
Pazartesi 
20 

ŞUBAT 
1 9 3 9 

Ulus Baamıevi 
Çankırı Caddesi, Ankara -
Telgraf: Ulus - Ankara 

TELEFON 

Spor hareketleri 

5 KURUŞ 

İmtiyaz aahibi 
Baımuharrir 
Yazı itleri 
Matbaa müdürü 
İdare 

1144 
1371 

1062-1063 
1061 
1064 

ADiMi% AN CIMl'Z.Cls::ıt.. 

Dün Elmadağında kayak müsaba -
kalarına devam edilmiştir. !stanbul'
da da lik maçları devam etmiş, ayrıca 
Bulgar 23 A. C. takımı, Beyoğlu spor 
takımiyle bir maç yapmıştır. Spor ha
berlerimiz 7 inci sayfadadır. 
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Yeni açılanlarla beraber Holkevlerimizin sayısı şimdi 367 dir 

Başvekilimiz dün 
158 yeni Halkevinin açılı§ı için yapılan törende Ankara Halkevi salonunda BCl§vekilmizin nutkunu dinliyenler 

Çok güzel bir nutukla 

158 Halkevini a(ll 
Baıvekilin nutku her yerde radyo ile dinlendi 

Dün, yurdumuz 158 Halkevine daha kavuşmuthır• Türk genç
liğinde, memleket kültürüne, inkılaba daima büyük hizmetler ifa 
etnıi, olan Halkevlerinin sayısı bu suretle 367 ye yükselmiştir. 
Zaten türk inkılabının eseri olan ve hizmetleri herkes tarafından 
tükranla kartılanan bu güzel müesseselerin hepsi dün aynı za -
manda ve Ankara Halkevinde Başvekil doktor efik Saydam'ın 
güzel bir nutku ile açılmıştır. Bu nutuk memleketin her tarafında 
ve bütün Halkevlerinde radyo ile dinlenmittir. 

Ba§1Jekilin 
nutku 

N.A.KUÇUKA 

1 

Merasim tam saat 1 S de İstiklal 
marşı ile başladı. Evin konferans salo 
nu tamamen dolu idi. B.M.M. Başkanı, 
vekiller, mebuslar halk arasında 

seçıııyv .. .ı ... u, ... ~ ::.v::akta dinle.ndiktcn 
sonra Başvekil Dr. Refik Saydam al · 
kışlar arasında kürsüye gelerek şu 

nutku irat etti: 

Halk'evlerinin yıldönümü ve yeni 
açılacak 158 Halkevi'nin kutlanması 
münasebetiyle yapılan dünkü toplan
tıda sayın Başvekil doktor Refik 
Saydam çok ehemiyetli bir nutuk söy
lemiştir. Nutuk, her bakımdan pek 
enteresandır. 1932 yılında Cümhuri -
yet Halk Partisinin sosyal akideleri
ni halka yaymak ve halkın kültür se
viyesini yükseltmek ve inkılap pren
siplerini halk topluluğu içinde halka 
massettirmek ôçin açılan Halkevleri, 
o zamandan bu ana kadar gittikçe ar
tan bir hızla memleketin dört buca
ğında ışığını saçmağa başladı. 1932 
de 14 Halkevi açılmış iken bugün a
çılan 158 evi' Halkevlerinin sayısı 
367 olmuştur. Halkevleri şimdiye 

kadar kendi-sahası içinde asla küçük 
görülmeğe imkin olmıyan mühim iş
ler başarmıştır. Kendisine tevdi edi
len vazifelerini yapmak için metodlu 
bir ;stikamet içinde yürümektedir. 
Halkevlerinin, kendi muhitinin tari· 
hi, adet ve ananelerini ve folklorları
nı tesbit etmeğe, her vesi1eden isti ~ 
fade ederek halka toplu bir hayat i
çinde sosyal tesanüdü takviyeye, içti
mai yardım hislerini yükseltmeğe ve 
türk milletinin iç benliğinde gizli o
lan liyakat ve kabiliyetlerin ve bedii 
zevklerin inkişafına yaptığı tesirin, 
müspet neticelerini artık el ile tut. 
mak mümkün olabilecek kadar müte
bariz bir halde görmekteyiz. Anado
lu'nun iç şehirlerinde resim sergileri 
açıldığını ve yer yer birçok malıaller
de sanat bakrmından ehcmiyetli pi
yeslerin muvaffakiyetle tcmail edil -
diğini kütiipaneler açıldığını ve köy
le temasın daha ziyade arttığını bir 
misal olarak gösterebiliriz. Halkevle
ri, büyük türk inkılabı içinde çalış
mak istiyen herkese uğraşmak ve yü
rümek imk3nınr veren bir müesse&e · 
dir. Saym Başvekil işte bu noktaya 
teı:na. ederek "samimiyetle çalışan 
h.~r adamın muvaffak olacağını,. söy .. 
l~vor. Hakikaten böyledir. Sosyal te
lakki edilebilen her mevzu içinde ça
lışmak istiyen adam. Halkevinde, 
kendi arzusu içinde i' bulur ve eser
ler yaratabilir. 

