Resmi Hususi 
Memleket daireler phıılar 

T.L. T.L. 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerıa merkeıı 

bank.alarmda tutulan llırıaı 
besaplauada/u alacallaumız 

Memleket Miktar T. L 

Almanya A. Hesabı 7.035.600 • 
1.330.700 8.366.300 Ankara, 16 a.a. - Sıhat ve lçtimat 

İtalya 
Estonya 
Yunaniıtan 

B. Hesabı 
B. Hesabı 119.600 Muavenet vekaletinden tebliğ edil-

63.900 
181.000 mittir: 

Uyutturucu maddeler müptelaları· 

nıın memleketimizde gittikçe çoğal· 

Termometreler hakkındaki makta olmasından nagi bunlardan ya· 

talimatnamede değişiklik kalananların alakalı makamlarca Ha-
yapıldı yırsız adalardan birinde tecrit edile-

lktısat Vekileti termometreler hak ceklerine dair bazı gazetelerde haber· 
kındaki AMT talimatnamesine ek bir ler neşredildiği görülmektedir. 
talimatname hazırlamıştır. Talimatna- Memleketimizde uyu,turucu mad
me yürürıüıe girmiş bulunmaktadır. deler iptilası ötedenberi hükümetçe a 

Ankara Borsası 
16 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Mil&.no 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brükıel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Bclırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.55 

3.35 
6.66 

28.74 
67.9275 
50.7825 
21.3350 

1.0825 
1.56' 
4.3375 
5.93 

23.9025 
24.9675 
0.905 
2.8375 

34.62 
30.54 
23.8725 

Kapanış F 

5.93 
126.55 

3.35 
6.66 

28.74 
67.9275 
50.7825 
21.3350 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.9025 
24.9675 
0.905 
2.8375 

34.62 
S0.54 
23.8725 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 İkramiyeli 
Erpni l!US 19.675 
Sivas - Erzurum 
Hattı 11. l. 19.15 19.-

i 

ltnmış olan kanuni tedbirler haricin-

de her hangi bir fevkalade karar a· 
lınmasına lüzum gösterecek derecede 
yayılmı§ değildir. Bu itibarla. bu mad 
deler üzerinde sıhhi ve ahdi bakım· 

lardan mürakabe icrasına memur olan 
vekiletimizce bu hususta yeniden bir 
takım tedbirler alınması düşi.iınülme• 

mektedir. 

Dahiliyede tayinler 

Dahiliye Vekaleti Huauıi İdareler 
umum ınüdürlüğü birinci mümeyyiz. 
!erinden B. Süreyya Biqıin ile ı ıB. tb 
rahim Yurddaş açık bulunan memur
lar, ıicil ve muamelit umum müdürlü 
ğü tefliklerine tayin olunmuılardır. 

Ateş tuğlasmda fazla istihsal 
yok 

Ankara, 16 a.a. - İktıaat Vekaletin 
den: Teşviki Sanayi kanununa müzey 
yel 2261 sayılı kanunun üçüncü mad
desi mucibince tanzim edilmiş olan 
fazlai istihsal nizamnamesi esasları 
dahilinde yapılan tetkikat neticesin
de alet tuğlası unayiimizde fulai iı· 
tüıail olmadığı anb.fılml§tır. 

....., ze erİ§ecek kıratta bir millet okluğu.. 
muzu tasdikte tereddüt etmezler. 
Tarihimiz en pet"Vaınz telakki edile
bilecek iddialarımızı ancak teyit e. 
der. Arkada bırakmıt olduğumuz in
hitat devri her milletin hayatmda 
bin türlü sebeplerle tecelli, ve bir 
grafikte münhaniler gibi, çıkıtı bir 
bafka yükseli§te nihayet bulmak Ü -
zere takip eden zaruri iniıten batka 
ne-dir? Fakat, tarihi hakikatlet"e ba
karak o inişin neleT"den dolayİ vuku 
bulmuş olduğunu biliyor, ve onu mu
kadderin önlenihnez icabı olarak 
değil, dünyanın gidiıine ayak uydu -
ramamakta ifadeıini bulan bir takım 
takdiraizliklerin neticeıi teklinde 
mütalea ediyoruz. Kendimiıi ve bir 
uzvu oJ.duğumuz cihan medeniyetini 
çok iyi bilip tanıdrkça ileriliyeceği
mizden ve hedefimize varacaimırz
dan emin bulunuyonaz. 

Kendimizi bilmek, cihanı taDJoo 
mak! 

l.~_B_l __ B_L __ l_v __ o __ G __ R_A __ F __ Y_A __ ~I 

Halkevlerinin Üzerlerine almıt oı. 
dukları vazife bu sözlerle de izah e
dilemez mi? Dil, edebiyat ve tarih. 
güzel sanatlar, köycülük ıuöelerin
de çalııan evlilerin almış, almakta 
ve alacak oldukları hasılaları Jcencli
miııi bilmek ujrunda aarfedilmit, e
•dilmekte ve edilecek olan fU1D'lu 
gayretlere borçluyuz. Bir iki gün 
sonra 158 taneıinin daha inzima
miyle hemen memleket mikyasında 
teıkilatlanmıı olacak olan kültür o
cllklıı.rımızm bu ıubeleri bulunduk -
ları vilayet, kaza ve nahiyelerin en 
uzak köylerine kadar nüfuz ede.-ek 
dilimiz, edebiyatımız, tarihimiz, gÜ
zel sanatlarımız bakımlarından milli 
bünyeaıizde faydalı veya zararlı ne
ler vana bir tanaftan onlann keıfi, 
derlenmeai ve tetkikiyle uğratır .e 
bunlara dair musahabeleı-, konfe
ranılar tertip edip yazılar yazarak 
çalı~alarmdan diğeı- yurtlatlan da 
i&tifade ettirirken medeni dünyanm 
bütün bunlara taalluk eden ileri 
hamlelerinden de onları haberdar 
etmek için tasavvur edilebilecek her 
tedbire müracaat eder, ve böylece, 
istikbalin tekillenmeainde müspet il
min ve modern telmiiin itibarda bl
tulması lbnn geldiği kanaatini zi
hinlerde köklettirirler. imtiyaz ....., 
amıf tan11nryan yeni Twkiye'de Hal
kevleri, kültürün, yanma yanatıl· 
max pahalı bir matah gibi, yalnız ba
zı talihliler.in maxhar olabilecıekl.; 
bir nimet olmayıp, içtimai vaziyeti 
ne oluraa olsun, her İyi niyetli vatan
daım faydalanması iktiza eden ci
hanıümul bir ttf ah ve aaadet menbaı 
olduğunu bütün memlekete duyu
rup öğretmek için kurulmut müe...,. 
aelenlir. 

Kira Kiralina 
Panait lstrati henüz türk okuyu -

cuları için meçhul bir isimdir. Halbu
ki onlar tarafındAn tanılmıf olmak 
liyakatine bir çok huıuıiyetleriyle 

sahiptir. Bir Yunanlı baba ile bir Ru 
men anadan doğmuş olan bu yüzde 
yüz Balkanlı muharrir eserlerini f ran 
sız diliyle yazarak milletler arası bir 
şöhret kazanmıştır. Muntazam bir 
tahıil yapmadığı halde hayatını işçi
liğin en güç ıubelerinde çalıfarak al
nmın teriyle kazandığı sıralarda öğ
r~runii olduğu fransızcaya fransızları 
bile hayrete dügüren bir kuvet ve 
beliğatle sahip olmasını bilmittir. 
Onun hakkında çağdq fransız hikaye 
cilerinin en büyüğü demiş olan fran
ıız münckkidleri vardır. lstrati'nin 
kıymetini vlicude getiren unsurlar
dan biri gerek ualQp, gerek yazıt tar. 
zı ile tamamiyle orijinal otuıudur. 

Onu taklid edenler çakmıttır, fakat 
bu halk çocuğu kimsenin tesiri altın
da kalmamıştır. lstrati'nin ikinci bü
yük mezicycti son derece samimi olu
şudur. O pek büyük bir rağbet ka
zanan hikayelerini para kazanmak 
veya yazmıı olmak ~in değil, derin 
bir samimiyetle, sadece bo§Cllmak ih· 
tiyaciyle yazmıttır. Maksadı edebiyat 
yapmak olmadığmı okuyucularına 
ıuk ııık temin eden bu muharrir edebi
yatın en güzel örneklerini vermesini 
bilmi,tir. 1ıtrati ıstırap çekmiş, hal
kın en aıağı tabakaları araaıında yaşı. 
yarak pek çok ediplere meçhul olan 
hakikatleri görmüt ve ~a§Clmıt bir mu 
harrirdir. 

Balkanlar ve Akdeniz inıanlannı o· 
nun kadar iyi anlamıt ve anla.tabil· 
mit romancı nadirdir. 1atrati'yi türk 
okuyuculannın dikatine bilhassa da
vet eden bir nokta da bu muharririn 
birçok eserlerinde memleketimizden 
doğrudan doğruya veya bilvasıta bah
setmiş olmasıdır. Meseli bu defa ar· 
kada,ımız Yaşar Nabi'nin dilimize çe
virdiği ve Remzi Kitapevi tarafından 
basılmış olan "Kira K.iralina" isimli 
romanın vakaları büyük bir kıamı iti
bariyle eski Oımaınh imparatorluğu 

hududlan içinde geçer. En acı ve yü. 
rek burkucu maceraları en geniş bit 
müsamahaya sahip bir insan aükune 
tiyle anlatan bu roman göz ya.-rtıcı 
sahnelerle doludur ve bqından sonu· 
na kadar içinde insanları ıeven ve on· 
ların fenalıklarından muztarip olan 
haıaaı bir insan kalbinin çarpıntısı 

duyulur. 

Mütercim kitabın bqına methur 
franıız muharriri Romain Rolland'ın 
bu kitap için yazdıiı bir mukaddeme
yi, müellifin ön sözünü koymuı ve 
kendisi de birkaç satırla bu eıeri ter. 
cUmeden makaadmı izah etmittir. 

Türk okı>y,ucuları taraJ'mdan ıevi· 
leceğini ve tutulacağını tahmin etti· 
ğimiz bu eser temenni edelim ki 1st
rati'run diğer eserlerinin dilimize çev 
rilmesine bir çığır açsın. 

Ana 

Çocuk E.irgeme Kurumunun aile
ler ve analar için çıkardıiı bu nezih 
ve güzel aylık mecmuanın 1 fUbat ta
rihli 13 üncü 1&yw dolgun müııdcri. 

cat ve nefis resimlerle çıkmıştır. 
Bu sayıyı teşkil eden yazılar ara

sında Benal Arı;;nan'ın ve lshak Re
fet'in birer şiiri, Bayan Türkan Örs'
ün ''Analık nedir" ba,Iıklı bir yazı. 

amdan b .. ka fU yazılan görüyoruz: 
Hasip Aytuna: A4'ıneler ve Babalar 
yetigtirmek, Dr. Muzaffer Sezer: Er
kek göziyle kadın, Muazzez Tahsin 
Bel'kand: Hayır cemiyeti ve kadınla
rımız, Mebrure Gönenç: Çocukların 
uykusu, Doktor M. S.: Memeler ni
çin birdenbire büzülür?, Doktor Fat. 
ma Memik: Grip, Mükerrem Kimi! 
Su: Düğüm, Derd ortağı- Bir büyük 
anneıye mahrem mektup, İbrahim Tev 
fik: Bulgaristan'da tavukçuluk, Ni· 
yazi Acun: Yarının annelerini hazır -
lıyan Türk Maarif Cemiyeti lisesinde 
bir saat, Benal Arıman: Çocuk terbi
yesi, Dr. Winifred de Kok: Çocukla
ra verilecek oyuncaklar, Doktor Şem
•i Mutver: Çocukları nasıl yetittir· 
meli?, Orhan Doğaner: Türk mede
ni kanununa göre evlilik birliğinde 

kadının hak ve vazifeleri, Bekir Ak
tan: Devlet Tiyatro mektebinde bir 
saat, H. Bektan: Beğenmek ve be
ğenilmek, Orhan Doğaner: Hayalden 
hakikate, Doktor Remzi Gönenç: An. 
nelik ve ödevi. 

Bu mecmuayı bütün ailelere tavsi
ye ederiz. 

Esrarh ada 
Fehmi Baldaş tarafından dilimize 

çevrilen ve Kanaat Kitapevi tarafın. 
dan ilk iki cildi evelce netredilmiş 

bulunan bu meraklı ve cazip eıerin 
üçüncü cildi de intifar etmittir. Her 
cildi ayrı olarak okunabilecek tarzda 
hazırlaruru§ olan kitabın üç cildi bir 
arada mütalea suretiyle zevkli vakit 
geçirmek istiyen okuyucuyu tatmin 
edecek kadar heyecanlı maceralarla 
dolu bir kül tetkil etmektedir. Her 
cildin fiyatı 50 kuruftur. 

Halkevinin kapıımdan içeriye a
dımını atan herkes, orada, türk inkı
li.bmm bütün icaplariyle benimaen
meai ve benimaetilmeai vazifeaini ka
bul ve ifaaını taahhüt etmiı olduğu
nu bir an unutmıyarak kendini ce -
miyetin hayrma va,kfetmelidir ki 
varmak iıtediğimiz büyük gayeltıl'9 
en kıaa zamanda eı-İ§IDOIDİZ kabil 
olsun. 

"Milli kültürümüzü mualll' mede
niyet seviyesinin üstüne çıkaraca
ğız,, karannı tatbikte en rüç .e o 
nispette feyizli hizmet halkevleriee 
isabet etmekte değil midir? 

Nasuhi Baydar ' 
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Milli ~f'lmlz 
Ye 

Halkevleri 

ıi Halkevlerinin garazsız ve İ 
menfaatsiz bir irfan ve me- 1 
deniyet yurdu olarak iyla f 
ettiği hayırlı hizmetler, mil- f 
letten umumi bir tevec- f 
cüh ile teşvik edilmekte ve t 
mükalatlandırılmaktadır • i 
Milletin arzusu hatta bita- I 
raf ve yabancı mütehassıs- ! 
tarın tetkiki, Halkevi laali- ı 

f 
yetlerinin genişlemesini is-

INôNO 

Ebedi Jef'imiz 
Ye 

Halkevlerl 
Partimizin, Halkevleriyle bü

tün yurttaşlara kucağını aç
ması, vatanda sosyal ve 
kültürel bir devrim yaptı 

ATATÜRK 

• 
Yüksek bir insan cemiyeti o

lan Türk Milletinin tarihi 
bir vaslı da güzel sanat

ları sevmek ve onlarda yük
selmektir. temektedir. 

1 Diyarbakır H alkevi ATATÜRK 

"Htf;r~,~~~:;iı~~ t. Olkü ve bilgi kaynaklirlfö'llln ... .v .... 

mefhumlarının tatbik edil
diği, izah olunduğu, geni§- f 
yerleştirildiği yerlerdir . i letildiği ve kökleftirilip 

1 sayısı ı·kı· 1 u·· n sonr . 367 olac:ak 
Halkevlerinin bilhassa ka
rakter ve ahlak mefhumla
rında oynıyacağı role, bü-
yük role bugün §U anda bü
tün halkevlerinde toplanan 
vatandaşlarımın dikkatle -
rini celbetmek iıterim." 

Biiyük halk yıgınlannın Halkevlerine akıı hızı glltlkıe 
INôNO artıyor, bu rakam ge~en yll 8 milyonu buldu 

i 

''Halkevlerinde her toplanq, 
vatanda§ın karakterini sağ- f 932 de 42 Halkevimiz vardı. 
lamlaştırmak, yükseltmek , ı İki gün sonra yrdun dört kö,e
inceltip güzelleştirmek için sindeki bu ülkü ve bilgi kaynak-
yeni bir fırsat olmalıdır . ., larrnın sayısı 367 olacak, birıkaç 

lNôNO sene sonra da Halkevi bulunmı
yan yurd köşesi kalmıyacaktır. 

uHalkevleri siyasi bir mües - 19 şubatta kutlayacağımız Halk
ıese değildir. Sosyal ve evi bayramının derin manasını 
kültürel kurumlardır. Onun ve Halkevi sevgisinin §Ümulünü 
için memleketin bütün ııık- ı kavramak için bu ülkü ve bilgi 
lı evlatlan bu toplantılar- kaynaklarının ktaa tarihine ha
da bulunarak zevklenme - şımızı çevirmemiz lazımdır : 
li ve halkevine hizmet et- Altı ülkümüzün halk şuurunda ah
meği yurda karşı bir ödelJ lak haline gelişinde, halkın güzel san 
telakki eylemelidir. Me - atları sevişinde, kültür sahibi oluşun
mur olsun, serbest meslek da her sahada ilerleyişinde bir reh
erbabı olsun, herkea halk- ber, bir mürebbi rolü oyniyan halk
e1Jlerinde en temiz bir aile evlerimizin maddi manevi haytta ba
topl~ntısı gibi bulunmağı şardığı çeşitli işleri teker teker say-

k d . · · · · t il' b' · manın imkanı yok gibidir. en ısı ıçın ıs en ır ır t§ 
ıaymalıdır" 932 de 42 halkevimiz ve 34 bin ü-

JNôNO yemiz vardı. Kısa sayılacak bir za
man içinde bu rakamlar yükselmiş, 

''HalkeCJlerinin aileleri topla- geçen sene evlerimizin adedi 209, ü
mak irin haiz olduğu bü • yelerimizin adedi 136.535 e varmış-

:s- tır. Halkevlerinin sayısının ve ona 
tün şartlar ailelerin yükıek i müvazi olarak üye adedinin artışı, bu 
ülküde yetişmelerine çok ı ülkü ve bilgi kaynaklarından bekle
yardım etmektedir. Mem - nen çalışmaları da o nisbette fazlalaş
lekette gerek müspet ilim- ! tırmıştır. Mesela 932 de evlerimizde 
ler, gerek güzel sanatlar f verilen konferansların sayısı 915 i
yolunda ve gerek içtimai a- ı ken, geçen sene bu rakam 2.727 ye 
/anlarda vatandaşların bir çıkmıştır. 
aile gibi beraber bulunup Halkevlerinde verilen konser sayı
yCJ§amalarında her şeyden sı ilk açılış yılında 373 iken geçen 
evel vatanpe ' l"k h' l · ii sene 1420 ye çıkmıştır. Gene evleri-rver ı ıs erı . d .1 .1 'lk ld 
kuvet bulur. Ailelerde kuv- •

1 

mız _ e ven en temsı sa~~sı ı yı a 
ti k t I 'k . 611 ıken geçen yrl 1703 u bulmuştur. 

vek ~'!ece ı~ an 1 rı mem- Halkevlerinde modern neşir ve bilgi 
le e .' gere ışardan, ge_- : vasıtası olan sinemadan da azami şe
rek ıçerden gelecek hadı· • kilde faydalanılmaktadır. 935 yılında 
sel ere k'!rşı en. s~ğl,~m bir fi Halkevlerinde gösterilen filim sayı-
kale halıne getırır: sı 636 iken geçen yıl bu rakam 1760 

lNôNO a yükselmiştir. 

!
• ' 'Halkevini adı üstünde ol- l Halkevi kütüpaneleri de hem adet

w 'b · halk k ··u . i çe çoğalmakta hem de kalite itibariy
dugu gı .~' ın u etaı:z;- I l~ zenginleşmektedir. Halkevlerimi · 
ce l)e yuksek gayeler ıçın • zın kütüpanelerinde ilk kuruluş yı
daima toplanma11nı temin İ hnda 59.444 kitap varken bu rakam 
eden bir yer addetmek, yal- İ kabara kabara 285.757 yi bulmuştur 
nız bu kadarı dahi, bunun i ~~~~un dört köşesindeki yurddaşlara 
büyük bir milli müessese ol- ! b~tun memleket neşriyatını takip im 
dıığunu anlamak için kafi- ! kanını veren halkevi kütüpanelerine 
d' f devam eden okuyucuların saysı ilk 

ır.,, INÔNÜ kuruluş .. :~~ında 149.949 iken, bu ra-
f k~m gogus kabartıcı bir yükseli~ 

ı '' Halkevleri vatandcı§ların ı gostererek 1.909.910 a çıkmıştır. 
f külfetsiz toplanacakları yer ı· İki milr.ona. Y?kın ~.uazzam bir o-

i 
i 
1 

ld ~ 'b' d l kuyucu kutlesının bu ulkü ve kültür o ugu gı ı vatan aş arın l k ' . . . kaynaklarının çatısı altında toplanı-
mem e et ve mıllet ıflerı- ı . h halkevlerimizin ba . 

• b'lh 'il . ..k k ı şr' em şansın ' 
n~~ -~ ~.ıssa. ~r etı.~ .~u .~e i hem de okuma sevgisinin hızını gös. 
kul_tu~ r~lerını, d.uşunduk- i termesi bakımından çok manalıdır. 
lerr gd11, zahmetsrzce ko - i Halkevlerimizde açılan çeşitli ser
nuşnbilcıcekleri bir yerdir.,, f gilerin sayısı 934 de 79 iken, geçen 

INôNO ı yıl bu rakam 267 ye yükselmiştir. 

1 

Köylerde yapılan seyehatlerin sayısı 
Ilalkevlerinde milli ve iç - aynı yılda 395 iken geçen yıl 1279 a 
timai hayatın temelleri . çıkmıştır Açılan kurslar·n sayısı ay
terbiye suretinde , tedriı nı yılda 8.392 iken geçen yıl 18.314 e 

suretinde, konuşma sure - ı çıkmıştır. 
tinde mütemadiyen kurul _ Yukarıdan beri karşrlaşt rdığımız 
malıdır: bunu iltizam edi _ rakamlar, halkevlerimizin ilk kuru-

( Sonu 9. uncu sayfada) luş yıllarından bugüne kadar geçen 
• zaman içinde başardıkları çeşitli iş-

Gazi Ayıntap Halkevi 

q 
ı 
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Kastamonu Halkevi 

Manisa Halkevi 
!ıarüz ettirmektedir. 

Konferans konser, temsil, sinema, 
kitap, sergi, seyahat gibi her biri ken 
di sahasında başlı başına bir yurd da
vası olan bu mevzuların hepsini bir 
arada başarmak halkevlerimize nasip 
olmuş µıazhariyetlerdendir. 

gidenlerin orada ülküsünü tazeleyip, 
bilgisini artıranların sayısı ilk ydda 
yarım milyon iken geçen yıl sekiz 
milyonu bulmuştur. Bu rakam, kül · 
türlü ve ülkülü büyük halk yığınla

rının, halkevlerine akışının hızınr ve 
şuurunu bariz bir ekil 
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Petrol taçları 
Klemanso diyordu ki : 
111 11111111111111111111111111111111111 1111111 111 111 111111111111111111111111111111111111 111111111 11111 1111111 

"Her damla petrol bir 
damla kan demektir,, 

Deterding ölmüş ve üç çeyrek 
asır zarfında modern dünya

ya büyük endüstrisinin çerçevesini 
vermiş olan mahir kumandanlardan 
biri de onunla birlikte sönüp git -
miştir. 

Clemenceau 1917 de Vilson'a şu 
telgrafı çekiyordu: "Her petrol 
damlasının değeri bir damla kan -
dır." Lloyd George Cihan harbın -
dan sonra teslim ediyordu: "Biz ga
Hbiyete petrol dalgası üzerinde git
tik. Ve, bugün Hitler, dünyadaki 
servetlerin taksimini yeni ba~tan 

isterken, petrolü düşünmektedir ... 
Petrol, cihanın ha~.imi olmuştur, 

v e bizi hayrete düşürecek bir şey 
. varsa o da bu hakimiyeti bu kadar 

geç tesis etmiş olmasıdır. Filvaki 
muhakkaktır ki petrol eski çağlar -
danberi malümdur, zira Yehuva, 
Nuh'a ölçülerini verip bir gemi in
şa etmesini emrederken ilave etmiş
ti: "Onu katranhyaca.ksın." Mısır
lıların da o meçhulleri değildi ve A
sur kayıkcıları da, tıbkr Nuh gibi, 
Fırat kayıklarını katranla kalafat 

ederlerdi. Nihayet, eski İran'da, ate
şe tapınmanın menşei ancak petrol 
gazının toprak sathında kendiliğin
den tutuşması idi. 

Fakat, petrol'ün hakiki hikayesi 
topu topu 80 yıllıktır. Bu tarih 27 a
ğustos 1859 da, Titüsvil'de (Ameri
ka'da, Pensilvanya'da) Edwin Dra
ke isminde bir zatın bahçesinde ale
lade bir artezyen kuyusu kazarken 
sebebiyet verdiği ilk petrol fışkır
masiyle başlamıştır. Bu suretle fış
kıran petrolün günlük miktarı 50 
hektolitre idi. Bu petrolü 2775 altın 
franga satın alan biri zuhur etti. Muh 

temeldir ki miralay olarak ölen ve bu 
gün bir heykeli mevcut bulunan 
Drake baş döndürücü bir hızla zen · 
gin oldu. Bununla beraber, iki sene 
sonra, 1861 şubatında, fışkırıveren 

başka bir kaynak günde 477 hekto
litre petrol vermeğe başladı. Bir en
düstri doğmuştu. O zaman Amerika, 
ve bunu takiben bütün dünyada, 
petrol arayıcılarının büyük seferi 
başladı. İnsanlar yeni bir Erem ba
ğı bulmuşlardı; siyah altının Erem 
bağım .... 

H er imparatorluğa bir impara
tor lazımdır. Petrol'ün iki 

imparatoru oldu: John Rockefeller 
ve Sir Henry Deterding. İşte iki i
sim ki petrol efsanesinin bütün ba
hislerini imzalamışlardır. İki isim 
ki aralarındaki rekabet cihanı tit
retmiştir. 

Deterding'e petrol Napoleon'u a
dı verildi. Teşbih doğrudur, zira 
Deterding büyük bir kumandan idi 
ise de muvaffakiyetini cüret ve is
rarına borçludur. 

Onun gençlik hayatına dair şöyle 
bir hikaye naklolunur: ilk önce, an
cak bir kaç florin maaş alan banka 
memuru olan Deterding kazancını 

hemen tamamiyle tasarruf etmek 
maharetini göstermişti. Mesken ki
rası ödememek için bir otelde gece 
garsonluğu eder, boş vakitlerinde 
bir konserve fabrikası mümessilliği 
yaparak konserve nümunelcriyle 
kendini besler, ve nihayet, bedava 
giyinmek için de tedfin törenlerin
de kendini temsil azasına birer üni
forma veren bir cemiyetin azası bu
lunurdu. Tam beş yıl bu suretle ya-

Rokfellerden sonra Deterding 
de öldü; fakat petrol İçin 
mücadele devam ediyor 

şamak sayesinde, dünyaya hücum i
çin muhtaç olduğu 5.000 florini bi
riktirmiştir. 

Her büyük kumandan gibi Dett'r
ding de sevk ve idarede suples ta
raftarı idi. Mühim vaziyetlerde te
reddüt bilmezdi ve Cihan harbında 
bizzat Clemenceau bunun tecrübe
sini etmişti. 

Kaplan, büyük petrolcülerin da -
yanılmaz isteklerine karşı isyan e -
derek orduların muhtaç oldukları 

petrolü doğrudan doğruya Amerika
nın küçük petrol müstahsillerinden 
tedarik etmeğe kalkışmıştı. Muka -
veleler imzalanmış, petrol gemilere 
yüklenmeğe hazırlanmıştı. O zaman 
anlaşıldı ki Deterding, dünyada ne 
kadar petrol gemisi varsa hepsini 
altın pahasına emri altında toplamış
tı. Kudurmuşcasına sinirlenmekle 
beraber Clemenceau bu manevra 
karşısında yelkenleri suya indirmek 
ıztırarmda kaldı. 

Fakat, Sir Henry bir çok muhare
beler kazanabilmişse de kaybettik -
leri de bulunmuş ve mağlubiyetleri 
zaferlerinin parlaıklığı derecesinde 
acı olmuştur. Çünkü bütün hayatı 
mütemadi bir mücadel e, tröstlere 
karşı mücadele, devletlere karşı mü
cadele halinde geçmiştir. 

8 ir defasında da bir adamla 
mücadeleye mecbur kalmış

tır; bir adam ki ne devlet ve ne de 
tröst reisi idi. Fakat Gülbenkyan 
denilen bir adamdı. Ve eğer bu iki 
mücadeleciden ikisi de birer oyun 
kazanmışlarsa da asıl partiyi hiç bi
ri alamamıştır. 

Deterding, Gülbenkyan, Napoleon 
ve Talleyrand. Hülasa, bütün petrol 
harplarının en müthişi: Musul har
bı. 

Cihan harbından bir müddet evel 
dünya Musul vilayetinin ve Gerkök 
petrol madenlerinin mevcudiyetini 
öğrendi. Dünya, yani Almanya, İn -
giltere ... ve Gülbenkyan. Almanya, 
çünkü Bağdad demiryollarınm im -
ti yazını almıştı; İngiltere, çünkü 
yakın şark Hindistan yolu üzerin -
dedir; ve Gülbenkyan, çünkü Os -
manlr hariciyesi memurlarındandr. 

Hakikat şu idi ki bay Kalust Ser
kiz Gülbenkyan yalnız Babı - Ali'
nin yüksek menfaatlerini müdafaa 
ile kendini mukayyet bilen bir adam 
değildi. Fakat anlaşılıyor ki Os -
manlı imparatorluğunda ~eselenin 
bütün ehemiyetini takdir etmiş ve 
bu işle alakalı olanlar arasındaki re
kabetten azami menfaati kendi he -
sabına temine karar vermiş olan tek 
adamdı. 

"Rivayet olunur ki Gülbenkyan, 
Osmanlı imparatorluğunun Londra 
sefaretinde katiplik veya tercüman
/ık gibi bir vazifede bulunduğu es
nada Musul petrolleriyle alakadar 
mali gruplarrn elinden, işi kolaylaş
tırmak vadi ve muvaffakiyet takdi-

Mar mecmuasmdan 1 

Olen bir petrol kıralı: 
John D. Rockleller 

B04ka bir petrol kıralı olan 
Deterding de geçenlerde 

ölmüştür 

rinde istihsal üzerinden % S komis
yon verilmesi şartiyle, bir senet al· 
mış ve bu senede istinat ederek ika
me ettiği davayı kazandıktan sonra 
Musul petrollerini işleten müessese
nin bu nisbette ortağı olmuştur." 

1912 de teşkil olunan Turkich pet
roleum Company'nin tesisi de vakıa 
Gülbenkyan'ın gösterdiği maharet -
ler sayesinde tahakkuk etmiştir. Bu 
şirket sermayesine Türkiye Milli 
bankası % 50, Deutsche Bank % 25 
ve Royal Dutch da % 25 nisbetinde 
iştirak etmişse de 1914 de 'Gülbenk· 
yan, Türkiye Milli bankasının tah -
villerini D'Arcy Exploration lehine 
sattırmağa muvaffak olmuştur. Bu 
D'Arcy Exploration Anglo Persian 
şirketinin, ingiliz Amiraute'sinin 
bit' nevi şubesidir. 

J şte bu suretledir ki Musul 
petrollerinde ingiliz menfa -

atleri, Gülbenkyan'ın becerikliliği 
ile alman menfaatlerinin üç misli 
olmuştur. Cihan harbı zuhur etti. 
Deutsche Bank'a ait tahvillere ha -
ciz konulmuş ve sulh muahedesi im
za edilirken Fransa bu tahvillere te
sahüp etmek istemiştir. 

Fakat işler derhal kötü gitrneğe 
başlamıştır. Hiç şüphesiz San • Re
mo muahedesi Fransa'ya mahut tah
villerin mülkiyetini değilse de İn -
giltere'nin yalnız kendi başına istih-
sal edeceği bir petrol madeninin % 
25 miktarım satın almak hakkını ta
nımış, ve fakat Amerika'nın bu hu
susta açık kapı politikası tatbikını 
istemesi meselenin tekrar bahismev
zuu olması neticesini vermiştir. 
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Bir boru, iki musluk ve birkaç telle çevrilmiş birkaç metrelik bir sahayı bekliyen bir bekçi: 

Iıfusul'da bunun gibi 50 tane kuyu vardır ve bunun 21 ı işlemektedir. 

fransı.z petrol kumpanyaları% 23.75. 
Gülbenkyan da gördüğü hizmet -

ler mukabilinde, ve ancak, hissesini 
katiyen satmamak ve taraflardan bi
rine iltihakı halinde ekseriyeti o ta
rafa temin edememesi için idare 
meclisinde rey sahibi olmamak şar -
tiyle, geri kalan % 5 miktarını al -
mıştır. 

Fransızlar da, Gülbenkyan da bu 
neticeden biraz çabuk memnun ol -
muşlardı. Çünkü mesele yalnız na
zari olarak halledilmişti. Zira ancak 
Fransa ile Gülbenkyan bakımından 
müstacel olan bir işletmeyi ingiliz
lerin de, amerikalıların tacilde bir 
menfaatleri yoktu. 

G ülbenkyan hemen cephe de
ğiştirdi ve Fransa tarafına 

geçti. Fakat bunun bir faydası yok
tu. Ve bu vaziyet böylece devam e -
dip gidecek iken yeni bir unsur me
selenin mahiyetini değiştiriverdi: 

kıral Faysal işe karıştı. 
Osmanlı imparatorluğunun taksi

minden sonra Irak tahtına çıkan 
Faysal kumpanyaya bahsemevzu im
tiyazı veren fermanı imzalamış olan 
zattı ve bu fermanın verilmesinden 
başlıca maksat da Irak büdcesine ge
lir temin etmekti. 

İmdi, kumpanyanın hareketsizli -
ği Irak büdcesini tahmin olunan ge
lirden mahrum etmeği intac ediyor
du ve Irak topraklarının bir kısmı 
petrol madenlerini havi olarak kum
panyaya verilmiş olduğundan kıra! 
Faysal diğer toprakları ayırıp işlet 
meyi tacil etmeği vadeden başka 

kumpanyalara imtiyazlar vermeği 
muvafık buldu. 

İşte bu suretledir ki British Oil 
Development tesis edildi ve bu 
şirkete, ilk zamanda, ingiliz, alman, 
İsviçre ve italyan sermayeleri işti
rak etti. Ve bu şirket rakibininkinin 
zıddı olan bir politika takip ederek 
çalışmalarını o derece hararetle i -

lcrletti ki çok geçmeden pek heye -
canlı bir haber dünyayı sarstı: Irak'ı 
İskenderun'a birleştiren bir pipe • 
line (boru hattı) inşası kararlaştı -
rılmıştx. 