"- Çok sayın dinleyicilerim, 
İnkılabımızm güzel ve faydalı ha • 

(Sonu 8 inci sayfada) Başvekilimiz nutkunu verirken 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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Ankara Halkevinde dün 
güzel bir tören yapıldı 
Maarif Vekilimiz veciz bir hitabe ile 

Halkevi resim sergisini açtı 

Törende bulunanlar Halkevinin çalışmalarını 

büyük bir zevk ve alôka ile takip ettiler 

r 

Dahiliye, Maarif ve inhisarlar Vekilleri sergiyi gezerken 

Dün, bütün memleket mikyasında bir büyük milli bayram ma· 
hiyetini aldı: Halkevlerimizin kuruluşunun yedinci yrldönümü, 
158 ye'llİ Halkevimizin de açılış bayramı olarak yurdun 367 kö -
şesinde, aynı saatte, aynı heyecan ve İmanla beslenmit toplantı
lara vesile oldu. 

Milli Şef ismet lnönü'nün ülkü ve ilerleme yollarında gönüllü 
neferleri olan türk münevverleri, dün Kemalist inkılabın bir yeni 
eserini bir ,reni hamle ile tamamlayıp tetviç ettiler. (Sonu 8. de) 

'Maarif Vekili B. Hasan • Ali Yücel 
resim ve heykel sergisini açarken 

Şanghay'da 

bir suykast 

Nankin hükumetinin 

hariciye nazırı öldürüldü 
Şanghay, 19 a.a. - Japonya'nın hi

mayesi altında teessüs eden Nankin 
hükümetinin hariciye nazırı Senloh. 
enternasyonal imtiyazlı mıntakadaki 

evinde öldürülmüştür. 
Sonradan alınan mütemmim malu _ 

mata göre Şenloh, enternasyonal imti .. 
yazlı mıntakada değil, fakat bu mınta
kaya yakın bir yerde ve japon kontro. 
lu altındaki arazide kain evinde öldü
rülmüştür. Saat dokuzu çeyrek geçe, 
dokıız meçhul şahıs Şenloh'un evine 
girmiş, tabanca ile Şenloh'un üzerine 
ateş etmiş ve sonra japon kontrolu al . 
tındaki arazide kaçıp kaybolmuşlardır 

( Sonu 3 üncü say! ada ) 

Balkan antantı 
Konseyi bugün 

Bükreşte toplanıyor 

Hariciye Vekilimiz . ............................................................... .. 
topraklanndan geçerken 

öıeivanof'la görüştü 
Bulgar 

aşvekil 
Sofya, 19 a.a. -Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu, saat 10 da 

Filibe'ye gelmit ve istasyonda Başvekil Köseivanof ile birçok ze
vat tarafından karşılanmıştır. Saraçoğlu ile Köseivanof yarım 
saat kadar görüşmüşlerdir. Saat 10.30 da iki devlet adamı bulgar 
Başvekilinin hususi trenine binerek hareket etmişlerdir. 
B.Şükrü Saraçoğlu, Filibe'de Baş-

vekil B. Köseivanof'tan başka Türki
ye elçisi B. Berker, Türkiye'nin Fili
be konsolosu, dahiliye nazırı B . Ne
'dev, vali, belediye reisi ve diğer ma
kamlar tarafından karşılanmıştır. B. 
Köseivanof, Bayan Saraçoğlu'ya bir 
çiçek buketi takdim etmiştir. 

Balgar Başvekili ile Türkiye Hari
ciye Vekilini hamil husus! tren, Eski
zağra'da ziraat nazırı Bağriyanov, 
mahalli makamlar ve "yaşasın,, diye 
bağıran yüzlerce çiftçi tarafından 
karşılanm·ştır. 

Romanya'ya hareekt 
Tren saat 16 da Gornayarehovitsa

ya varmış ve burada Başvekil Köse~ 
ivanof, B. Saraçoğ1u'ya veda ederek 
ayrılmış ve Türkiye Hariciye Veki
lini Ruscuk'a kadar protokol şefi B. 
Belinov teşyi etmiştir. Hususi tren, 
saat 18 de Rusçuk'a varmış ve burada 
da belediye reisi, garnizon kumanda· 
nı ve diğer makamlar tarafından kar .. 
şılanmıştır. Saat 19 da türk heyeti 
hususi bir romen vapuru ile karşıya, 
Rumen topraklarına geçmiştir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 
Hariciye Vekilimiz B. 

Şükrü Saraçoğlu 

B. Leon Berard Burgos'ta 

temaslarına devam ediyor 
B. Leon Berard 
Burgos'ta temas 
larına devam e 
derken Madrit 
hükümeti de mu 
kavemete hazırla 
nıyor. Yandaki 
resim Franko as 
kerlerinin nasyo 
nalist bayrağını 

fransız hududun 

da bir direğe çe 
kişlerini gösteri 
yor. lspanya ha 
liseleri hakkın 

daki haberleri 
miz J üncü 
fadadır. 

say 



-2-

İnsan ve kültür: 

Rölans - sürrölans 
Yeryüzündeki harp yaralarından birisi kapanmak üzeredir. Cerrah • 

!ar, bu yarayı ıyıce işletmek üzere soktukları titilleri çıkarmak üzeredir -
ler. Aralarında bu hususta bir ihtilaf olmakla beraber, fitilleri ergeç çıkar
mıya mecburdurlar. Aksi takdirde, yarasının savmak üzere olduğunu 
goren yaralı, cerrahların topunu bırden kovarak fitilleri kendi elile çıkara 
caktır. Tabii, ispanya meselesinden bahsediyoruz. 