İrak P etrol eum Co'nun hareketsiz 
duran idare meclisi mucizeli bir ka
rarla derhal harekete geçti. Projele
rinin başka rakiplerce bozulması ih
timali belirince vaziyet değişmiş ve 
bu kumpanyanın pipe - line'ı inşaya 

başlanmıştı. Ve boru hattına iki in
tiha noktası - akıl ve mantık icabı 
olarak - Şam Trablüs ve - İngiliz 

haysiyeti korunmak için - Hayfa 
seçilmişti. 

Nihayet Deterding Fransa'nın da, 

leuğday ofisinin 
satış yapacağı 

merkezler 
Ordu, mektep ve diğer resmi daire 

ve müesseselerin buğday, un, ekmek 
ve afyon mürekkebatı ihtiyaçlarının 

toprak mahsulleri ofisince temini ve: 
bunlardan şimdilik yalnız buğday mu 
bayaalarımn ofisten yapılması İcra 
Vekilleri heyetince kararlaştırılmıştı. 

Buğday mahsulleri ofisi, ordu, mek
tep ve diğer resmi daire ve müessese
lerin buğday mubayaa edebilecekleri 
yerleri tespit etmiştir. Buğdaya ihti· 
yaçları olan resmi daireler şu "l'IJerkez· 
!erden buğday mubayaa edebilecek· 
terdir. 

Ankara, Afyon, Ağrı, Akşehir, Ba
lıkesir, Bor, Beylikabır, Burdur, Boz
öyük, Çanakkale, Çankırı, Çay, Çe-

l 
rikli, Çivril, Çorlu, Denizli, Derince, 
Dinar, Diyarbakır, Eskişehir, Konya 
Ereğlisi, Ilgın, İzmir, İstanbul, Kara
man, Karabiga, Konya, Kütahya, Lü-
leburgaz, Polatlı, Samsun, Sıvas, San 
dıklı, Sarayönü, Suruç, Şefaatli, Te
kirdağ, Uzunköprü, Yerköy, Yozgat, 

ı Zile ve Urfa. · 

~---------------

eski düşmanı Gülbenkyan'ın da gay
retlerinin mukabilini almağa muvaf· 
fak olduklarını ölmeden görmüş ve 
oyunu kaybetmiştir. Dcterding, bu
gün, yılda milyonca ton petrol ve
ren Irak topraklarının bu serveti i
lelebet sinesinde bırakmağa karar 
vermişken hayatının son dört yılı -
nın her birinde iki milyon ton pet -
rolün Şam Trablus'undeQ gemilere 
yüklenip li'r;:ı"""'"'"' yolv.~v. ~v.~ ..... 
ğunu görmek acısını tatmıştır. 

Kıral Faysal ölmüştür. Fa.kat oğ
lu kıral 'Gazi, babasının inisiyativi 
neticelerinden istifade etmekte ve 
60.000 ingiliz liralık hisseyi her se
ne almaktadır. 

1 KÜtÜK DIŞ HABERLER 1 
X Belgrad - Bir istatistiğe göre, 

Yugoslavya, 1938 senesinde Londra
dan bir milyon 453 bin ingiliz lirası 
kıymetinde altın satın almıştır. 

X Par is - Ajaksiyo• • - Korsika -
da italyan aleyhinde yeni tezahürat 
vuku bulmuştur. Polis tahkikata baş
lamış ve yeni hadiselerin meni için 
inzibat kuvetlerini takviye etmiştir. 

X Sidney - Milli müdafaa nazırı 
B. Street, hava kuvetleri mürettebat 
mevcudunun iki misline çıkarılacağını 
bildirmiştir. 

X Berlin - Resmi mahfillerde bil
dirildiğine göre, B. Hitler Kiel kana
lının büyük vapurların girmesine mü
sait olacak şekilde tevsi ve ıslahı için 
geniş bir plan tasdik etmiştir. 

X Talıran - Şimdiye kadar Fanı 
valisi bulunan B. İbrahim Alam, pos
ta telgraf ve telefon nazırlrğına tayin 
edi~miştir. 

X Tahran - İran ve Afganistan 
hükümetleri, Tahran ile Kabil arasın· 
da doğrudan doğruya t\lli ve telsiz 
telgraf muhaberatı tesisi hakkında 

bir anlaşma akdetmiştir. Bu muhabe· 
rat şimdiye kadar sovyetler birliği 

yolu ile yap lmakta idi. 

X Ber/in - Beynelmilel 1939 Ber
lin otomobil ve motosiklet sergisi cu
ma günü açılacaktır. 

X Tokyo _..: Hariciye nazırı B. A

rita, Moskova'daki japon büyük el

çisine balık avı meselesi hakkında 

tekrar görüşmelere başlaması için ye
ni talimat vermiştir. 

X Berlin - Kiel kanalı yakında 
genişletilecektir. Mevcut iki sed ye
rine daha büyük sedler ikame edile
cektir. 

Nihayet mutabık kalınmış ve kati X Vaşington - Hariciye bakanlr-
taksim şu şekilde tahakkuk etmiş - ğı, Stutgart'taki Amerika başkonso-
tir: losluğunda müstahdem altı alman me 

D'Arcy Exploration (Anglo - Per- mura yol verildiğini bildirmiştir. Pa-
sian) % 23.75; Anglo - Saxon Co saport vizelerinde uygunsuzluk ya-

_
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Mütareke veya şerefli 
bir teslim olma için 

Silahlanma yarısı 
gene hızlandı 

(Bqı l iacl •,la) 

İki taraflı 
takip 

lngiliz silclhlanması 
karşısında Almanya 

lnta edilecek yeni muhafu gemiler (Bqz ı inci aylada) 

Madridle Burgos arasında 
temaslar yapıhyormuş 

de ıimc\jdrinden daha büyük toplarla acl•mleır yalna adli mahkiimiyet 
milcebbu olacalı:tu. "İ119fflz sftllll .. nıı diayı Sil•• ...... delil, tethir edilmek suretiyle, 

Olı:yanomlarda ticaret seyrüseferini . emniJWt içinde damplanmak ce-
himayeye mahsus llO tayyarelik yeni zuı dahi ıörmemiılerdir. 
tayyare ıemileri inp edilecektir. iDi, SÜlgÜSi mi oldui• ileride lilecellz 1.. Metnik mallar Ye 1aire ıibi, 

Kara ord\19una gelince, bari>iye be- eakidm lraçakçıbiı ve 1ahtekir-
lranlılı hemen bütün 1939 bildceaini • •1• .!hL lı~ •••Yik eden sebepler artık 

(Ba•• ı inci aylada) lilcllr. Ve diler mUıhim milletlerin in- m. ordauna tahsis edecektir. Bir Berlm, 16 a.a. - Correepondance Diplomatique, mgı ıs w- •• -T k d" 
,... _..ı ı L- k" b L.L· ec1-..1... lralmam ... •ır. Cümburiyet, en ı ten Burıoa'a hareket edecek olan B. 1a bir dalanda naad bir hare.ket i1ıtl - fırka deniz ltm b.lmıeti için her da - lanmaaı hakkınaa Defl'O unan ucı,-az ıta ı uuııa meTZUU WWl ·~ 

Leon Berard'a, hariciye nezaretinden bu etme. lerl 1hım ıeldilini &61ter • ldka Amade bulunmalı: üzere tanamen esbabı mucibeaini müeait ıöriiJOr ft diJor kiı teftİf Ye icra ~izmumı ta-
lı:ted ------------- memlemqtD'. "Ti• aannediyoruz ild büyük elçilik katibi ve. daha buı me ır. HJYU' hale IDonacaktır. ..Hava nazın Kingıaley Vudun be- ki .......!-...1 L..._ "hba 

memurlar refakat edecektir. Peru hllkUmeti pneral P'nnk~ na- Sillıhlanma masraf mm pek ziyade t . d .,.eLJanma, Tersi itlwnuue uu ı r me-
l yanatı ngiltere'mn e aıwu 1 • • b t•• ı·· ........ · Hariciye nazırı Bone lngiltere elç - dine bir milme•il g&!dermelı: ıuretly- arttmlmaaı incili• matbuatında bay - ko L ~,__ Yugoslav Harl<lye ae eaıne y~ı. ve er ur u T---J 

Alman 1 l il dl 1 tilı: --n--•be programiyle sulhu ruma&tan ...ylUI tmebbiialennı menedecek cla-ıinl Ye bqvekil Daladlye de ya e apanya e P oma -...- t • retab lı:arfılanmıftır. bir gaye takip etmediğini gösteriyor. -s 
elçisini kabul ederek g6rilpntlflerdir. leri tekrar teala etmiyı karar ·.ermif- Taymia gueteai ba"""lcale.inde tim Almanya, her memleketin kendi em- ha mlkul bir tekil .erebiliriz. 
Yalan.ıya bombardıman edlldf tir. diye kadar elde edilen veya elde edil- niyetine bllcmıya ve kendi emniyeti Nazırı Ye B. r ••• ,AMıtu F.R. ATAY 

Valansiya, 16 a.a. _ Bugün sat 15 • B. de VaJera, Hl'be9t İrlanda de.le- melı: tı.ere bulunan neticeleri gCSateren i
9
in lüzumlu göreceği her tedbiri al- Hı' ""!I 

te Franko tayyareleri Valan'aiya lima- tanin Burp hWdlmetinl tanmut 01 - tnU:him bir bl&nço yapıy« : mıya hakin olduğunu daima aöyliye:-
nma yiiı: kadar bomba atmıflard?T. duğunu tefrit mecliste beyan etlİılftir. •oeniı: intutında, inp halinde bu - gelmittir ırmındı lelar--ır 
l•panvol alıunlan ne olacak? Yarı re•mi Lfr ltal- ıeLı:JU lunan gemiler geçen ay ı:arfmda · • ,_..ı_ Gll 

J. ır.naru " J-· UH8• 544.000 ton gibi muaı:ı:am bir rakama Sulha :sl!rarlı bır pro~l{u~ 
Londra, 16 LL -Avam ın • Roma, 16 LL - •tnformuione dip- balil lmalı:ta idi Bu rakam Ulı:bahar- Ancak, ııllhlanma zaruretını ve aı-

An111'11 111• 
gönderlllyer da bir lıçi mebua cevap nren B. But- lomatika" bu Üflm, •lldald yan rea da ~bin 

500 
t~a ..N...eJecektıir. lihla~~ kıymetini lncllizlere anrat -

l•, l9paa,.ol hllkllmetl veya lapaya mi tebllll nqretmektedlr : r- mak açın yapılan propagandanm ma-
malı:aaı tarafından Franu n İncil - '"Burıw hllldlmetinin tanmmuı me- H""" Ülftlatı lld ını.line cıktı hiyeti göz önünde tutulursa bu pro-
tere bankalarına ystırılmıf olan altın- sele.inin s8zde bilylllı: demokrat dn - pagandanm sulha ve mflletler arasm-
lamı mGlldyeti meHleainin mubte - Jetler arasında çrkardılı ı&rilltiilll nll- Hava inpatında, malGm oldutu üze- da anlqmıya daima yardım etmiı ol-
mel olarak mahkemeler tarafmdan mayiılerl Roma mesul mahfilleri mn re enlce P tenkitleri aıınacip ~lan .tea dala lddla edilemez. Bu propqanda 
halledilmesi icabedeceğinl bildirmit - bir atikibıetle talı:lp eylemektedir. llfat flmd1. tabuk bir tempo ıle gıt - ekseriya deniz qm bir büyük mil-
tir. Fransız ye inclllı:lerin ~ Dilla,1*t mektıedii'. 12 ay arfında lsttı.al Ud letin propapndulyle mUterafilc ola-
Oa/ord pro/e9'irl.erinln bir tanımıya kani' ftrmit ollmlan badi - adallne slllı:mıt •• yakında .daha ziya • rtk JilrilmUtttlr ve bu propaganda ya-

Lb . · selerin maimi ee,rhle ..... ı,.ı. ay• ele artacalı:tır. Bu huauatalı:i rüam bit- lan olarak otoriter devletler tarafın-
lefeo Ü#J cuıulur. pmı rlyaklrlılı:tan tmdicle tabi pli tutulmaktadır. dan bir taarruı: tehdidi mevcut oldu-

Londra, 1
6 

LL - 42 Obfort profe • lradar ftl'all hareket c.rsı onlarm fi· Uç ordu için efrat kaydı da ilerle • ğu ileri atlrülerek yapılmıttır. Hal -
a8rll, lapanyol araı:lsl?den bir kıaan lı:lrlerlndelı:l kar~ılı:biı ve lspanyol mektedir. Deni~ için kayıt' mi.ktarı ae- buki otoriter devletler b6yle bir te. 
hpan,ol hillriimeti elınde kaldıkça ye milletinin p1ilı:olojialal biç de tanı - nede 15 bin ki.fi ylni 1931 e nazaran s ıebbilsii akıllarmdan bile ıeçlrme -
ltalyan vbue alman •kerleri lspanya'da madılı:lar·nı 18sterlyor. miıli fazladır Kara ordutu efradından mitlerdir. . 
mncut Jundukça, Franko hllkOme· , . · h L-
tlnin tanınmamuı balı:lı:mda Lont Ha- • Roma ~ın mesut mahf ılleri- P'ranko da 77 bin kayıt fazla yapılmıttır. Ha - Sulh ana tarı m&, nurp 
lifab'a bir telgraf çelı:mlttlr. aıyaıetinın ana hatlarını pek iyi bilir. va lı:uvetleri mevcudu mali sene sonun. •ÜngÜ3Ü mü? 

ÇUnlril, İtalya, daha 27 temmuz 1936 da muhtemel olarak 39 bin fulahk tnıiliı: hava num, tngiltere'nfn 
JltMlrld halcümed Dlefrıl mu- tarihinde birinci olarak Franko'nun ,eeterecektir. Umumi kayıt 164 bin- Jı:uvetlerinde dilnya sulbfınun anabta-

f.Lır, defU midir? talebine cnap vennlt n 18 aontefrin dir ki bu rakam •ıanumı hizmet" uıu- rmı c6rilyor ve bu lı:uvetin katiyen 
Burp, 16 a.a. - Cilmhuriyetçi la- 1936 tarihinde de P'ranko bWdlmetinl lil tatbik eden bir memlekn memnu - ıuiiatlmal edllmlyecelinl ve dünya 

panya hilkümetlnin gayri mqru oldu- tanımıftı. niyeti mucip bir neticedir. Eusen yldlnde Adaletin, aulbun ve entemu 
iu halı:kmda tahkikat icrasına memur ltalya ile Franlco anıandald bu netice, kara ordusunun vazife ve yona! balı:k•n teaiı olwıacalmı .ay. 
komisyon, dahiliye naı:ırrnın riyueti •--::ı mesuliyetteriyle mUtenaaip olmaktan lİ.JOI'. Belki o ı:aman İngiltere alman 
altında toplanmıttır. Venik toplamak -- henüı: çok uzak bulunduğunu unut- mlatemlelı:eleri meselesi rfbi difer 
lbere Barselona'ya till bir lı:omi91on Bir incili• num son günlerde mil- mak icabettiii demek değildir.,, buı meseleleri de Adalet ve hakka-
P:lecektir. Komisyonun raporunda bir Jetler araamdald nanlı:örlllitl büyük • •• •• ... niyetle mOtalea edecektir. lncilis al-
çak metinlerden babsedileceti ve bir ballıatle bahis mevsuu etmlt iH lngilu mllletl yükü la§ı~a lihlammluun baldld hedefini bhe, 
bunların ortalıkta heyecan tevlit eyli- de harp a&humda, karada ve havada ha.ar lncillere'nln diler dnletlerle lstilı:-
•ece.r.ı s8ylmmektedi1". kurulmut olan arkadqlıfın biç bir iı: belde takip edecefi ıiyuet g&tere -
J .. Deyli Telegraf ıaı:eteai de bu rakam k i O a .... ill i'aL .. _ _.__,..ı ba L __ _.___ ...ı.n..ı.t bırakmadan uçup fideceiinl ı:annet - ce t r. AIDUl ..... ı: • umılarmı m....-.. n&uıuruunun eU1MH L ı a il İtalya arumdalı:i ları gCSaden ıeçirerek fU ııeticeye va- dünya aulbunun anahtarı mı yoba lladrid, 16 LL - Dün aut 19.30 da mea apany e 

mentaat teunldllntı n iki memleket rıyor : •Gncüaü mU olclutunu llDhyacalrs.., 
n.yonaliat bataryaları 15 dakika teh· aramdaki tabii temaylllleri bilmemek .. Bir sene sonra •kert huırbldarı-
rln merkeaiaA da.mütlerdlr. ~ • oldulu cibf lıpanyol milletinin mert- mu ıerçek bir surette ilerlemit ola -
,._ .,.... ,.. .... ._~...,. edilmlttir. caktır. :S-akat daha e.el ite baflanma -
Telefat yoktur. Jtk 

11•ıetmcıen tegaftn etmeıt lhmek- DUi olmuı teeiri muciptir. 
B , tir. 

.,..,,. u remsen ıanı,... Demokrat bWdlmetlerin bu bdar u- Deyli F.lreper• eli,_ Jd ı 
lıillcümetler sun amancbr Wbmu olan blr as blıı •p.a. ........ bNdl718. lü&t 

Burp. 16 LL - Dlf balı:antıtı teb- ltalyaa &ID9ll ..... pllaı~ ......., ,_, ....... W ldlmenin tecavlız 
Uf ediyor : Xendllerln• Fraalııo ~ ~ • ceuretlal 16atermlyecefi derecede 
İniçre federal Jmııweyl Ne.grin hG - feleri bittlfl s&y1enlr a&ylenmes mem lı:uvetli bir hale koyacaktır.,, 

Litvanya' daki 
Al nlann 

ıstekleri 

(Bafl 1 IDCI a,t.ı.) 
dığım bu anda, ebellmınıza en kalbi 
aelimlarımı ve ilı:i dwt ve müttefik Bilcili, teknik elemanların mil1l a 
memleket arumdakl cloetlı* ve sıkı nayiimisin inldf&fmdald ebemiyetll 
ifbirliği politibıama udllı:ane merbu- tesirlerini nasarı ldbare alan :lktwat 
tiyetimin teminatını bildirmek benim veklletl, 3293 sayılı mütebuaıa yedt 
için bir ze.ktlr. Bu ifin lfaalllda ebe- tirme kanunu hWıdlmleriae t.tlaadeQ 
lanaınızm dostane yardımına itimat bu sene, Wııc olarak Avrupa'ya 30 taJe.. 
ediyorum. be &hderecektir. Bu talebeler Avna-

Cineor Mor~ pada deridllk, ,enıu w ,...JrJa 
Y.,...ı.,,,,. Harici,e Ntaın mensucat tabaW yapacalrlarcbr. 

Elueluaa B. Cincar Mar11ıoriç Tahsile 1iSnderilecek talebe 
Harici~ Namn 15. 3. 939 tarihinde ı Ankara, İ8tan. 

Beapwl bul, lı:mir ve Buru pb1 büyük tcbir· 
Kendisine tndi edilen yübelı: va- lerimbdekl bölce sanat okullarmda a 

zifeye baflarken ekael&mınızın bana çılacak mUaabllka imtihanlarında ~ 
röndennek IQtfu11da buluadutu nuik lecektir. Aakerliğinl yapmf olmak ye 

telsraftan dolayı hararetle tqekktlr bale• sanat okula me.unu bulunmak 
ederim. BlrMıltmmaa en hararetli teb- imtihana kabul pıtlarmm ba,lıcala
riklerlmt sunar ye ilı:l doat ve müttefik ndır. İktleat Veküeti bu yoldMi mil 
memleketi ba derece ada bir surette racaatlan tetıldlıe ~· 
biribirine balll)'M ilbil'lllf polltlb • -
sına ebelinaınıı:la devmn etmekle 
bahtiyarlık duyacataım temin eyle • 
rlm. 

$iilrrll ........ 
Horiı:i79 VMai 

.. --
İngiltere Frınsa'ra 

reni lurmıy temasları 
f ı lekllf eHI 

Edime'nin yeni imar 
planı 

latanbul, 16 (Telefonla) - Edtr
ne'nin yeni tehir pJln1111 yapan prof. 
Eııi bu uıbah Edlme'den geldi" 
Bcllme'delı:i imar faaliyeti ~ 
lı:l beyanatında Selimlye'nln etrafm
da çok btıyülı: bir meydan açıJacal .. 
nı, fdırln bOtiln yollarmm bu meyda
m usayacak tekilde tamim edlt.ece..... ~ '* tlıClnt ..,.sanı yap ... 
lacaf nıı ft ba meydana kurulacalc 
bankalara alt blnalarm lnpatma ..... 
landıtmı IByledl. Ecll, Ttlrldye. Bul-

(Baıı ı inci say/ada) prfatan ye Yunanı.tan ara1mda ile-
.. ıı- ler· teklif ettlllal yuıyor. rlç'ln tatammm ıebebl,et Terdllf 

goır ..,...e 
1 ı:ararlan ualtmak için de bir ftblr-

ltlmetiyle di~Yr m6naaebetlerj leketlerine döneceklerdir. Ancak o Deyli MeyJ yazıyor : 
ır-lye Bura- billribnetinl lel*l.Jlla•- aman. fakat daha eveJ değil ... doıtla-
mn tek metrU mlllt bWdimeti olarak rlyle beraber her ne oluna olıun ao - "Hükilmetin hiç korkmu olımaın. 
tawmla karar ~. Bu karar nuna lradu yiirGmelr fa,-t lt.aJya'nm İngiliz milleti yükü tapnıya imade -
,...._uwı pre.ıijine en balif bir de- naıf!arındandır.., dir. Bu milletin iatediii iaıbeden py. 

Bfr Fraruu laeyed Londnl da 1111 yapılacafmı itin etmlttfr. 
Komo, 16 LL - Lltnn,a'dald al- Londra, l6 a.a.-Tanve lDp&tı 

ma1ar bü'Hli bqvelı:lle bir mubtJra lal B. J et. -

LONDRA KONFERANSINDA 

~ plar ve Yahudiler 
uyuşac oa benz iyorlar 
fngiltere gütmek istediOi politikayı 

her iki tarafa kabul ettirecek 

reti yapmaktır, yeter lı:l iyi anlı: Ye i
dare edıilain._ 

Niyuz Kronlkt guetesi bu defa ka
binenin tenlı:lt edilemiyecelf kanaati -
nl ıaetererek diyor lı:i : 

885 ınllyonlulc ,,,..ra/ I 

k !:delı:l tale lerde bulun- franus amyeteel re aqa - 1 -
venre •..- P yare IDfa&tı umum mtlletdfi B. Joalı: Yeni bir tahlisiye 
mu,turı ve daha bir lalt ebperdea mlrckJree 

1 - Ha.fyet clsdanJanada alman- bir frwrs baftıeıbk heyeti bar111a ıemiai lllD&rlamyor 
lann ırlı:ma dair vaktiyle yapılmıt o- celmiftlr. 
lan tahrif atın dilzeltilmeai, Bu heyet fneilb tayyare fabr1b1a • fatanbal, ıa (Telefoala) - Terk 

2 -rtlarAlmmıbamikalyl ~l lhtl~~-~.!~k.: rını geı:ecelı: ve tanve b o unı tet - pml lmrtarma tirketinlnbl -~u· ".!" 
upo m erlllle yaplMlll --ır u ki.k eyllyecektic'. Janan mn•nnl heyeti r r._ e ı ua.n 
lltın kaldınlmaı, Royt.er Ajmmnm btldlrdlilne a&"e, liralık kir temin ettliinl teeblt etmit 

3 - Alman ilk mektepleri adedinin heyet aynı amanda Fmutam lap • " ırua,.a utrıyacak lemilerln bamu
bet sene içinde tec:lrlcen hiç delilH Us modellerine ıare mot&- ye daha lelerlnl lrurtanbllecek •istemde yeni 

•Fafimı ile b.ltlerizmin tefkil et - elliye çıkarılımaı, buı parçalar imal edebilmeal için 16. bir gemi alparlpne karar vırmlttlr. 
mekte olduğu tehlike biı:i maarafia - 4 - Alman tefekkWleri '" cmlann ı:umlu br&Yelerin •tın almmaaı itlnl 
rımızm bu mildJlit ıurette arttırılma- mcasuplarına kartı polis taraf~ de (6rlltecektir. 
ıına mecl>ur edf,oıt .,, her banp bir tuyikln yuak edilmeaı. 

De7H Heralt pzeteıinden ı Fran.MI nın ilam .ilahlan 
·OnUmüı:delı:l malt yıl urfmda tea- Almanya Versay'ın Paris, 16 LL- Le Tan pı:e•i, 

llbat l in 885 mil feci ı· fransu bava Jınwetlerlnlıl arttırılımlı 
S yon sar ece u. bn••-unda ap.ır.ıdaki malOmatı yer - Jatanbul, 16 (Telffonla) - Bd.W-

Prof. Fuat Köpriilil 
için jübile 

Gerçl bunun ...ınııeceıs tarafı yok- ""rinede sa~lam esaslar -- • a1r ın1r :ıtua 
tur. P'akat bullalı:G ahval" Yaı:iyet i- ,_ ~ mektedir : yat P Ulteai 4 martta pro t 

Lonclra, 16 a.a. - Dün e\w·m çok ıeç nkte kadar clnam çhıde bu elzemdir " b~ mllhlm k k "Fransız bava lnwetlerlnln teql • DprillU'niln muallimlik ye profa&--
_..1 ° •ı• •abudi ..J:.Nlllll • ~L-...1_ L.... L_ L ÖX.- ild" X.:- bir kıammı vennJede 1.w-.- mec- u raca di hakJrmdald propw:D. flmdiki bava llJı: hay&tllllll 25 inci yıldı5Jlilmll ml-
-9D ıqı iZ • ı .....~e• ~,.. uu MDIUI •• ... n ......... ••• --a--ı~ nazırı tarafından 

1938 
90llklnunda tes- nuebetiyle bir jübile tertip etmittfr. 

söre, dün akpmki konf....._ • ltiiJiik kuau, yabudi)erin u- bur olmakla beraber, buna karar ver- Bertin, 16 a.L - Alman tarih cemi- bit edildill cibi durmaktadır. Bu 'Univeraite lronferana salonunda bir 
maml priifünün izahına ı.haia olanMUfbar. mekte haklıdır. yeti tarafmdan neırolunm veaikalann protnm mucibince, en 90ll aietem lkl toplantı yapılacak, aynı ctlniln akp-

Ancak bundan sonradır lı:i bafe- fta'te blyGlı: alllı:alarr olduiunu •e P'L Meselenin tamamen mali ciheti ga- mubddemeılnde, Hariciye nasm Von bin 1ekis yGs harp tayyareei ilk battı mı da bir edebiyat ıeceai yapılacalı:-
naa, P'ılııtin e yapılacak yahudi mu. liatln'teld mukaddes yerlerin m8slll- zeteler tarafından henUs esaslı bir su- Ribbentrop diyor ki ı tlfkil edecek Ye ayrJCa da 4800 tayyare tu. 
hacereti eaulı meselesine temas et- mmlann elinde bulunacalmm tnıil- rette tetkik edilmemektedir. Bununla •venay muahed•l galiplerin tatil ve 12 bin motif yapılacaktJr• 

",tir Bu metıele Uzerinde bilen her- tere tarafmclan kendilerine ddecHl- beNber, mtltehauıa muharrirler bu ci- ruhlulutunu ilbat eden tarihe karst- Amerllca'ya yapıl• m6hlm siparlf-
:nlİ. bir uzlapna semini bulunması mit olclup bydtdlbnelı:tedlr. betten endl19ye ull mahal olmadığı IDlf bir vesikadan U.Uet bulunuyor. ler bu pllnm tatbiıldnln tanwnlanmuı 
wWnı llleYCUt fibi paükmemektedir kanaatitldedirler • ., Alman milletinin imkln dahilinde O- için nelce tesbit edilmİf olası 1940 ilk 
Yahudiler, 11ni1 muhaceret politikası. • Yeni lqUU 6ütçai lm btltUn vuıtalara mUracut ederek baharı mGddednl mWUm surette laaal-

-
lstanbul eczacılarının 

hafta tatili •mutlak surette devam olunma•ı IU- lngiltere ve Fransa , . bundan Jnırtulmut olmasına hayrete- tacaktır. Aynı nmanda bizzat fransıı: 
-- ile yahudi ajansının cCS.tereceli Londra, 16 LL - lnciltere nan 1939 dilmemelidir. Bununla ber~r, Al- fabrikaları da lmalltlannı bıı:lattır· lstanbul, 16 (Telefonla) - Sıbat 
ekonomik lmlı:inlar nispetinde bütün bakan eleline · 40 blkçell, talrtlben bir milyar 300 manya, yalıus bu muahedeyı ~ılanak mıılardır. Öylı ld, 1939 yamda ırran- Velı:lletlnln ecncılarm hafta t&tili 
dfln,a yahudilerinin .. milli yuva" da mll)'Oll inplb lira1.1M balil, yani .on delil aynı zamanda bunun yenne da- aa'nm bava kumlerl mUblm nrette kananunctan latifadelerlai ew idba-
lakln tarihi bakkın n idamesi bahsin - if tirakJerİni b;orlar Hile biltçelhıden 270 milyon fula ola- ~ ~ilma bir tef ptirmelı: _.11ade- artanı oJacalı:tır. rlyle kabul ettiii ecsacılar ceml,eti-
de ıarar eylemektedir. Araplar iee, bil- calı:tır. dir. .4naerf,..'nın Frarut/-ya .,,,,,. ne blldirllmlttlr. B4:acılar aralarm-
alı:f1, muhaceretin tam surette durma- Cenevre, 16 LL _ ırnma 11ar1c1,. Hublye neareti için 8.025.000 inci- .ı.r da bir puar nabet cet.eli yapM&k-
811lı ve Filiatin'de bir mlllt yahudl Nezareti 14 fUbatta lılllJetJer c..1,... lla linlı miktarında mumam tam~t • • .d . ~ .-llai Jar Ye ı martta da tatbik edecekler. 
JUVM kurulması fikri!'den ta1Nmile ti Genel Selı:reterllltne saa••tltll taltbinl matıl...,,,,m bir kanun llyı- Kredı Fonsıye kep esı oJ.atlllC'..:..ıt ;:.;.::~ ta)'- t,. 
.uıeç=ini ~·~:7:"ed~-:a:ıt bir mektupta, umum balrem mal.... tir .._ lrwraına tncll edllecelı:- Kabire. 16 a.a. - Ytbde 3 fabli ve ,...:C latl1nwma mllt.alft olarak DellzlNi ......... 
,.ıte, in e 

1 1 
ne ' a ininin bet ..... u1ı: yeni bir 4n"'9 ° ilı:ramlyeli ll1111r Kredi Fomiye tabYil endmende lluı _,.t ..,.,..... ftrl1 ••---r--• 

JltllrUmetl, her ıki taraf~ da takip et - girdili anda, ba mulranleye ola it- 8V _,,__ taıfeW irili ind mit olan ifadelerin bir ._..,ı llqln ı•l•llll ıl.l.ı• 
meli arz.u eyledıli politıkayı kabul et- tiralı:inl idame eyledllinl bildinnlt" lerlnin dtinlril çe 1 e: D _ __._ karar .. ,_....... • -. .. 
ti ek lll lal ta- Londn. ıe a.a. _ BqUn anm 1ı:a- 1903 •neal tahYillerlnden 698.571 ••• ..-J. ...,.... 

rec tır. ancak ıu ihtiras Jraydmm Yft .......-amhefa-Hr A._ bape _ numara 50.000, 1911 11nni tabrille- Bu ...... ı. haklrında .. ........,,. l • letanbul, 16 (Telefonla) - Yllz el-
Blnı miUlü.manlan araaındu temittir: ldJden lrata •4wa mncudunUD der. rinden ZH.537 numara 50.000 frank fade .eren dkt ....... blıhriye kar • U liradan fasla maatları olan l>tniz-

in/ial "BUDdan ba)'ie bu lttirlk, p,.... bal mlblm wette ~ iste. Hawnlye laı0mnıflardu. mayı imini ~' oıia =-• 1-ak memurlarmm muıları da tam 
D lh "'d bilcllril nm dalall bulu0acalı bir harp 111'1· mit ve '"tnıuten'nla prp tımcıbat biye reisi paenl ~d. '9 • • olarak .-Udi. 

Londra, 
16 

a.a. - e 
1 

enlar Fi· amda plrabDecek bidlaelere pmil de- deYletleri tıopralı:1arma a ,.._im- Kardinaller meclWnln nr llnlM'IBI B. J.._ " llulne a. ---diline göre, hıntli müslüman m • ... _ .. _ ddt 1..1_ lı:U _.__ _ ......... -W. p11pn blılufye llblt • 
iletin konferansına lncllb mu.temle- liWir_ di 1 lı:lnı - .ma UU'.. ~ ırran- toplant181 le-.:::.. _._ ~- _. .......... ....._ aran rolmzl. tnaUtere de ihtiras kay y e •'nm relllll ınalrametı dalla mt19terJJa .._ ,---r --- ...... ..ur ı... naz rr tarafından kabul edilmemesi am.ıı bir ..:: ~ıtir olur, demittlr. Vadlı:m, 16 LL - Kardinaller lı.on- latıJeelrt•hr. S..nftl. lt (Telefonla) - ıuır ... 
Wat m119lllrwl rlemı arumda blyilr m Hatır_. ....: .._. 1921 ai-- Çemberleyn, verdlll cevapta. ordu ır....,.aaa. bus8a altmu defa olarak Bnela* relll B. ~ IWt • tlCllei' ... liall lılllts __ _...ta-'* = ==·tarafrıacla ı.. toaanda mer1;:N ~ mesk6r ma- bltçeslnl tndi etmeden eYel bu hUIUa- topkım11 n ....ı emette Vatlkan lenlen yaJnm •kert .... mlttılıat ..... liılılllliı1ıııei•::1•1r --···..,, 

...en.. MI! ır. ....... .-.. 

• 
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H 1 K A y E 
Eski mülGzim 

l'-.,.: :4. P. Çehol Çeoiren: Hilemet Tuna 

ı 

Milli Şef'imiz 
Halkevleri 

ve 

Safi 6 ıacz u.ylada) 

INONO 

"C.,,.iyetimiz ilim ve lenne 
utinat eden, pze/ sanatla
ra macliip olan, milliyetçi, 
ilerleyici bir cemiyettir,, 
böyle olmalulır.'' 