Bu yara savmaktadır. 1-akat Çin yara•ı, derin ve iltihaplı, işliyor. Ba -
kalım, bir yeni noktada bir yeni vaka çıkıp, görünmıyen ve bilinmedik 
bır el yem bir hançer darbesı indirecek mi ... 

Bu aralık, dünya, silahlanıyor. Hem nasıl? Sanki bütün oyuncuları 
"ala hauteur'' oynıyan bir poker partisi karşısındayız. Denizde, karada, 
havada, herkes yarışa katılmıştır. işte muvattakiyet unsurları : 

1 - Para, 
2 - Ham madde, 
3 - Kudretli endüstrı, 
4 - Yükü taşıyabılect!k bir milli servet, 
5 - Milli serveti yıktımuyacak, miJsbd bir dış ticaret. 
lngiltere ve Aınerika bu unsurların beşine birden malık bulundukla -

nndan, oyunu büyütüyorlar. ''Pas" demeleri, gittikçe seyrekleşiyor, O
yunu biri açmıya görsün, derhal rölans geliyor. Birisi rölans etmiye gör
sün, derhal sürrölans yapışıyor. 

Bu hal, niceberi devam edecektir ? 
Kursağı boş, bağırsakları ülserli, damarları kavi tıkanıklar gösteren 

dünya, kılıç kılıç üzerine kuşanıyor. Hep, barış için. Barış. Fakat her -
kesin ayrı bir tarif ve tavsife tabi tuttuğu barış. Hüviyetleri o kadar çok 
k.i, bunları saymıya imkan yok. 

Dünyamız, barış'a, belki inanıyor. inanmayıp ne yapacak? Harb'ın 
taarruz edip kazanana getirdiği kar, nedir ki ... Fakat barışa politeisk bir 
görüşle inanıyor. Politeizm, tanrı mefhumunun parçalanıp ufalanma -
sıdır. Ortadan kalkmak için. Barış'ın tarifleri çoğaldıkça, ufalanması 
safhası ilerlemiş oluyor. Böyle böyle banş'ı öldürecek miyiz, dersiniz ? 

Silahlarımızı sayıp ilan ediyoruz, Böbürlenircesine. Bu husustaki ista
tistik bilgimiz inkişaf halindedir. Zavallı barış'ın ise, ortada ne bir tarifi 
ne de bir hesabı vardır... Burhan BELGE 

1 Muhafızgücünün dünkü av biniıi 

• 

Muhafızgüçlüler dünkü av binİ§inde 
Dün Muhafızgücü binicileri, Atlı- l 

ıpor kulübü azalarının da bulunduk-ı 1 

ıarı av binişind~ ~ok ?~ş~li saatler.ya- Eminönü meydanı ııadılar. N eşemızı, bınışın çok guzel 
idare edilmesine; biraz da nihayette 
önümüzden kaçmış da olsa, bizi, çok 
müsait bir havada, yüksek tepelerden 
dar vadilere, derelerden keskin ya -
maçlara sürükliyerek devamlı bir bi
niş yapmak fırsatını veren sevik avı
mıza borçluyuz .. 
Başkan Tekçenin işaretiyle Muha -

fızgücU önünden hareket eden güçlü
lerin altıspor kulüp arkadaşlarını, a
ralarında görememekten doğan tees -
aürleri, az sonra nazik misafirlerin 
kafileye katılması ile hemen dağıldı. 
Atlılar, uzunca ıüren bir ayrılıktan 
sonra yeniden biribirlerini bulmuş ol
manın sevinci içinde bini§ arazisine 
girdiler. 

Arttk en çetin arızaları çimenli bir 
alan.da at sürüyormuş gibi dolu diz
gin aşan atlılar, av ıahaaının en dik 
yeri olan kışla bayırından bir şelale 
gibi akarak av alanına yaklaştılar. 
Kafileyi burada karşılıyan iz arayıcı 
aüvari subayı komutana av izi hakkın 

istimlaki ilerliyor 
İstanbnul, 19 (Telefonla) - Yıktı 

rılmakta olan Eminönü hanının arka 
sındaki Latif hanına beledi ye 27 bin 
lira istimlak bedeli koymuştu. Fakat 
mal sahibi bu paraya razı olmadığın 

dan belediye istimlak bedeline yüzde 
yirmi ilavesiyle binayı istimlak etmi 
ye karar vermiştir. Para bugünlerde 
bankaya yatırıldıktan sonra muamelesi 
tamamlanacak, bundan sonra bina yık 
tırılrnak üzere münakasaya konacak 
tır • 

Kızılay cemiyetin Eminönü şubesi 
nin bulunduğu bina da yıktırılmak ü 
zere ihale edilmiştir. Eminönü hanı ar. 
kasında bulunan diğer binaların yıktı 
rılması pazartesi günü bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

Mehmet Kazım eczanesi ile yanın 

ULUS 

Dahiliye Vekaletinin 
lelfiı programı 

Dahiliye Vekaleti, mülkiye müfet -
tişlerinin sayısını 50 ye çıkaran bir ka 
nun projesi hazırlamıştır. Proje Baş -
vekalettedir. Proje kanunlaştıktan son 
ra, bütün memurlara ait tahakkuk ve 
tetkik işlerinin bu kadro tarafından 

yapılması imkanı elde edilecektir. Bu 
takdirde teftiş heyetinin başardığı iş
ler bir misli artmış olacaktır. 