KÖYLERİMİZ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

Gıda meselesi 
xx 

H. Rqit TANKUT 
Ubun 10.2-939 taribU nu•hum- ret ettifi için ıu bir kaç utırı ilave· 

da okuduğumuz fU bahtiyar bqlığm den kendimi alamadım. 

c:::~:::~::::~::::~::::~:::::::::ı 
NÖBETÇi ECZANELER 

Pazar 
Puart•i 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cama 
Camartesi 

: latanbal Bcunesi 
Merkez Ecaanesi 
Ankara Eczanesi 
Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk Ye Salau-7a Bcsaneleri 
Ece ve Çankaya Eczaneleri 

: Sebat, Yeniıebir Kcaıaeleri 

ACELE iMDAT 

Bir ,.anlanma, bir kasa, fevkaJlde bir hH • 
talık vukuunda acele imdat iıtemek ıçin 
beledıyeler baıtaneaine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

INONV 

''Halkevleri likir olarak ve 
nİüeaae olarak muuliyet 
mevkiinJe bulunan .iyaai 
partimizin bütün özünü , 
wulıfını balkın •enif ta -
bakalanna anlatman ve 
aevtlirme.i için, mühim bir 
merkezdir." 

verdiği müjde &önülleri ümitle dol • .. Uzun senelerin katmerlendirdiği 
durmağa yeter: sefalet, zaruret, biçarelik bu köy hal

~ıillt Şefimiz fnönll'nün son yurt kına nihayetsiz ve tenbel bir tevek
aeyyahati mesut neticelerinden birini kül vermi9tir. Olınamıf JeYleri bile 
daha verdi. Zonkuldak kömür 1. vza- emrivaki gibi teiakki ediyorlar. Bir 
amda 17 bin amele tam kalorili ve aı- frengi çıbanına yedi çefllleden au top 
cak yemeğe kavuıtu." lıyarak ilaç tertip ederler. Benden 

Lüzumlu Telefon Nmnaralan 

Yancın ihbarı: (1521). -Telefon mürac:aat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler ara11 : 
(2341-234Z). - Elektrik ve Havap:ır 1 -
rıza memurluıu (1846). - lleaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefon 
numaraları- ZincirJicami civarı: (2645 -
1050 - 1196) •• Samanpazarı civan: (2806 
• 3259) •• Yeniıehir. Havu:ıba11 Bizim 
takli: (2323). - Havuzbap Güven tak • 
ıi: (2333) •• Çankırı caddeıi, Ulus tak· 
ai: (1291) •• lıtanbuJ takliıi : (3997). 

INONV 

"Hallceolerinde geçirilen mil
li hayatın inltifalına buFin 
maJdi lmvet noktai ncı.zarın
ılan dahi ba,lıca ehemiyet 
oeriyona. Silah lmvetin -
ılen, her türlü cebir oe maJ. 
tle lmveılerinılen daha mii
eair olan nokta, bizim iti
lıatlımızca, hallıevleri gibi 
miieueaeler #ilıirlerle 6ü -
tün millet içinıle milli ita -
yalın lıaztınacafı beraber -
lilı, yiiluelrlik o. sağlam -
lılttır. Her silalatan ütün o
lan buılur. •• 

INONV 

Milli Şefin bu teıebbüsünde yüksek bile dua ve musJca iatiyenler oldu. Bir 
devlet idaresinin vazife bakımından kadın geldi. Gülüm dedi, ineğimin 
çok esaalı olarak dü,üniilmüş resmt aüdünü çalmışlar. Sütsüz kald:m, ba
tedbirinden bqka, millet babası olma- na bir kiğıt yazsana. Şaıırdım. Bir 
nm yarattığı samimi bir kaygunun asil çocuk getirdiler. Sıtma nöbetimi, sa
muhakemesini mutelia etmeliyiz. Bil- ramı geçiriyordu ? Bilmiyorum; 
yük adam. bir emriyle vatan çocukla- bana oku diyorlar. Çocuğa mı ? 
rmm i:Snce hangi derdine derman bul- getirene mi? Acımalı bilmem ki. 
mak lbımgeldiğini tebarüz ettirmi' Sözde çocuğa ecinniler çarpmıı." 
ve devlet kudreti kullananlara milli Köylü, etin, aütün, yağın ne demek 
kalkınmanm hareket noktasını ve bat- olduiunu bilmez gibi görünüyoru 
tını çizmit bulunuyor. Tam kalorili bu, ona kavuflllllllın kabil olmadığı
aıcak yemek veriniz; bu baait ve mü- na inandığı içindir. Yoksa fazladan 
tevazi parolanın arkasında hakikt ve bir mal olarak ele geçirdiği gün bü
reel zafer ~in ça.1-.an ve mutlaka ka- tün ömrü boyunca et yiyenlerden da
zandıran bir ordu.pn bulunduğuna i- ha üatı1n bir ustalıkla yemesini bili
.nanmalıyız. Çükü, köylünün dediği gi· yor. Ordunun, Fataanın perfCınbe pa
bi, can boğudan gelir. zarı gibi iç yaylalarında köylü eliyle 

Tam kalor.ili sıcak yemek mi? Diifil- yapdmıf et kebaplarının. hatta ye. 
nüyorum, köylüyü tanımıya başladı- me)lerinin tenevviiüne hayran kal
ğımdan beri hatıralarımın hiç bir kö- mı§tım. Fakat her ıeye rağmen köylü 
şesinde bu iki zıt varhğm birbirine yine etten mahrumdur. 
yaklattıimı bulamıyorum. Bundan Gene 328 tarihli not defterimde 
evelki yazılarımda koyunun bizde her batka bir step köyü hakkında tu not
te:rden önce bir gıda maddesi olduğu- ları kaydetmiıtim : 
nu ileri aürdüiüm için bu makalemi de "Fakrüzaruret, bu havalide haata

''Hallreoleri, valıit vaJıit siya- gıda meseleaine ayırabilirim. Gerçek lıktan ziyade tahribat yapıyor. Bu
ai icraatrmuJan ıltılai va • gıda meaeleai ilk planda halli llzrm· nun tesiri umumi ve pek mühliktir. 
taıwlatlanmua cııpi alanla, gelen aosyal illerimizin en bafmda Köylerin en zengini sayılanların 90f. 
temiz yiirelrle h..ap o.re _ bulunuyor. Ve bu öyle bir derttir ki, raaını bir bulgur pilivı ve bir ayran
cefimiz bir yer olaı:alıtır.• Türk yurdunda ..ıcm halini alalıdan dan baıka bir teY tezyin etmez. Bü

beri içtima! fakrüddem de kendini tün kıt mevsiminde on okka et yiyen 
•- Pifiıbeyefl Siz, ıeçen yıl 3 ey- vermiyor? Belki bu adam intihar et· INONV fiddetle cöaterir. Dllmla damı. eriyip aile mesut addolunur. Ve o bahtiyar 

. ltude Urjrıdniık Siciıı'i, köy muhtarı miftir, ihtimal iri, bir daayet iflenmlt- pden cöYdeler. yaratıcı umisıl ve aileye de nadiren teNdüf olunur. 
Aljapof'u. bekçi Eeimof, lvanof, Gav- tid .... Diye eorup söylendim.. Urjad - ''Hallreolerinin mantascrm P keskin sekbıiıı sette sene b,.bettili Kıt menimi için beş mecidiyeye, bel-
riıof'u ve ayrxa akı kifiyi kavla ve nik Şigin, hiç aldırıı etmedi; büyük çalıpnan için birinci ıart için köy ileminde canlı bir inkipf cör ki daha ucuza sakat bir devenin etin 
filen tahkir ft zikredilen ilk Uıç ,.ı.ın bir aWNnetle aigaraeını yaktı. Bunu mali nolıtai nazardan va - mek gittikçe güçlefiyor. Vaziyeti den dört bet komfu hiuedardır. Onu 
Yazifeeine mMwle etmif olmakla g&-ünce, çileden çıktım ve ona. "Bu - ayetlerinin nmntazam ol • doğuran sebepleri kift dercede detip kavururlar ve bu kavurmanın üçte i-
IUçluaunua. Suçunu.su Jaıbul ediyor rada duruyor, fakat vazifeni yapmı - ma.ulır. V aaitin çqiJi, ge- döktük. Meseleyi aydm mutalia ede- kisini bir tencereye atarak çocuklara 
ınuaanus? yorsun! deyiverdim.- ben daha dün nİf o1,,.,,.. ,,.,,..,.. iJıinci bilmek için iae her §CYİ olduğu gibi övün ihzar ederler. Sabahleyin bir 

Çatlk kqlr, d'k baııtlı, eüi ute~ IDllballl komiHre !uıber ftldim: diye derecededir. Her fe7fien • ve bütiln çıplaklığı ile tetkik ediyo- tencere sulu bulgur pişer ki, bu sırf 
IDen Pi9ibeyef, ellerini pmtalon_. bma cnap verdi. Ben de, peki ama. vel bir dela bii~e ılenllen ruz. suyun içinde bulgurun kaynamaam-
eepterine aokta" botuk bir eesle, f• neden :kmıieere ~veriyorsun, bo- feyİn laalkevinJe mütevazi Köylil ne yer? yediflnin gıda bakı- dan ibarettir. Yemeğe doğranacak bir 
kat kumanda eder gibi, her kelimeyi ğulmuş veya öldUrülmü§ olan bir a - mından kıymetini takdir eder mi, soğanı bulmak bile bahtiyarlıktır. An 
keskinle,tiı'erek cevap nrdi: a.m, ne diye komiseri aWradar etsin ı ıltılai o&a. muılalıa miite - etımz mi? Bu .aalin cevabnu yine neleri tencerenin bqında kazanı ka-

.. _ Hl1dm efendi ı Mesele, ne olur- Hemen biri k09u.p sorgu veya ıulh hl- vazin ve mıınt4Ualll olmaı kaylünün ağzından alalım. Köy Mi der rıthrll'ken hemen çıplak deneccek de. 
ta olsun, baa. iki tarafm da tinlen- kimine haber vermeli 1 Dedim. Urjad- lmmtlır." ki: recede peripn tı.tll 90CUklar urı 
ınesini emretmektedir. Suçlu, ben de- nik, plUp duruy«du. •sulh b&kimi INONO .. Herke.in kazam kapaklı kaynar i- 1111'atlan, kllp cibl tlt lrarmJariyle et-
lil, abUrleridir. Ben 3 eylQlde , ka- bu &ibi itlerle mefCUl oı.nut• Diye çindeki et mi, dert mi? bilinmeıs". rafını aararlar. Muum masum giller-
ranla •Jdn n kendi halimde sczinir- b11ıa karfilık verdi. Onun bu söslerl "Ar"-1.,,_ı Wlıeoi 79ni Şu halde köylünün tencereaini mn.. ler. Fekat bu muum &ülütlerinde de-
ken. uhilde birikmif bir ailril inun beni deli etti... Türlıi~ '-7afının ,,.,,. 6. clealıti alarak Uadlelyle benber açıp, rin bir açlıfm yGıkreklere ltllyen acı 
g&-dttm. Bunun berine, "bu halk ne Hakim: fUUI bir muara, 6aılı 6afe. içindekinin et mi, dert mi oldatuna hamlesi pek bari.sdlr. Uzakta alyah 
ınüutJa buraya ıop1amnıt?• Diye ·- Peki, aonra ne oldu? Diye aor- na bir remsülir. Yeni ,...a, baJrmakhğımızda faydalı taraflar bir bakırm ortumda sineklerin hil-
80rdum:" arkamdan. baiırarak .. Da- du. °"ılı havada, •por mey.la • var. Bu ciheti, okurlarıma batıra def- camiyle karamızı bir parça iç yağını 
ltlmuı• dedim ve onları daiıtmaia .. _Onun, böyle, ayak takımının a- nında ve dam altında halk- terimden çıkardığım bazı notlarla an- gôzleriylc kemirirler. Validelerinin 
bqladnn. nünde ıulh hi.kiminin kudret ve mw- . eviıwle toplanıyor. Ancalı latmağa çalı~ğım. Meşrutiyetin ilk cüzi bir. infiaalinden iıtifade ederek 

'U'A'-im, Jriini Jrii~Ulttü~n .. u O'Örilnce, kendim. yazında idik. Ben idadinin son sı- kaparlar, çiğ çiğ yutarlar. Bazan da 
~ 1J •-· • böyle bir nesilılir iti, beden f da ka · d b . .. _Si• - ~r Ur'-' .. ik ve ne de den pçtJm. .. Sea, ne hakla balkı böy- L-. nıflarmdaydnn. Yaz tatilinden ay - ynıyan tencere en ır et dikiai qı· 

..., ""' '° ,,_ 1CU11eti, lilıir hveti oe iman ğli s·1·n.. ..... ~ d" '--11 ı. •• ı •• ı .. kay mubtanaınz; bu iti.barla, balkı da· le ıulh blkiminin aleyhine kıtkırtı - lanarak Karaman, Ere ve ı ha;e ara r--..ıs ıye _, armı ....,._ ar. 
lıtmak aizin nzifenb delildir. Mü. yonun? Bu &ibi llflar yüzünden, ıulh =:;;::--.!.!.'!:rlıi,·~ 11ndaki yükaek ve genif kUme dağla- Bu tarihten biru ıonra cihan har-
taleuında bunludu. hAkimi ıeni nereye tıkar, biliyor mu • -~ .. ,., ,,__ rın yaylalarını dolduran yörilkler ara- bine girdik. Suriye'yi. Filiıtini ıeç-

Dinleyiciler araamda: •-Onan va- ıua •'11? Diye sordum. Bunun üzeri- .zamanın bütün Nrt ılilelı- amda Jules Verne vari bir seyyahat tik. Büyük açlıiın mefbur çölüne 
zifni delildir, delil t On bet yıldır, ne, muhtar bana cevap verdi: "Sulh lerine cevap oermefe ita • yapıyorum. Yörük çadırlarında aabab- ıirdik. Et ve tatlının ancak &Cikten, 

...... ._. • '- d. __ ,...._: et" • d md -·'am-r." leyin bir toklu kestik; ve yoğurtlu bir o da bir ~elaya mahaua olarak iodiii hep aynı ıey devun ediyor. Aıkerlik- uaamu, aen ı .aMPUY ınuı ıt a -•'' .,-
ten ayrıldıiı &ündenberi, ukerlik ku· bWdlm veremez. O, yalnız ufak tef ek INONV saç kavurma•iyle karnımız• tıka basa o kum deryuınm. içinde bir &'in yo-

lar '--- " doyurduktan a'>nr:ı atlara bindik, M:ı- lum bir cennete uğradı. Oruı yem ye 
rnanduı ile bize itkence edip duru - auç • ~ııır··· 

B lar ·· 1-.:ıı·ı· • h k • "ttl ı raya gı"diyoruz. Arka·la1ım ll4 yq•n- ıil bir köydü. Bugünlril Beni İarail •or I" Diye ı-ler yü'---ldl. a.ı.it ola- un ı 90Y C'Ul ını er 81 111 • 'ffalLe·•len• L-rulan L.!~tü· 
ı - .ııwıı:: s--- "' ., ' ııını 1111 n da,yini o vakitki benden bir asır fark- eliyle kurulmuı ve bugünkü araplar -'- -lmiı olan muhtar da .. O, taham- Ne dedin, ne? Demek sen devlet me - m-.ı • •' • •• tü" &- .- ccıenıye&ıenn n ne •8'- la iki yq daha gençtir. Bu genç ihti- tarafından illhi yefillliinden kinaye 
-ül edı·ıı·r bı·r inaaıı delil. Kilise ala- murunu gülünç dütürmeğe cüret edi - L !.J.ı·---~ .__, ... meıııı uıcııURRUa 11111unan yar, adının Tekerlek Bey olmasma olarak Hudayre adlanmıtrt. Atımdan 
yı. cltllln nya s mp bir llWiee ol- yonun ha? - Dedikten sonra ıırf za- Tibltiye Cümlnıriyetinin lttı- ra"men kargı gibi ince, dik idi. Dört indim, köy lokantaamın beni beldlyen 
- orada hemen intiuml t.mn et - tnusa bir daha dil uzatamuın diye, • • • -- jad :1.. • )'Gfı ~ın aiz bir toplanma aaat yol yaptık. Çok eakiden kalma ha garsonuna bir yiyecek ıamarlaımk i-
me-.._,.___ • .._lerde ..aM.ı. --'- --- hemen tokatı yapı•ırdmı. Ur· n ... ı· • b i .... •• ..,..._.. ~ r-- &1&& r yen, ütiin lra6iliyetleri in- rabeler ve asırlar ıörmilf ormanlar • çin hafızamı zorlarken, yanı ...,nn-
kü söylenmesini bile menediyor ....• " le muhtar da karııtıkları için ... Onları lıifal ettiren bir milanılı M- çinden geçiyorduk. Yabani elmalar da.ki bir genç yahudi kaylillU kendi· 
-nın:••mda.bul..,•du. da bir parça... f 9te böyle efendim... i l 1 1 --ıı.. ~ 
-

11
--- ... yılmalıılır." ve battı ağaçlara tırtnanm19 uma- ı ç n emrett : ~ve. tereya.ı ft 

Hlldm, Haeılı çileden çıktım, muhterem hl- INONV tar görüyorduk. Galiba bir aralık o- marmallt. GanlUmU elem doldurmat-
.. _ Delillerinizi gattermek ııruı kim, malQm ya bu gibi vuiyetlerde .. muzlarımda yorıunluğun yükü görün tu.; inledim : Ey Anadolu: aenin 