Vekalet; 62 vilayete 370 kaza, 876 
nahiye ve 40240 köyden mürekkep o -
lan memleketi 8 büyük tefti' mınta -
kasına ayırmıştır. Bu mıntakaları ih -
tiva edip teftiş tarihleri 934-935 olan 
bütün vilayet, kaza merkezleri tertip 
edilmiş olan müfetti~ grupları tara -
fından teftişlerine başlanılmıştır. 1 -
çinde bulunduğumuz 938 mali senesi 
içinde teftiş tarihleri 934 - 935 olan vi
liiyet, kaza ve nahiye merkezlerinin 
teftişleri bitirileoek ve ondan sonra 
936 senesinde teftişleri yapılmış olan 
vilayetlere geçilecektir. 

Bu teftişler yalnız vilayet ve kaza 
merkezlerine inhisar etmeyip beledi -
yesi ola.n ve tam teşekküllü bulunan 
nahiye merkezleriyle köy kanunu tat
bik edilen köylere de teşmil edilecek
tir. Dahiliye Vekaletine bağlı memur
ların gerek teftiş' sırasında görülen, 
gerek haber alınan ve verilen suçların
dan dolayı tetkikler ve tahkikler ya -
pılarak neticeleri suçun mahiyetine 
göre fezliğe ve rapora bağlanmakta -
dır. 

Teftiş heyeti için yeni ihtiyaçlara 
göre bir de nizamname hazırlanmıştır. 
Layiha Kamutaydan kanunlaşarak 

çrktıktan sonra yüksek tasdika arzo -
lunacaktır. 

İstanbul'a dün bir 
transatlantik geldi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 
İstanbul limanına Süper transatlantik 
denilen İtalyan bandralı Conte di Sa -
voia isminde dünyanın en büyük trans
atlantiklerinden biri geldi ve 900 sey 
yah getirdi. 48 bin ton olan ve tezgah
tan yeni indirilen bu vapurda bugün 
bir çay verildi. Çayda vali, gazeteci -
!er ve İtalyan kolonisi bulundu.Seyyah 
!ar şehri gezdiler. Vapur yarın liman
oan hareket ea eeıttır. 

-
Karısını balla ile 

yaralayan bir adam 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Dün ge -

ce Beykoz'da feci bir cinayet işlendi. 
Kahveci İzzet adın.da kıskanç bir ko -
ca karısı Sabahat'i bal ta ile sırtından 
ve vücudünün muhtelif yerlerinden a
ğır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ka
dının sihati tehlikelidir. Cinayetin se
bebi kadıncağızın evinin penceresin -
de oturmayı itiyat etmesidir. 

daki binalar hakkında da mahkeme is 
timl.ik kararı vermiştir. Bunların pa
rası Nafıa V ekS!etinden istenmiştir. 

Takaül muameleleri 
nasll yapllacak ! 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 
3 üncü maddesinin hükümlerini de -
ğiştiren kanun tatbikatından olarak, 
tekaüd muamelesinin aşağıdaki sebeb
ler dolayısiyle yapılacağı alilkalılara 
bildirilmiştir. 

Subaylarla askeri memurlar hakkın
da: 

"Tahdidisin kanunu mucibince; ka
nuni şartları tamamlıyanların talep 
ve istidaları üzerine; malüliyet üzeri
ne; ahlak noktaıından hükmen veya 
sicilleri üzerine; askeri mahkemeler -
den verilecek hüküm üzerine; 86 sa
yılı terfi kanununun 14 üncü madde -
sine göre; mesleki kifayetıizlik nok -
tasından sicilleri üzerine; disiplin nok 
tasından sicilleri üzerine; 

Mülki memurlar hakkında da t<0 -
kaüd muamelesi aşağıdaki sebeplerle 
yapılacaktır : 

65 yafını bitirmesi üzerine; malCıli
yet üzerine; 788 sayılı memur
lar kanununun 84 üncü maddesin -
de yazılı müddetlerden ziyade hasta
lıkları devam etmesi dolayısiyle; me -
murlar kanunu veya hususi kanunlar 
mucibince; kanuni ,artların tamamlı -
yanların talep ve istidaları üzerine; 
Sintahdidi kanunu mucibince. 

TekaUd muamelesi subaylarla aske -
ri memurlar hakkında cümhurrcisinin 
ve mülki memurlar hakkında mensup 
oldukları vekaletin tasdikiyle yapıla -
caktır. 

İstanbul Vilayet ve 
Belediye büt~eleri 

hazlrlanıyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - 939 vi -

!ayet v<0 belediye bütçelerine esas teş
kil etmek üzere alakadar şube müdür 
!erine gördükleri ihtiyaca göre ser -
~tçe tekliflerde bulunmak için sala. 
hiyet verilmişti. Bu salahiyet üzerine 
her şube teklifini hazırlamıştır. Tek -
lifler muhasebe müdürlüğünde tetkik 
edilmektedir. Bundan sonra valinin re 
isllği altında 'Tapılacak bir içtimada 
hütc;.•n\.o.. eaaalarıı: t.-bit edil ce\c ve 
bunlar daimi encümende müzakere o
lunacaktır. 