ıbe de ıeJecek. Şimdi Piflbeyef, me- hemen ite giripıek lbım.... ..... .... ____________ ~ müı olacak ki Tek~rlek Bey bağırdı. köylün ne zaman tereyalı •e marma-
ıuliyetinia cevabını vermele deftlll .. _ Milaaade ediniz. Nizam ve inti- _ Delikanlı yoruldun. Gel 'u ap· litlı ikindi çayı alacak 1 Sonra ge-
etaiıı." diye ötekileri austurda. zama memur olan, ki:Sy muhtarı, Ur- tallarda biraz dinlenelim. Ve Teker· riain geri Toroaları boyladık ve ai-

Aatelmen. jadnik, bekçidir... Ş. Karahisar ıek bey çiOKenelerin çadırında anlat- Iihları bıraktık. o ııracla Ereğli köy-
- Emredersiniz 1 Dedikten sonra, ••- Urjadııik, hiç bir 'eye ıldırı• et- tı terinden birinde gördüklerimden gı-

denm etti: efendimi•, balkı dairtmak medifi aibl. benim kadar bu iflerden Belediyesinin beı senelik .. Yemeli u, fakat ıık yemeli. Ben. da bahaiyle ilgili satırları not defte. 
benim vuifem olmadıtını buyurdu - ant.nıyor_. külek külek ıüt içerim. Yoiurtla, et rimden alarak aynen naklediyorum: 
ı.., - ıüaeL Falrat, ballan çılpılık- .. _Bu, sizin yuifeni.s olmadıtmı İŞ proğramı dirilik verir. Dai meyveleri erdifi .. Et. biçareler.in yüreğini pek ya-
lar yapmnma aeyirci kalmak mümkün bili anlamıyor muaunu.s.? 1 zaman yörüiün byfi aratar ve ıönlU kar. Kasara bir davarın ayaiı kırıhr-
ıntlclllr? Eler, niam ft intizamı ben - Neden? Niçin benim •uifem de- Şark! Karahiaar, 16 a.a. - Belediye ferahlar." .da, boynu biçaia ıelirae, bütün köyün 
temin etmemit olum, bunu kim temin iilmit? Acaip teY - yapmadıkları çıL mecliai, bet aenelik it programının e- İhtiyar yörilk Beyinin ıtözleri tim- köpekleriyle beraber çıplak çocukla· 
eder? Buglln mevcut olan nbamı be· rmlık kalmıyor, üstelik if ve güç arı - uslarını tespit ederek mesaieine ili- di bile kulafmun içinde anafor ya- rı baımdadır. Kaaap, keçiyi yüzerken 
niın kadar kim bilir ki.. Daha dotruau, yacak yerde, saatlerce türkü söylüyor- bayet vermittir• Bu proıram, kuaba· pıyor. Çünki, •ki sene aonra ayni böl· onlar da hayvanın vücudunu gözle
bualarla bqa çıkacak biri nna, o da lar, ötekini, beri.kini çekittirip plU- nın bayındırhiı ve batlıca ihtiyacı o- ıede büyük bir köye uğramıf, defte· riyle ditlerler. Hayvanın karnı deti· 
benim. Ben k3ylU delil, eski orduya yorlar. Ben hepaini not ettim. lan meseleleri halledecek t.cdbirlcrl nme ıu notları alm1!f11D: lipte ciğerler görüldümü, vilcutlar 
IDenıup bir mUlbimim; Kiyef'te ge- .. _Neyi not ettlnb? ihtiva etmektedir. .. 6 Afuatoa 1328. Tabiat her cö- asabilctir. Bağırsaklar çıkarılmiya 
nel kurmay'da hizmet ettim: batalı • •- Neyi olacak: dul bir kadın olan mertliiini bu köye vermit. her feys baılayuıca biltlin bu köpeklerle ço-
lun yüzünden hizmetten çıtarılmca, Şuetron'ıım Semjan ICialof ile pyet sına sığmıyordu. çiçeğini burada açmıt ikıeıı yme bi· cuklardan müteıekkil cemiyette w-
kont Mlkorof'un .alelifinl yaptım. aefih bir bayat aürdüiünU; Vladimir çare köylünün yedili buJıur aıından culuk hırsı uyanır •.. Ve bafırukların 
Ben bUtQn talimatları bilirim.• Şver5ikof'un falcılıık ettiğini; kar•ı Pifibeyef, kollarmı uzatıp ıerek, a-ıka bir teY delildir. Omriinde et yere dütmniyle beraber ani hücum 

H&ldaiı: Nutya'nm receleri bqkalarmm inek- "- L&kin, n~in? Hangi kanuna ı .. yiizil görmiyen bu zavallılar, bulgur vukubulur. Bir döiilfme, sonra bir 
•- Bu ıizebatkalanna tecavil% et- terini aatdıtını... tinldenl Diye ba,tırdı. pilavlarını da yapız yiyorlar. Arpa çekipne. Göriireünil.s ki bir köpek bir 

ınek b•kkmı vermez." diye tözünil IUıkim: Dlnya ft alem.in delipif oldup • veya çavdar ekmeği midelerinde ta• çocuğun eline geçen bir parça baiır-
k11tt - Dfi, Wi ı Dedikten IOllra, ,. • nu anladığı için, Adetleri bo%lllmut o - bammür ettikçe, hıyar ve erili vakitli satın diler ucunu kavraauı kurtar· 

ll'akat, ınlllbim hiç iatifini bozma - bitleri aorıuya çekmele bafladı. lan halkla anık alikadar olmunaia vakitaiz ve müfritane yedikçe ayak- malt için uğraıır. Mu.saffer olmda 
din devam etti: llillbim Pifibeyef, ıösllllUııU bl- karar Yerdi. Fakat, IDllıhkeme a&lonun- lanan ııtma, ıinirlerini gerer. Sefil· ailruruiı haddi yoktur. Batırsak b-
•- Mesell, bu&Gnldl mOnkerenln ru yubn kaldırdi ve onun tarafını dan çlkarken, her hangi bir meseleyi ler titrer: yerlerde MlrünUrler. Srt- prp ku~armaia muzaffer olan çocuk 

mwnmıu ele alalım. Oradaki balkı tutlmdılı beebelli olan ıulh bilimine mUnakap etmekte olm bir yılın köy· ma hümmaya dön6nce ölürler." onu yıldırım ıüratiyle ıötUritr. Evde 
dalıttıa- •ımn. ahllde, earhot bir hayretle baktı. G6sleri parlıyor, bur • lU vardı. Bu anda, eaki mülizim kendi- Mevzuun tahammülii olmadıiınduı, valide ve hemtiresi nrilftereken onu 
ed'Mal cıeMdl claruyordu. Bamm ise- na •tef ıibi yanıyordu: aulıb hlkimine ni sllbtedemedl ve boluk ve keüln bir o zamanki anlayıpma pre tutulmuı kCSzliyerek: derhal yutarlar." 
~ !illa Gft1t. nl.tle-- 41arayor? elik ıtk bakıyor ft etraftakilerin lna ıeele onlara hiddetli hiddetli batırdı: olan notlarımdan fula bir ıeyler al- Evet .. herkesin lrazanı kapalı kay-

1rayıt· im •- l>alılmul ToplMlmaymu, he· mıyacafun. Ancak, ba ııclaaızl•ğın nar, içinde et mi, dert mi var bilin-
wJedel• hQdi. r dolurdu&u ruhi füriddmDO de i..- mu" ama lNIUnkıü Jrı17K\aaüs0n u 

Otobüalerin ilk •e aon aeferleri 

UJua il. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulua il. na 7.15 
Uluı M. dan Çaııbya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulua M. na. 7.10 
Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen"den UJua M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.SO 
Uluı M. dan Etlik"e 6.SO 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
Aı. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yenitehir'den Ulus M. na. 7.00 
Uluı M. dan Yeniı;ehir'e 7.10 
S. pazann'dan Aldröprii'J'e 6.15 
Akköprü'den S. puarı'na 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.-

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

7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ UJua Meydani,.ıe lauı,.on araaında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren uman • 
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan anımda saat ı den 
20 ye kadar wautl her beı dakikada; eaat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; eaat 7 
den ve 1 e ve %1 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam aeferl• 
vardır. 

§ Akpmlan Uhıı Me,.damndan uat 23 de
Jri IOl'I aeferJerle bwılann UJua ll)e1'dam
na döailıleri ıinemaJann daiılıı saatiaıe 
tlbidider. 

Poata aatleri 
Teahbiltlii eaat (11) e bdardrr. 
Poata nat (19) a kadar latanbul 

tine mektup kabul eder. 
cihe • 

Tren saat.eri 

Haydarpapya 

Samaun hattı ı 

Diyarbakır battı: 
Zoapldak hattı : 

Her sabah 1.20. R• 
aqam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per -
tembe. Camarteei, 
Toro. rirat.) 

Her 1ia 9.SS (IC&7M • 
rf, Sivaı, Amaya 1ıll 
hat fizerindeclir.) 

Her stin 9.SS 
Her cUn 15.00 

Samsun Vilayet 
Umumi Meclisi 

toplandı 
Samswı, 16 a.a. - Vll&yet umumi 

meclisi toplannuf, encilmealerini -. 
çerek çal1"Dal.anna bafllUDlftır. Vilıl
yetin 1939 bütıçeal pçen yıla nuanm 
elli ,-edi bin fulMiyle 886 bin lrilaur 
lira üzerinden teapit edilmittir. Yenl 
biltçede ldlltllr itlerine 273 bin, •i· 
lıia 98 bia, nafıa itlerine 147 bin zira 
at ve baytarlığa 35 bin, muhtelif ve 
mUıfterek itlere de 244 bin lira ayrıl
DUfbr. 

Huaust idarenin bafardıiı itler her 
yıl artan bir inkipf ıaatermektedir. 

..4ydın'da 

Aydın, 16 a.a. - Bupn valinin re
isliii altında toplanan viliyet idaN 
heyeti ile heyeti teftifiye, Yiliyet ni
fusunun 258.319 kiti oldutunu ve bu 
intihapta yedi mebua çıkarılacatrm 

tayin ve tespit etmlıtir. 934 intiha· 
bınu nilfua 241319 olarak tespit edil 
mit ve altı mebua çıkanlmıt idi. 

Muğla• da yapılacak melcıepler 
Muib. 16 LL - VilAyet kongre

sinde 5 ,atılı mektep inpaı mül ı ah
hide iıbale edilmiftir. l"t'ata ~ 
mJftır. Bu mekteplere tek mualllmll 
köy yavruları lrabul edilecektir. 

yediiini bilmek için mutlaka kasanın 
kapağını kaldırmak gerelrmu. Onla
rın miydni yüzlerinden de anlqılı

yor. Ve batlıca dertleri koyun yur• 
dunda et yemezliktcn doğup büyü
yor. Koyuncu köylerden ve myuncu
lulıU.n bahsederken ııda meaeleeiae 
bu kadarcık olaun dokunmaktan ken· 
dimi alamadım. Köylerle al&kalı o
lanların uykuda iken de, uyanık iken 
de ve her halde Milli Şefin ancak mil 
let babur kalbinde doğan ıu kayp 
aunu hatırlarında tutmaları ve köy· 
lüye tam kalorili sıcak yemek YOo 
me eıenm bala'llvı J&aımıl.r, 

• 
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;.. Ekonomi BakanhQı 
...................................................... 

!... .......... ~.~~ ............ ı Milli Müdafaa Bakanhğı 

30 Sanal Okulu mezunu ıBirmemuralınacak 
A vrupaya tahsile gönderilecek 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi ı-

50 Adet sahra münfekilesi 

ah nacak 
lktısat Vekaletinden : 

dare Amirliği Heyetinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kü
tüpane müdürlüğünde münhal bulu
nan otuz lira asli maaşlı birinci sınıf 
'katipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

l - Avrupa dericilik, yünlü men -
sücat ve pamuklu mensücat meslek 
mekteplerinde tahsil ettirilmek üzere 
müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu 
talc·belerin "10" u dericilik, "IO"u yün
lü mensücat ve "10" uada pamuklu men 

Müsabakaya dahil olabilmek için 
şeraiti ile dahil olanların tercih edi
lebilmeleri şartları 3552 numaralı ka 

şartları nunun hüldimleri ile muayyendir . 

sücat tahsili yapacaktır. 
2 - İsteklilerin aşağıdaki 

haiz bulunmala1ı lazımdır. 
a) .'ür~ olmak, 
b) Sıhatı tam ve tahsil edeceği sa -

nat şubesinde çalışmıya müsait olmak. 
c) En çok 25 yaşında olmak ve asker

liğini aypmış bulunmak, 
d) Maarif Vekaleti bölge sanat okul

lları ti. . ıiye ve clketrik şubelerinden 
mezun bulunmak ve mektebi bitirdik -
ten sonra en az 2 sene sanatında çalış
mış bulunmak, 

3 - İmtihanlar 15.3.939 tarihinde 
bölge sanat okulları müfredat pro11 
ramına göre aşağıdaki derslerden ol 
mak üzere Ankara, İstanbul, Bursa v 

İzmir bölge sanat okullarında yapıla · 
caktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (almanca veya fransızca) 
4 - Kabul edilen asgari vasatiden 

fazla not !arak imtihanda muvaffak o
lanlartıaıı muvaffakiyet sırasiyle 30 
namzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edile
rek meslekleri:ı._ göre 31-12-939 tari
hine k?rlar Sümerbank'ın Beykoz, fes
hane, here1' ve kayseri fabrikalarında 
staj görecek ve mesleki fabrika kurs
. • rına devam edeceklerdir. Staj müd -
detince kendilerine ayda 50 şer lira ve 
.l .. cektir . 

5 - Staj müddetinin sonunda fab • 
rikalarda yapılacak kurs imtihanların
da ve umumi çalışmalarında muvaffa -
kiyet gösteren ve ahlaken mazbut ol -
duklarına kaanat getirilen namzetler 
Avrppa'va gönucrlkceklerdir. Bu im -
tihanlarda muvaffak olamıyanlar ser
best kalırlar . e hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avru'

paya gönderilecek talebe, Sümerbank 
ın idare ve nezareti altında olmak üze
re Eylül 9d0 tarihine kadar lisan kurs 
larına devam edecek ve 1940 senesi kış 
sömestrinde "Ileslek tahsiline başlıya -
caklardır. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talebe 
Sümcrbank fabrikalarındaki staj ve Av 
rurn'daki tah~il müddetlerinin birer 
misli fazlasiyle İktisat Vekaletinin 
ı()stereceği işlerde usta, usta ba.şı veya 
fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu 
mükellifiyeti tevsik etmek üzere Av
rup'ya gönderilecek her talebe bir ta
ahhüdname verecek ve muteber bir ke 
fil göstereceklerdir. 

7 - Talipler en geç 1-3-939 tarihine 
kadar ikinci maddeninin üçüncü fık -
rasında yazılı bölge sant okullarından 
hangisinde imtihana gireceklerini 
kösteren bir istida ile aşağıdaki vesi -
kalan İktisat Vekaleti sanayi umum 
müdürlüğüne göndereceklerdir . 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b - Askerlik vesikası 
c - Mektep ~hadetnamesi. 
d - Hüsnühal verakası 
e - Çalışacağr sanata mütehammi' 

f>ulunduğunu gösteren resmen tasdik 
edilmiş sıhat vesikasr. 

f - Sanat okulunu bitirdikten sonra 
çalıştığı yv !erden aldığt bonservisler 

g -Altr adet vesikalık fotoğraf 
8 - Fazla izahat almak istiyenler 

İktisat Vekaleti sanavi umum müdür 
Iüğüne müracaat etmelidirler. 

(407) 10418 

Devlet Hava Yollan· 

Bir tercüman allnacak 
Devlet Ha vayolları Umum Mü

dürlüğiınden : 

idaremiz kadrosunda açık bulunan 
(200) lıra aylrk ücretli tercümanlığa 

çok iyi almanca bilen, tayyarcciliğe a· 
it fenni tercümeler yapabilecek bir 
tercüman alınacaktır. 

1 - Mektep şahadetnamesi, 2 - Za
brta ve adliyeden alınmış hüsnühal 
mazbatası, 3 - Sıhat raporu, 4 - As
kerlik vesikasr, 5 - Şimdiye kadar bu
lundukları yerlerden aldıkları bonser
visleri ile birlikte 25-2-939 tarihine ka. 
dar idaremize müracaatları ilan olu -
lunur. (460) 10473 / 

Musabaka 25. Şubat 1939 cümartesi 
günü saat (14)te Büylik Millet Mec
lisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek şartlarını ha
iz olanların yukar:da yazılı tarihten 
bir gün eveline kadar arzuhal, terce
mei hal, vesaik veikişer fotoğraflari
le (Büyük Millet Meclisi İdare A
mirleri Heyeti) ne müracaat etmele-
ri ilan ol un ur. ( 529 10530 

. .Zirat · Kombinalar 

Benzin Mübayaası 
Zirai Kombinalar Kurumu Direk

törlüğünden : 

1 - Kurumumuz için açık eksiltme 
usuliyle bin (1000) teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 şubat 939 çarşamba 
günü saat on beştedir. 

3 - Beher teneke benzinin mu
hammen kıymeti üç yüz yirmi beş ku 
ruş ve muvakkat teminat iki yüz kırk 
dört liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün kurumumuza ve istek
lilerin 2490 sayılı kanun mucibince 
istenilen belgeleriyle ve teminat ak
çeleriyle eksiltme günü Ziraat veka
letinde merkez satınalma komisyonu
na müracaatları itan olunur. 