Vilayet maarif bütçesi, maarif mü
dürlüğü tarafından hazırlanmıştır.Bu 

günlerde vilayet makamına verilecek_ 

tir. Yeni sen ~ı"f b"t esine göre 
mevcu a roya yirmi muallim ilave 
edilmiş ve bunlar için tahsısat ayrıl -

mıştır. Bundaın sonra görülen ihtiyaca 
göre vilayette yeniden yapılacak ilk 
mektep binaları için bütçeye iki yüz 
bin lira konmu,tur. Geçen seneki büt
çede çocuk kampları için altı bin, ço -
cuk bahçeleri için de beş bin lira tah
sisat mevcuttu. Bu senelik bütçede bu 
da ipka edilmiştir. Ancak vali B. Ltlt
fi Kırdar, bu sene şehirde yeniden bir 
çocuk bahçesi açmıya karar verdiğin -
den bu tahsisata mühim miktarda ila -
veler yapacaktır. 

20 - 2 - 1939 -
Ankara VilOyetinde süt 
istihsali senede altmış 

milyon kiloyu buldu 
Süt sanayii 

. . 
ıçın tetkikler yapılıyor 

Vilayetimizin sütçülüğü hakkında merkez sütçülük mütehassıs
ları B. Fikret Çağlar ve Servet Candan bir rapor hazırlamışlar
dır. 1936 İstatistiklerine göre Ankara vilayeti içindeki sağmal 
hayvanların say111 ve bunlardan istihsal edilen süt miktarı şudur: 

90.000 İnekten &enede 45 milyon; 
6000 mandadan 7.200.000; 394.000 ko
yundan 7.080.000 ve 5000 keçiden 
620.000 kilo olmak üzere bir sene için
de elde edilen süt yekunu 59.900.000 
kilodur. 

Vilayet içinde istihsal edilen &Ut -
!erin kilosu 5 kuruştan kıymetlendi
rildiğine göre, umum süt hasılatının 
senelik tutarı, 2.995.000 liradır. Vila
yet hudutları içinde bulunan çıiftçi 

ailesi sayısı ise 40.000 kadardır. Bir 
senede istihsal edilen sütler kilosu 
beş kuruştan kıymetlendirildiğine 

göre beher çiftçi ailesine 74.4 lira dUş 
mektedir. 

Raporda köylüye kalkınmasını te -
min için yapılan yardımlar arasında 
tatbiakt bakımından süt meselesinin 
birinci plana alınmasını icap ettire
cek birçok tercih noktaları bulundu
ğu kaydedilmekte ve bunlar şöylece 

izah edilmektedir: 

1 - Evelii bu miktar sütü kıymet
lendirmelidir. Süt, iptidai bir ham 
madde halinde hazır olduğundan onu 
kıymetlcndirm-ek için uzun zaman 
bekle~ğe, masraf ve tesisler yapmı
ya lüzum yoktur. 

2 - Sütten elde edilecek maddeler 
Türkiye'de en çok sarfedilen madde
lerdir. Bunlar Ankara şehrine uzak 
viliiyetlerden mühim miktarda geti -
rilmektedir. Ankara civarındaki süt
lerin kıymetlendirilmesi ile şehrin 
ihtiyacını temin etmek mümkiln ola
cağı gibi nakliye masraflarından ta
sarruf ederek en mübrem olan bu 
maddenin fiyatını ucuzlatmak kabil 
olacaktır. Bugün Ankara'ya süt ve 
mamulatı gönderen mmtakalar ise is
tihsallerini dış pazarlara aevkedebi -
lirler. Trakya ve Bursa çevresindeki 
istihsaller buna misaldir. 

3 - Sütçülük en kıaa zamanda ve
rimler getiren zirai faaliyettir. 

4 - Sütçülük diğer sanayi teşek • 
küllerine göre kolayca ıidare edilebi
leceğinden müstahsilin diğer ziraat 
şubelerinde olduğu kadar ihtisas sa
hibi olmasına ihtiyaç yoktur. 

5 - Hemen her çiftoi a;ı-: '-" • " 
>Ut nayvanına malik olduğundan süt-

çülükle temin edilecek fayda, birçok 
ziraat şubeleri vasıtasiyle yapılacak 

olandan daha mühimdir. Ş.,hre pek ya 
kın olan köylerden başka., vilayetin 

diğer köylerindeki sütlü hayvanlar· 
dan esaslı bir gelir temin edenler pek 

mahduttur. Bu sütlerin kıymetlendi -
rilmesi ile birçok köylU hemen hemen 
hiç yoktan bir gelir elde etmıi§ gibi 

olacaklard,ır. 

6 - Vilayet içinde bugün mev -

cut hayvanları çoğaltmıya müsait 

gün Ankara'da bir dönümden vasati 
olarak 60 kilo buğday alınmaktadır. 
Bunun kıymeti 5 kuruştan 300 kuru
tur. lki koyundan &enede vasati alı -
nacak 60 kilo ıUt bedeli, diğer hası
lit hariç, buna muadildir. lki koyun
un emek ve masraf ve icabettirdiği 
sermaye ise bir dönüm buğdaya göre 
kıyaılanmıyacak kadar azdır. 

Tavaiye edilen huıuılar : 
Raporda, vil.iyet içinde iıtihul e

dilen sütlerin kıymetlcndirilmeıi l · 
çin bazı tedbirler tavıiye edilnıekte
d,ir. Sütleri kıymetlendirecek olan 
faaliyet, batlıca şu üç zümrede tetkik 
edilmektedir: 

A • Huausi teşebbüılerl süt imalfi
tına t<0fwk, köylüye sütlerini itJiye • 
cek fenni bilgileri vermek; 

B - Devlet yardımr ile sütü kıy• 
metlend·irmek; 

C - Kurulacak en kolay kooperatif
lerden olduğundan sütçülük koopera
tifleri kurmak; 

Devlet yardımı ile sütün kıymet· 

lendirilmesinde iki esaslı şekil olarak 
köylü satıı kooperatifleri ve sütü iş
liyecek kurumların tesiai üzerinde 
durulmaktadır. 

Bugün köy!Unün en az faydalandı
fı mahıulUn ıüt olmau; aUtçU!Uk ko
operatifinde hasılatın elde edilmesi 
ve kar tevzii çok kıaa bir zamanda o
lacağından ortakların sermayelerin.i 
kısa bir zamanda geri almaları; ıifle
necek rnahıul Ankara'da her zamaın 
ve iyi fiyatlarla mUıteri bulabilece
ğinden aütçülük kooperatifleri derhal 
tesis edilebikc<0ktir . 

Türk Edebiyat 
kamusu ha.:ıırlanocak 

İstanbul, 19 (Telefonla) -Türk e • 
debiyat kamusunu hazırlamak Uzere 
teşkil edilen loıtarıbul üniver~t~ d" 
lam tetıkiılı:leri ,...,.., ... ·· -·~our or 1 -

- , - profeısör Şer afettin ile edebi • 
yat fakültesi metinler gerhi doçenti 

Ali Tarlan ve edebiyat muallimi B. 
Rıfkı Melüldcn mürekkep encllmcn 
ilk toplantıamı yapmak ve kamusun 

meydana getirilmesi için icap eden 
tetıkiklere ait noktainazacın.ı Jıbaril' 
Vekaletine bildirmiftir. 

Bunların paraları geldikten sonra bun 
!ar da yıktırılmak Uzer bir müteahhide 
verilecektir. Bu suretle Eminönü is 
timlak sahasının bir numaralı hartası 

Bu suretle İstanbul maarif büt~e - mera mevcuttur. Fakat bu, ancak hay

na dahil olan emlakin istimlak muame 
leleri bu suretle son safhaya girmiştir. 
Bütün binalar nihayet bir buçuk aya 
kadar tamamiyle yıktırılmış ve yerle 
rinin tanzimine başlanmış olacaktır. 

si bu sene iki milyon liraya çıkmıştır 
ki görülen ihtiyaca göre maarif büt -
çesi her sene bir miktar daha artırıl • 
mıştır. Buna sebep, ilk tah»il çağında 
bulunan çocukların çoğalması ve bu 
nisbette yeni mektepler açmak mecbu 
riyeti hasıl olmasıdır. 

van mahsullerinin ve bunlardan en 
mühimmi olan sütün layıkı veçhile 
kıymetlendirilmesine bağl:dır. Sütle
rin kıymetlendirilmesi, köylüye bu -
gün en çok meşgul oldukları umumi 
ziraat işlerinden pek az bir zahmetle 
onun kadar gelir temin edecektir. Bu-

Dün şehrimizde hava 

bulutlu geçti 

da izahat verirken atlar birkaç daki- 11111111111111111 iliili 1111111 iliili111111111111ili11ııııı111111111111111111ı111111ıı11111111il111111: 111il1il111111111il1111111il1111il1ilili1il111 1111111il11111ili1111 ili 
ka nefcslendirildi... Nallar gözden ge
çirildi.. Kolanlar yeniden sıkıldı .. 
Başkan avcılara araziyi böldü.. Av 

Dün şehrimizde hava sabahleyin az, 
sonraları çok bulutlu geç.mit. rüzgar 
cenubu gaııbiden aaı:ıiycde 5 metre hız· 
la caıniştir. En dü,ük 111 sıfın altında 
6, en yüksek ısı da ufırın üstünde li 
derece olarak kaydedilm;,tir. 

tur. 

başlıyor .. 
Şimdi bir ot kümesinin arasından 

fırlıyan av bütün atikliğiyle kaçarak 
köpeklerle arasını açıyor. Sağa sola 
k:vrılarak derelere sapmak istiyen 
tilki kendisinden çok çevik başkanın 
ve yanlardaki genç süvarilerin ani 
mancvralariylc gene kafilenin önüne 
düşüyor ... Cinsinin bütün kurnazlığı
nı ve çevikliğini kullanarak kaçan av, 
ancak kendisinin ve onu kovalıyan bu 
cesur atlıların koşabileceği arızalı bir 
arazide, bize beş kilometre kadar 
marş marş yaptırdı ve nihayet bir yer 
kesiminin kayalıklar aras·nda kaybol
du. Bu kadar emeğe rağmen onu avla
mak zevkinden mahrum kalmış da ol
sak çetinliğiyle çok güzel arazide bu 
devamlı kovalamayı yapmakla çok 
memnunuz ... 

Avdan sonra atlılar maf1lar, milli 
şarkılar söyliyerek, yaşadıkları heye
canlı anları biribirlerine anlatarak 

"İhtifal töreni,,! 
"Tarih biç bir faniye bu kadar 

içli bir ihtilal töreni yapıldığını .... 
kaydetmiyor.,, 

Bu cümleyi idareye gelen bir 
kitabın °ön aöz., sayfasından alıyo-
ruz. 