(438) 10440 

Ankara Belediyesi 

11 çift yemeni satış ı 

Ankara Belediyesinden : 

Tanzifat ve tenvirat vergi ve res • 
minden dolayr haciz edilen (11) çift 
(yemeni) ayakkabı 22-2-939 çarşamba 
günü saat {12) de Belediye mezat sa
lonunda açık artırma ile satılacaktır. 
İstekli olanların o gün mezkur salo-
na gelmeleri. (551) 10538 

1000 ton motorin 
a l ı nacak 

M M. V. Deniz Levaznn Satın Al
ma Komisyonundan : 

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

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarfları belli gün ve saat

ten bir saat eveline kadar Kasımpaşa 
da bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(751-415) 10455 

i 16 kalem il bbi ecza ve malzeme 
ah nacak 

M. M. V. Deniz Merkez Satın Al
ma Komisyonun·dan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 
olan 166 kalem Tıbbi ceza ve malze -
me 24-2-1939 tarihe rastlıyan cuma 
günü saat 14 te Vekalet binasmda ~ü
teşekkil komisyonumuzda açık eksılt
me ile münakasası icra edilecektir. 

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

3 - Eksiltmiye girmek istiyenle · 
rin o gün belli saatte kanuni belgele· 
riyle komisyon Başkan 1 ıı~ına müra 
caatları. (489) 10505 

M. M. Vekaleti Satm Alma Kom.is 
yonun-dan: 

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

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

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

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

3 Garaj yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 77568 lira 8 kuruş 

olan İzmir'de üç adet graj yapısı ka
nalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
:ıat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 5129 lira olup şart

namesi 388 kuruş mukabilinde komis
yondan <.lmır. 

4 - Eksitmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale saatinden behemahal bir sa
at evetine kadar zarflarını M. M. V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(397) 10415 

Seyyar tamirhane malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Montesi ve karoseri tadilatı 
vekaletçe yapılmak üzere bir adet 
seyyar tamirhane malzemesi pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Malzemenin hepsine tahmin e
dilen fiyat 4500 lira olup ilk teminatı 
337 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

3 - Pazarlığı 22-2-939 çarşamba 
~ünü saat 11 dedir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 
ayılı kanunun 2,3. maddelerinde ya-

7.tlı belgeler ve ilk teminatlariyle bir
birlikte muayyen gün ve vakitte M. 
M. V. satınalma komisyonunda bu· 
lunmaları. (524) 10527 

2000 adet kısa don 

olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonun•dan : 
ı - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (35) kuruş olan 2000 adet kısa 
don açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 mart 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M.V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - İlk teminatı (52) lira 50 ku
ruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te · 
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satınalma komisyonuna gelme-
leri. (538) 10531 

2000 adet firenk 

gömleği a lınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonun·.:lan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (205) kuruş olan 2000 adet frenk 
gömleği açrk eksiltme suretiyle alı

nacaktır. 

2 - İhalesi 6 mart 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (307) lira 50 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo • 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayrlı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatinde M. M 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri 

(539) 10532 

2000 adet havlu 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonun•dan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (28) kuruş olan 2000 adet hav
lu açık eksiltme suretiyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 mart 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (42) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatile birlikte ihale saatinde M.M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(540) 10533 

6000 çift tire çorap 
aflnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan· : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 
atı (16) kuruş elli santim olan 6000 
çift tire çorap açık eksiltme' suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 mart 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (74) lira 25 ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte ihale gün ve saa -
tinde M. M. V. satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (541) 10534 

Pijama alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher katına tahmin edilen fi. 

atı (215) kuruş olan (2000) kat pija
ma açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - !halesi 8 mart 939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

3 - tık teminatı (322) üç yüz yir
mi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan al mır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayrh kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikte ve te . 
minatiyle biri ikte ihale saatinde M 
M. V. satın alma komisyonuna gel -
meleri. (542) 10535 

Mendil alınacak 
M. M. Vekrueti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (14) kuruş olan (6000) adet men 
dil açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - !halesi 7 mart 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (63) liradır, 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılr kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minat mektubiyle birlikte ihale saa -
tinde M.M.V. satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (543) 10536 

Hava Kurumu 

Piyango bileti 
bayiliği 

Türk Hava K urwnu Ankara Şu
besinden : 

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

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

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

4 - İhale kapalı zarf usuliyle ve 
art·rma, eksiltme kanununun tarifatı 
dairesinde 11. Mart 1939 cümartesi 
günü saat on altıda Ankarada Genel 
Merkez binası dahilindeki şubemiz 
idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe talip olanların ihale 
gününden bir gün evel yani cüma gü 
nü saat on altıya kadar teminat ve 
teklif mektuplarını ayrı ayrı zarf i
çerisinde olmak üzere bir zarfa ko
yarak makbuz mukabili şubemize 
vermeleri tazımdrr. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmiyecek -
tir. ( 488) 10528 

Jandarma 

Kışlık elbiselik 
kumaş ahnacak 
J a ndarma Genel Komutanlığı Sa 

tın Alma K om isyonundan : 
l - Bir metresine iki yüz yetmiş 

be§ kuruş kıymet taktir edilen al tm 

iki bin metre kışlık elbiselik kumaş 
1-3-939 çarşamba gilnü aaat onda ka
palı zarf eksiltmesiyle aatmahnacak
tzr • 

2 - Şartnamesi sekiz yüz elli üç 
kuruş karşılığında örnek parçasiyle 
ahnabilccek bu eksiltmiye girmek is
tiyenlerin 977 5 liralık teminat karşı
lığı banka mektubu veya vezne mak
buzu ile şartnamede yazrlı vesaiki 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermi 
olmaları. (409) 10453 

Çamaşırlık bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan : 

l - Bir metresine yirmi iki kuruş 
kıymet biçilen iki yüz seksen bir bin 
elli metre yeni vasıf ve örneğine uy
gun çamaşırlık bez 2-3-939 perşembe 
günü saat on beşte kapalı zarf usuliy
le satmalınacaktır. 

2 - Şartnamesi 310 kuruşla komis
yondan alınabilecek olan bu eksilt -
miye girmek istiyenlerin 4341 lira 55 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu 
ve şartnamede yazılı belgeleri muhte
vi teklif mektuplarını belli gün saat 
on dörde kad~r komisyona vermiş ol-
malar~ (412) 10454 

Yatak kılıfa bez alınacak 
Ankara Jandarma Genel Komu

tanlığı Ankara Satm Alm a Komis
yonundan: 

1 - Bir metresine otuz altı kuruş 
k ·ymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun 64512 metre yatak krlıflık bez 
kapalı zarf usuliylc 6/3/939 pazarte
si günü saat onda satın alınacaktrr. 

2 - Şartnamesi komisyondan para
sız alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek istiyenlerin 1741 lira 82 ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını belli gün ve saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları (512) 

10529 

Mahkemeler 
Birecik Asliye Hukuk Hakimli

ğinden 

B ireciğin kurtuluş mahall~inden 
Mehmet kızı Fatma vekili Ahmet Ka
rayazgan tarafından müvekkilesinin 
kocası Ahmet oğlu İbrahim aleyhine 
ikame.eylediği boşanma davasının ya
pılmakta olan duruşması sonunda: 
müddeaaleyh İbrahim haklı bir sebep 
olmaksızın hanesini terkle evine dön
mediği ve dava ikamesinden evel ve 
sonra kendisine ilanen tebliğat yapıl
dığı halde tebligata icabetle mahke
meye gelmediği ve bu suretle aile ra
bıtasının idamesini ispat eder mahi -
yette bir muhabere ve mükatebe ve 
nakdi bir yardımda bulunmaması ter
kin evlenmenin tahmil ettiği vezaifi 
ifa etmemek maksadına kuvetli bir 
karine teşkil ettiği ve müddeaaley
hin evini terkettiği dinlenen şahitle
rin şehadetiyle sabit olmuş ve mahke
mece de bu yolda kanaat tahassül et
miş olduğundan kanunu medeninin 
132 ve 150 inci maddeleri mucibince 
boşanmalarına ve kabahatli olduğu 

anlaşılan müddeaaleybin bir sene 
müddetle evlenmemesine ve on lira 
vekalet ücretiyle muhakeme masrafı
nın müddeaaleyhe tahmiline temyiz 
kabil olmak üzere 12-1-939 tarihinde 
karar verilmiş ve mumaileyhin mahal 
1i ikameti meçhul olması hasebiyle 
işbu hükmün hukuk usulü muhake 
meleri kanununun 144 üncü madder 
mucibince itan tarihinden itibaren bi 
buçuk ay müddetle ilanı tensip kılın 
mıştır. Bu müddet zarfında mumai -
leyhin temyiz hakkını istimal etme -
diği takdirde hükmün katiyet kespe-
deceği ilan olunur. (547) 10537 

Ankara 3. cü Sulh Huk uk Ma h 
k emesinden : 

Ankaranın Poyracı mahallesinde 
Gürenek sokakta mukim iken 25-1-939 
tarihinde ölen berber İbrahim karısı 

Adeviyenin terekesine mahkemece 
vaziyet edilmiş olduğundan kefaleti 
hasebiyle alacaklı olanlar da dahil ol-

duğu halde bilcümle alacaklı ve borç
luların ve mirasçının vesaiki resmiye
leriyle beraber bir ay zarfında Anka
ra 3 üncü sulh hukuk mahkemesine 

müracaatları ve alacaklarını vaktinde 
kaydettirmiyenlerin mirasçrya ne şah 
sen ve ne de terekeye izafeten takip 
edemiyecekleri lüzumu ilan olunur. 

501 

Anka ra 3. cü Sulh Hukuk Ma h
kemesinden : 

Ankaranın Nazımbey M. mukim 
iken ölen Altıaylıkoğlu Şevkette ait 
Mecitözü mevkiinde 4 dönüm mikta
rında tarla olup içinde bir arlık ve 
bir oda eskiden yaprlmış ve ilave ola
rak bir oda yeniden yapılmış olan ah. 
şap bağ evi olup bu tarla ve evin kıy
meti muhammenesi 1000 lira ve gene 
aynr mevkide bostanlar tarafında 3 dö 
nüm bahçe ve 20 dönüm tarla her iki-

rin muhammen kıymeti 1300 lira d 
mezkür gayrimenkullar bir ay rn_u 
detle ve bilmüzayede 22-3-939 tarı~ 
ne müsadif çarşamba günü saat 14 
mahkemece satılacağından talipler~ 
yüzde yedi buçuk pey akçesiyle bl 
likte Ankara 3 üncü sulh hukuk ~ 
kcmesine müracaatları itan olunur . 

502 

55 adet bisiklet almacak 
P . T . T . Levazım MüdürlüğÜl'I 

den: 

1 - Taahhüdün ifa edilmemesinde 
kati ihalesi 24 şubat 939 cuma günü 
at on beşte yapılmak üzere (55) a<it4 
bisiklet pazarlıkla mübayaa edilecek.f 
tir. 

2 - Muhammen bedel (3850) ınıı 4 

vakkat teminat (288,75) li:-:ıdır. 
3 - Pazarlık, Ankara'da P. T. T. {); 

müdürlük binasındaki satın alma ko 
misyonunda yaplacaktır. 

4 - İstekliler kanuni vesaik ve te' 
minat mektubu ile birlikte mezkfir gii 
ve saatte komisyona müracaat edecek• 
!erdir. 

5 - Şartnameler her gün Ankara'd• 
P. T. T. levazım, !stanbul'da Kınac 
yan hanında P. T. T. ayniyat şube mii• 
dürlüğünde görülebilir. 

(373) 10404 

Ankara Valiliği 

Öğretmen Muhterem Günver 

hakkmda 
Ankara Valiliğinden : 

Tahsil etmek üzere A vrupaya gide
ceğinderı bahisle istifasının kabulünü 
dilekçe ile istiyen Ankara merkez o· 
nuncu yrl yatı okulu öğretmeni Muh-
erem Günver'in mecburi hizmet bor· 
·undan dolayı istifası maarif vekale
. ince kabul edilmemiştir. İstifa dilek
çesini merciine verir vermez işinden 
ayrılan ve bu güne kadar işi başın.ı 
dönmiyen mumaileyha hakkında vil1-
yet kültür yasav komisyonunca müs
tafi ı<:ararı verilecektir. Bir hafta zar
fında mUdafaasını vilayetimiz kültür 
direktörlüğüne yollamadığı taktirde 
istifa etmiş sayılacağı tebliğ makamr 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(474) 10467 

Sabit raf yap.tırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Muntazam borçlar Umum Müdürlü

ğü evrak ve dosya kaleminde yapıla
cak sabit raf ve dolap işi 4-3-939 cu
martesi günü saat 10 da vilayet bina
sı dahilinde Nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 
Keşif bedeli (2120) lira (97) ku -

ruştur. Muvakkat teminat 159 lira 
07 kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikası te
minat mektup veya makbuzu ve Na
fıa Müdürlüğünden alacakları ehli -
yet vesikalariyle birlikte yukarda a
dı geçen günde saat 10 da Nafıa ko
misyonuna gelmeleri lazımdır. Buna 
ait keşif ve şartname her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. (556) 

10540 

Askert _ Fabri~alar 

Kirahk dükônlar 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğünden : 

Kırıl!:kalede bir frrın ile bir soğuk 
hava tertibatın: havi kasap dükanı ve 
bir kesim yeri ile beş mağaza müza
yede ile kiraya verilecektir. Şartna -
meyi görmek üzere her gün öğleden 
evvel askeri fabrikalar umum müdür
lüğü teavün ve sigorta sandığına mü
racaatları ve ihalenin 27 şubat pazar
tesi günü saat 15 te yapılacağı ilan o-
lunur. (481) 10484 

7 kalem bilyah yatak 

ah nacak 
Ask er i Fabrikalar Umum Mü•dür

lüğü Merkez Satın A lma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira 
olan 7 kalem Bilyalı yatak Askeri 

Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez· 
satrn alma komisyonunca 28. 2. 939 

salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o-

larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (214) lira (95) 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
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lstanbul Hayda(lJaşa hastanesi ubık 
ııoz mütehassısı ve Ciülhane hastaneal 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra"ya nakletmi,tir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. tat: 1 

' . 

Demiryolları 

İstasyon binası 

yaptırılacak 

D. D. Yo"lları Satın Alma Komia.
}Onundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak iı -
tasyon binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle ve vahidi fiyat üzerinden yeniden 
eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - Bu i~atın muhammen bedeli 
85.000 liradır. 

2 - istekliler bu ite ait şartname ve 
aair evrakı Devlet demiryollannın An 
kara, Sirkec: ve Samsun veznelerin -
den 425 kuruş mukabilinde alabilir -
ler. 

3 - Eksiltme 27-2-939 cuma günü 
saat ıs de D. D. yolları, yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy -
gun olarak 5500 liralık muvakkat te
ıııinat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafia Vekaletinden musaddak eh 
Jiyct vesikası. 

(Ehliyet vesikası için ihale günün· 
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Nafia Vekaletine müracaat etınek 1i -
sandır.) (336)10387 

200 ton Sömikok 
ah nacak 

D. D. Yollan Satm Alma Komis
yonundan: 

Zonguldak'tan Ankara'ya kadar 
nakli meccanen idarece temin edile
cek olan ve beher tonuna 20 lira mu
hammen bedel tesbit edilen 200 ton 
e6mikok 2-3-1939 perıembc günü ıaat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıtc girmek istiyenlerin 300 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aaat 14,30 za kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da Malzeme dairesinden dağıtılmak-
tadır, (470) 10502 

Bina ve vagon 
camları ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Kcımia

yonundan: 

Mulıaınmen bedeli 58703 lira olan 
79 kalem bina ve vagon camları 3 ni
un 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında aatın alınacaktır, 
. Bu İ§e girmek istiyenlerin 4185,15 

lııralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

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

Travers ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 380 

kur~ş olan 5-6 bin meşe cari hat tra
versı kapalı zarf usuliyle 28. 2. 939 
sah günü saat ı6 da Sirkeci'de 9. iş
letme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin ı 710 liralık teminat ve 
di ğer kanuni vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını aynı gün 
saat ıs e kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(743/400) 10435 

Buz makinesi tesisi 
Fethiye BelediyeRei.liiinden : 

ı - Fethiye'de belediyece müba -
yaa ve tesis edilecek buz fabrikası 

makineleriyle teferrüatr eksiltmiye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 4416 lira -
dır. 

2 - Muvakkat teminat 331.20 lira
dır. 

3 - Makinenin ve teferrüatınm 
fenni ve huıusl prtlariyle plln. pro
je ve keıiflerini arzu edenler Fethiye 
belediyesine veya 1stanbul'da Galata
da Karaköy 6 ıncı kat 12-13 numarada 
mühendis Şönmana müracaat etme -
leri. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf 
uauliyledir. 

S - Eksiltme ve ihale 1-3-939 çar
şamba günü saat 14 de fethiye bele -
diye cn,Umeni huzurunda yapılacak-
tır. (829-449) 10464 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Mutki Malmüdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Mutki 

kazası hükümet konağının (85321) li
ra 27 kuruşa eksamının inıaatıdır. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
aşağıdad ır: 

A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Yapı itlerine ait fenni tartna

me, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
F - Proje. 
G - lstekliler bu evrakı Mutki 

Malmüdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28-2-939 salı cUnU sa

at ıs te Mutki hükümet binasında 
kaymakamlık makamında yapılacak

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2649 lira 10 kuru§ muvak -
kat teminat vermeleri ve bundan baş
ka: 

A - Nafıa Vekiletinden alınmış in
şaat müteahhitliği vesikası. 