Yeni kelimeler güzel! Bir takun 
yeni kelimelerin dilde kalması, çı
karılıp atılmama&ı için zam.an za
man muharrir arkadatlarımız.la 
münakatalara bile girişiyoruz. Fa~ 
kat dilediğimiz böyle "ihtifal tö
reni gibi acaip terkipler değildir. 
Biz 7.tôren,, keHmesine taraftarız. 
Niye biliyor musunuz? "ihtifal,, 
denilen yabancı kelimeıini ıürüp 
atmak için. Aynı manaya gelen bu 
iki kelim<0yİ yanyana kullanan ya
zıcı, acaba ikisinin aynı mi.naya 
geldiğini bilmiyor muydu 7 

Bilmiyoraa, neden, eline kalem 
almıştır? 

Muhafızgücüne döndüler. Yıızı ııanntldirlnrı! 
Gücün, bütün yorgunluğu alan çok ı 

samimi geçen çayından sonra, Başkan 
Tekçe bugünkü ava gelmek nezake -
tinde bulunan misafirlerini te1ekkür 
ederek ayrı ayrı ugurladı. 

Cemal ALAGONYA 

Şair doıtumuz Halit Fahri, yaz· 
dığr bir makalede "yazı aanatkir
ları bugün de dünkü kadar yetim
dir, dünkü kadar yeis ve husran i
çindedir; artık yeti,irl,, 

diye isyan ediyor. 
Yetim ve öksüz diye biz anasız, 

babaaızlara deriz. Bizde yazı &a

natki.rları anasız, babasız değil, 
zürriyetsizdir. Halit Fahri, ondan 
tiki.yet eU. daha iyi etmez miy-
d '? 

ı . 

Kabalwıten biiyük özür! 

Ağızdan ağıza dola,an bir ta
kım eoki hikayeler vardIT ki bun
larda gösterilen özürler kabahat
ten daha büyük, daha ıwıturlu
dur. 

Bunun yeni bir misalini de gaze
telerde okuyoruz Saınaun'da kü
çük kız çocuklarına musallat bir 
vicdansız yakalanmıf. Herifin aor
guya çekildiği zaman verdiği ce
vaba bakınız : 

- Ben, esrarla sarhoş ol;:luğum 
zaman bu kızlar gözüme büyük 
ııörünü,yorlar 1 

lıte bir özür ki kabnhatkn çok 
büyük, çok ıunturlu ! 

Ölii.m kıuu! 

Yeni Gine'de gayet güzel, ga
yet sevimli bir kut yaııyormuş. Gö.. 
renlere birden sevmek, okşamak 
arzuaunu veren bu kuta yerlilerin 
verdiği isim müthqtir: ölüm kuşu! 

Güzellik karııamda bütün ada
let ve mantık melekelerini kaybe-
denler, bu İsme itiraz edebilirler. 
Fakat bu ıevimli kut bir insanı ga 
galadı mı, hemen gqaladığı yer 
katınıyor, acıyor, sonra bütün VÜ· 
cutta bir Ürpenne başlıyor ve ga
galanan birkaç saat içinde ölüp gi
diyonnuı. 

Eğer _tair Tevfik Fikret aağ o
lup böyle biT kut bulunduğunu bil-
eeydi, methur ''Zerrişte,, tiiri gibi 
bir §iİr de bu kuş için yazardı. 

Ciğnemek. çiğrıenmeh 

ve iı;ki ! 

Londra'da yol kazalarını önle
mek maksadiyle toplanmıt olan 
bir komitede doktor Vika iaminde 
bir mütehasaıa, bir iki kadeh bira 
kadar hafif ve az içkinin bile oto
mobil kullananların görme ve i
ıitme kabiliyetleri üzerinde fena 
teairler bıraktığını aöylemittir. 

Amerika'da kurulan bir ko
miıyon raatgele otomobil kasaları 
üzerinde yaptığı incelemeler IO

nıında kaza kurbanı olan yayala
rın kanlarında toförlerden daha 
fazla alkol bulunduğuna dair bir 
rapor vermiıtir. 

Bu münasebetle bir kimsenin 
otomobil kullanmadan önce sekiz 
aaat müddetle ağzma bir tek dam
la bile içki koymaması teklif edil
mİfse de teklif pratik bulunnuya-
rak bu müddet iki saate indiril-
mi~tir. 

Yurtta Karadenizin garp tarafların
da hava açık, orta Anadolu'da bulutlu, 
doğu ve cenup doğusu Anadolua'!nda 
karlı, diğer bölgelerde kapalı geçmi9-
tir. 24 saat içinde yurdun şark taraf
larında karlı yağışların metre murab
balarına bıraktıkları au m;ktariarı Si -
vas'ta 10, Ulukı,Ia'da 1, hialıiye'de 3, 
Dörtyol'da 2, Mardin'de 29, Diyuba • 
kır'da 11, Malatya'da 1, Mu,'ta 21 Er -
zurum'da 6, Kars'ta 3, Erzincan'da 1, 
Giresun'da 8, Trabzon'da 3 kilogram· 
dır. 

Yurdun şark ve orta bölgelerinde 
bugün de yer yer devam eden karın 
toprak üstündeki kalınlığı Malatya'da 
1, Ulukışla'da 2, Niğde'de 3, Yozğat'ta 
4, Erzurum'da 5, K.ayseri'de 9, Ço -
rum'da 15, Tokat'ta 28, Uludağ'da 170 
santimetredir. 

Yurtta en yüksek ısılar Çanakkale'
de 10, İzmir ve Adana'da 12, Bodrum 
ve Antalya'da 14 derecedir. 