B - 1938 yılı ticaret odası vesikası. 
C - Bir teabhütte en az yirmi bin 

liralık bina inıaatını baprmış olduk
larına dair vesika göstermeleri lazım-

u ı: us· 

Oi%el elekrojen grubu 
Edremit Belediye Reialiiinden : 

Edremit belediyesi elektrik san
tralı için alınacak yeni dizel elekro
jen grupu pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 9961 lira muvakkat teminatı 747 li
ra 08 kuruttur. 7 mart 1939 salı günü 

saat 10 da Edremit'te belediye daire

sinde encümen huzurunda ihalesi ya

pılacağından taliplerin müracaatları 

ve buna ait eksiltme, fenni ıartname 
ve plinlar latanbul ve Ankara bele

diyelerinde mevcuttur. İzahat iıti
yenlerin mezkfir belediyelere müra
caat etmeleri ilin olunur. 

(792/450) 104<46 

Muhtelif eşya ve teçhizat ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - 1939 yılında harp okulundan asteğmen çıkacak okurlar için aşağı
da ciruıleri ve miktarları yazılı eıyatarrn hizalarında yazılı günlerde ek -
siltmeleri Ankara'da harp okulunda müteşekkil komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - btekliler her gün aaat (9) dan itibaren komisyona müracaatla nü
munelerini görüp ıartnamelerini de parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeğe iştirak edecekler muayyen günde ve saatinden asgari 
bir saat evvel teklif ve teminat makbuzlariyle mektuplarını ve vesikaların: 
komisyona vermiı olacaklardır. 

Eşya cinsi 

Elbise günlük ve 
manevra şapkası 
beraber 
Kaput 
Çizme 
Sırma kemer -
ve krlrnç 
Battaniye 
Matara 
Manevra kemeri 
Portatif karyola 
Sandık 

Saat 

Tahmini 
ilk teminat 
akçesi 

Eksiltme ta. saat Lira Adet 
Eksiltme gün 

Şekli 

2 Mart 939 9,30 2364 900 kapalı zarf perıembe 
,, .. ,. 11 2364 900 ,. .. .. " 

,, 14 945 900 ,, ,, 

,, .. ,, ıs 1148 900 " " ,, .. ,, 16 1013 900 .. .. 
3 ,, ,, 9,30 169 900 Açık ,, 
,, ,, .. 11 169 900 ,, cuma 

" .. .. 14 608 900 kapalı " ,, ,. 
" 15 540 900 .. .. 

,. .. ,, 16 1013 900 ,, 
" (552) 10539 

Kiralık: 

Kira/ılı - 4 oda, genit salon, tam 
konfor, parke döteli, bahçe ortası 

müatakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
ıehir Selanik caddeıi 47 No: Ust ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

• 
Kiralrk daireler - Bakanlıklar kar

şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö
şesinde tam konforlu 3, 4, S odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y. ıehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Tl: 3273 407 

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

409 

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

427 

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

459 

Kiralık - Dört eenit oda bir hol 
ayrıca bir hirmetçi odası kalorifer v~ 
sıcak su hava gazı parke döşeli bir 
daire Yenişehir lamet lnönü son oto· 
büs durağı 28 numaralı Apartman 
Kapıcıya müracaat. Telefon: ı 722 

461 

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

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

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

Tl: 3659 475 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs Durak yerindeki Ozıen apart
manında 4 ve Sodalı Parke kalorifer
li daireler kiralıktır. Kapıcıya müra-
caat. 480 

Kiralrk - Atatürk Bulvarında Em· 
niyet lbideai karıısında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. lu 
dairesi acele devren. T-elefon : 2316 

491 

Kiralık oda - Mobilyalı, kalori· 
ferli konforlu oda bir alman aile nez
dinde kiralıktır. Kooperatif arkası 
Ali Nazmi Apt. No: 9. 493 

Devren Kiralık daire - Yeni.ıehir 
Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart· 
manı 3 numara eczane üstünde en gü
ael manzaralı ve İflek yerde bütün 
konforu havi, yazıhaneye de elverig
li görmek için kapıcıya görütmek i -
çin Telef ~n 1162 ye müracaat. 500 

Kiralık kat - Yenigehir Yübel 
cad. Özenli sok. N. 3 ikinci kat. dört 
oda bir hol. Konforlu. 3 üncU kata 
müracaat. 504 

Kiralık daire - Tam konforlu 4 o
da, bir hol banyo. Itıklar caddesi 

meçhul asker sokak kurtuncu apart
No. 4. Bu dairedeki mobilya da satı-
lıktır. 506 

Kiralık mobilyeli oda - Bol gü -
neşli sıhhiye civarında aile ne.z<linde 
yemekli veya yemeksiz bir oda U -
lusa (N) rumuzuna mektupla müra-
caat. 508 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen B. Muvakkat. T. 
Kilo Cinsi Ait olduğu BR. Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme Ş T. gün saati 

--
80000 S. K. G. eti Antep. HD. TB. 24000 1800 K. zarf 24-2-939 Cuma 14 

230000 Un 
" " 26450 1983 73 " 27-2-939 P. ertesi 14 

600000 Arpa Antep birlikleri 22500 1687 50 " 27-2-939 .. ıs 

400000 " " 
,. 15000 1125 " 28-2-939 Salı 10 

450000 K. Ot n ,. 18000 1350 " 
28-2-939 .. 14 

dır. 1 - Eksiltmeye konulan mevaddı iagenin miktarları; muhammen bedelleri; muvakkat teminatları ek -
6 - Teklif mektupları 3 üncü mad- ısiltmelerinin ıekli ve icrası tarih ve ıaatleri yukarıya yazılmııtır. 

dede yazılı saatten bir ıaat evveline 2 - İstekliler şartnamesini her gün Urfa'da tümen aatınalma komisyonunda okuyabilir ve komisyon . 
Or. M. Şerif Korkut kadar Mutki Malmüdürlüğüne mak - dan una ait prtname bir lira otuz iki kuruı mukabilinde ve diğerleri parasız alınabilir. 

buz mukabilinde verilecektir. P09ta 3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda yazılı tekil tarih ve saatlerde yapı 

Küçük llôn Şa 
Dört satırlık küçük illnlardan 

Bir defa için 30 K 
İki defa için 50 K 
Uç defa için 70 K 
Dort defa için 80 K 

Devamlı kuçuk ilinlardan b 
fası için 10 kurus alınır. M 
defa neşredilecek bir illn içi 
kurut alınacaktır. Bir ko!aylı 
mak üıerc her satır, kelıme 
rındakl boıluklar mustesna, 
itibar edilmiştir. Bir küçük il 
harften ibfret olnıalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır 
beher sefenne aynca on ku 
nır. 

Kuçük illnlann 120 hadi ıeç 
si lizımdır. Bu miktarı ıeç 
lar aynca pul tarifesine tlbid 

Satılık: 

Satılık - Cebeci 
irat getirir apartman ve ev 
ram Cad. No: 1 Ti: 2406 

Satrlrk - Ankara dahilin 
tirir beton ve ahJap ev ve 
lar Tl : 2406 bayram caddea 
müracaat. 

Satı/ılc arsalar - Cebeci, 
hir, Maltepe, Kocatepe, Ça 
faltında ve istasyon arkası 
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 

Ucuz satılrk arazi -
çok yakınında muhtelif 
5 dönümden 40 dönüme 
murlar kooperatifinde Ni 
müracaat. 

Satılık arsa - Maltepe 1 
parıel 330 M. Telf. 3889 m 

Satılık Otomobil - 936 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 

Acele satılık arsa - Malt 
darına okulu civarında 644 
uygun fiyatla verilecek. T 

Satılık - Keçiören'de e 
kide 15-16 dönüm yer 6-7 od 
evi ile ucuz fiyat. K. oğla 
No. 4 de müracaat. Tl: 218 

Satılık - Çankaya Cad. 
asfaltta 35 metre cepheli 5 
çok kelepir Karaoğlan 

Tl: 2ı81 

Satılık - Meırutiyet 
bakkaliyesine bitişik büyü 
naya elveritli küçük arsa. 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 

Satrlık - Jandarma me 
da asfalt üzerinde ve ar 
lif çapta analar Ti: 2181 
No.4 4 

Toptan satılık - Bursa 
müıttakil ve göl baıı mevki 
li çiftliğe elveritli içme ve 
lu meyveli binlerce dönü 

Satırlı - Yenitehir C 
pap mahallesi Samanpaza 
nünde iratlı ahşap ev ve 
Tel: 3563 hükümet cadde 
apartmanı. 

Satılık - Yeniıehir 
Maltepe Cebeci ve istas 
da parsellenmiş arsalar T 
kümct caddesi merkez ap 

Aranıyor: 

Satılık hiss~ aranıyor 
bahçeli evler hi11esini sa 
ler 1538 telefona mürac 

Kiralık piyano aranryo 
de kullanmak üzere bir 
ile aranıyor. (Stiebner) 
resine yazılması. 494 

Aranıyor - Sıhhiye V 
rrnda ıs marttan itibaren 
ralrk bir daire Ti: 2883 

iş verenler: 

Aranıyor - Küçük bir 
sızça öğretecek Bayan 
Bol ücret mesken ve iaşe. 
ta kutusu 428 ze müracaa 

Aranıyor - Tecrübeli 
kiniıtine ihtiyaç vardır. 
Müdafaai hukuk caddesi 
marada Esat Bozkaya a 
tupla müracaatları. 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi ile gönderilecek mektupların nihayet lacaktır. 
3 üncü maddede yazılı saate kadar ..111111111111111111111111111 

Her gün saat üçten sonra evinde 4 - Teklif mektupları, eksiltmelerin yukarda yazılı açma saatinden bir saat evveline kadar satına ima 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 gelmiş olması ve dış zarfın mühür Bu senenin en büy .. 

mumu ile iyice kapatılmış bulunması komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmiı olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez : B ·u· y·u· k V 
------...11L....1A~d~raesDL:....o.ıKııaıo~oDpHe~ra~t~if~~a~r~k~as~ı~A~l~iı....ı..:'8~r~t-tı_r_ • ..._ __ ._~~.:..s..--ı-...J.ı&1ıı.uL....a.....L ____ 24~90L::•:a~ySı~lı!'..t!ık~an!IDu~nüunn~34~~·~c~ü~ma:!_!d~d~e~si~n~e~u~y~gJu!n~ı=e~k~il~d~e~p~os~t~a~i~l~e~g~ö~n!d~e~r~il~e~ce~k~t~e~k~li~f~m~ek~tu~p~l~a~rı~k~ab~u~l~e~d~il:ir~--~~u.a.u.aau.u..ı~ı r No. 415 rtnamenin dC>rdtlnctl maddeainde iltenilen vcaikalar muvakkat teminatın konulduğu zarf içeri-

1111 
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Da tilo kursu 
Ankara Tecim Lisesi Direktörlüğünden: 

Lisemiz binasında en az ilk mektebi bitirmiş 

olanlar için Daktilografi kursu açılmışt1r. Kayıt 

ve kabül muamelesi her gün 9 - 12 arasında 
yapılmaktadır derslere 20 -2-939 tarihinde 

başlanacaktır. Dersler için ücret alınmaz. (513 ) 

2 kalem kundura malzemesi alınacak 
lstanbul Jandarma Satın AlmaKomisyonundan : 

Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Cinsi Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

33000 00 
30000 00 

63000 00 

llk teminat 
Lira Ku. 

•""'--- -

4400 00 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı iki ka· 

lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22 Şubat 1939 çar§amba 
günü saat 15 de Gedikpaşa'daki İstanbul Jandarma satınalma komisyonun
ca satm alınacaktır. 

2 - Şartname 315 kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alına-

bilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 

tekliflerini ihale günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve makbuz 
almaları. (726-382) 10396 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve a jans a dedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
... 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikr amiye verecek 

Ziraat Bankas nrla Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en cı z 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağ ıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 

4 .. 250 " 1.000 .. 

40 
100 •• 

100 
50 

.. 

.. 
4.000 
5.000 

H 

.. 
120 40 .. 4.800 .. 

160 .. 20 " 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki para lar bir sene içinde 50 lİ· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. ı Eylül, 1 Birincikanun. 1 Mart ve 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türk Hava Kurumu 
. 

büyük piyangosu 
Beşinci Keşide : 11 / Mart / 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak i ştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasrna gir. 
mit olursunuz ..• 

111111111 İLAÇLARINIZI 111111111 

Sakarya Ecza ne sinden alınız. Az zamanda muhterem ~ ------=: Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete := 
§ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda. dai- § 
=: mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayaatta her hu- := 
.llllllİflYIİ Iİİİlll teshila:a~::tıe~~i:r.2~18us Mio~anİİıiıİİıltİİİllllll. 

ı Vilôyetler 1 

! ..................................................... , 

i ................................................... . 

İlk mektep binası 

yapt1r1lacak 

Diyarbakır Valiliğinden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Diyar

bakır Yenişehirde yapılacak 48914.60 
liralrk keşfinden müfrez 19993.46 li
ralrk be dersancli ilk okul kısmı in 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmiyr 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele sureti 
C - Ek. hususi ~artnamesi 
O - Bayındırlık ve yapı işleri ge 

nel ve fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar O. Bakır nafia da· 

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

çarşamba 9ünü saat 11 de D. Bakır 
vilayet daimi encümeninde kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

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

A - Nafia müdürlüğünden alın -
mış müteahhitlik vesikası 

B - 939 mali yılına ait ticaret o -
dası vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
1 mart 939 çarşamba günü ihale saa -
tinden bir saat evel komisyon reisli
ğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez 
6 - Dördüncü maddenin A fıkra -

sındaki müteahhitlik vesikası eksilt
miye çıkarılmış olan her hangi bir iş 
için istenildiği açıkça yazılmak sure
tiyle eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün eve) bir istida ile vi
layet yoliyle nafia müdürlüğünden 
istenilecek ve Bu müddet zarfında 

vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt 
miye giremiyeceklerdir. 

(801-448) 10463 

• 

ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Oi1 doktorunun bütün hastalarına 

söylediği gibi dişleri sadece parlat· 
makta kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar· 

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 
Her sabah - her öğleyin • her akşam 

yemekten sonra 7076 

ADYOLİ 

U L U S - 20. inci yıl. - N o: 6300 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı ıdare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mı..mtaz Faik F E NiK 
ULUS Baarmevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

İzmir 
Satış 

ÜZÜM 

İncir ve Üzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

• 

T emiz ve Fenni Usullerle Hazırlanmıt Zarif 
• Ambalajlar içinde: 

TAR İS Üzüm ve incirleri, dünyanın, zevkini bilen 
... her muhit inde takdirlerle karşılanmaktadır. 

TAR İŞ Markası rekabet kabul ebniyen bir eksir ifa-
de eder. . 

• Üzüm ve incirleri, çocuklarınıza vereceğiniz 
TAR 1 Şşekerlemelerden daha nefis ve daha mugad

didir. 

TAR İ S üzüm ve incirleri, dostlarınıza ikram edeceği
... niz kahve ve çaydan şüphe yok k i daha sıhidir. 

SATIŞ YERi: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
7067 

TUVALET SABUN.U 

1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

SÜT MAK1NELER1D1R. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo -
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. Anadoluda acenta 
aranmaktadır. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

TÜRKİYE UMUM 
JAK DEKALO 

VEKİLİ lstanbulda Tahtakale caddesıi No. 51 
7078 

Bah~e merakhlar1na müjde 
ilk müşterisine meccani bağçe 

tanzim ve plan tersim eder 

Arif Başaran 
Bağçe Mimarı Tl: 1961 

Zayi - 325 - 327 senelerinde Anka .. 
ra idadisinin dördüncü sınıfından al
dığım tasdiknameyi zayi eyledim. 
Bu kere yenisini çıkartacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını bildiririm. 

lbrahimoğlu Salih Uzuner 
503 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

S İ N E M A LA R sus i --
---------

- YENi -------
-----

Bugün bugece HALK Bugün Bu gece 

• ---Bugün Bu gece _ ~ Aşk Mahkumu 
~ti~ -- Türkçe sözlü ve şarkılı 

büyük komedi 

BiR KAVUK ------Nı _,u n ... ~ =: Baş Rolde: DEVRİLDİ 

Radyonuzdan en iyi neticeyi 
alabilmek için: 

Basit, Kudretli ve Modern 

HELİOGEN 
Antenl"erini kullanınız. 

ANKARADA: 
her radyo ve elektrik mağazasın-

da satılmaktadır. 7056 

= Beyaz perdenin en komik adamı 
::: FERNANDEL = Gününü tam bir zevk ve neşe için· =: de geçirmek istiyenlere bulunmaz = bir fırsat := Seanslar: 

BİR KAVUK 

DEVRiLDİ 

---------Türkçe sözlü ve şarkılı -Şimdiye kadar çevrilen türkçe fi. =: 
imlerin en güzeli ve en muvaffak =: 

olanı = 
Ucuz Halk Matinesi 12.15 de Musahip zade Celal'in ölmez eseri =: Seanslar -

GANGSTERLE KARŞI Seanslar: = 
=: 14.45 - 16.45 - 18.45: Gece 21 de ---

KARŞIYA 14.30 • 16.30 _ 18.30 : Gece 2l de 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 5 - -- ................................................................................................................................................................ == 
=: YENİ SİNEMADA geceleri gösterilmekte olan varyete numaralarında Y E N t L t K =: 

\~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-----

• M. veA. HANEF KARDEŞLER 