En dütük mlar da 11fırın altında 

İstanbul'da 1, Buraa'da ve Malatya'da 
2, Akhiaar'da 3, Elazığ' da 4, Balıkesir'· 
de 5, Sivaıı'ta 6, Konya'da 7, Kütahya'· 
da 8, Eskişebir'de 9, Niğde'de 12, v-
ğat'ta 13, Ulukt,ı.'da 14. Ka;yacri'ct. 
l8 

I 



20 - 2 - 1939 ULUS --3-

ı .............................. : ...... : .............. 1 
i DIŞ POLiTiKA 
ı.._.uııııuueııuuıuuıuuııııııııuuueuıuu o<ü N Y A H A· B E R L E R İ 

~ ·- . -

Şanghay'da 

bir suykast 
!TÜRKİYE BASINII 

Bulgar Başvekili ile 
mülôkat 

Balkan Konseyinin 
içtimaı 

Balkan antantr konseyi bugiin, 
lıükreı'te toplanıyor.Bu içtimada ha 
:a:rr bulunmak üzere, Atina'dan ha
reket eden Yunanistan başvekili Me
ta.luaa, Belgrad'a uğrıyarak yeni 
Yugoslav başvekili ile görüşmüıtür. 

liariciye Vekilimiz Şükrü Sarcoğlu 
da. Bulgaristan'dan geçerken, yakm
da Ankara'yı ziyaret edecek olan 
lıulgar başvekili Köseivanof ile tren
de beş saat aüren bir mülakat y.a.p
llıışbr. Bükreı'tıe yapılacak müzake

relerden ayrı olan bu iki temas, bat
lı başma, Balkan sulhunu aağlaınlat
tırnuya yardım eden iki hadisedir. 

B. Leon Berard Burgos'ta 
temaslarına devam ediyor 

B. Azana Madrid'e dôvet edildi 

... Fakat gelmese bile Madrid hükumeti 

Mukavemet karar1nı değiılirmiyecek 
Burgos, 19 a.a. - General Jordana, Leon Berard ile ikinci bir 

mülakat yaptrktan sonra birkaç gün için Burgos'tan aynlacaktır. 
Bunun için müzakerelerin neticesini Bonne'ye bildirmek üzere 
Berard'nın pazartesi günü Fransa'ya avdet etmesi ihtimali var· 
dır. 

Almanya'nın 
dış ticareti 

Ticaret muvazenesinde 
31 milyon a~ık var 

Bertin, 19 a.a. - Almanya'nın bari. 
ci ticareti ikinci kanunda 1938 ilkka
nuna nisbetle gerilemiştir. 

İthalat 472 milyon 300 bin mark 
tutmuştur. Halbuki ilkkanundaki it -
halat 541 milyon 900 bin marktı. 

İhracat 441 milyon 300 bin mark 
olmuştur. Birincikanun ihracatı 504 
milyon 100 bin marktı 

Binaenaleyh ithalat ihracattaın 31 
milyon mark fazla olmuştur Bu geri-

l leyiş mutat mevsim sebeplerinden mü.. 
tevellittir. 

Berard'ın arkadaşlarının Jordana -------------------,-------------

Nankin hükumetinin 
hariciye nazın öldürüldü 

(Başı 1 inci sayfada) 
Müteaddit kurşunlar ile yaralanan 
Şenloh hastanede ölmilştür. 

Japon taraftarı yeni Nankin hükü. 
metinin hariciye nazırı bulunan Şen • 
loh, bu hükümetin en nüfuzlu azasın
dan da biri idi. 

Diğer taraftan bazı meçhul kimse. 
ler, enternasyonal imtiyazlı mıntaka • 
nın merkez kısmında bir lokantadan 
çıkan dört japon üzerine saat 15 de ta
banca ile ateş etmiştir. Taarruza uğ • 
nyan japonlardan ikisi ağır yaralan -
mıştır. 

Japonya mitral.yö~ ısrruırl.adı 

ÇÜMHURlYET'te B. Yunus Nadi 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sara
coğlunun Bükre§'e gitmek Üzere bul
gar topraklarından geçerken Bulga
ristan başvekili Köseivanaf'la yapb
ğı mülakatın belli. başlı noktalarını 
zikr ve mumaileyhin Balkan antantı 
hakkındaki sözlerini naklederken, 
bu1gar başvekilinin, Balkan anlaı
malarmı, bütün Balkan hudutlarını 
müdafaa eden bir mahiyet ve kıy
mette gördüğünü, Türkiye ile Bulga
ristan arasındaki dostluk muahede
sinin diğer komşulariyle olan müna -
sebetlerinin en eski!!i olduğunu söy
lediğini anlatarak, Köseivanof'un f'U 
sözlerini yazıyor: 

"Biz, antant devletleriyle dostuz Balkan konseyinin son içtimam
dan beri, antanta dahil olan memle
ketlerde bazı tebeddüller vuku bul

b>.~tur. Binaenaleyh Bükreş'teki iç.
titnaa iştirak edecek olan simaların 
l>a.:a::ıla.n yenidir. Gafenko Romanya 
dq politikasının direksiyonunu eli
~ bir kaç ay evet almıı bulunuyor. 
Stoyadinoviç kabinesinin iatifasm
dan sonra yugoslav hariciyesinin ba

t.ıııa geçen Markoviç ise daha yeni
dir. Saracoğluna gelince; hariciye 

•ekili sıfatiyle ilk defa olarak Bal -
ka.n ko;aeyinde bulunmakla bera

ber, Ankara hükümetinin en eski u
.:a:uvlarmdan biri olduğu gibi, birçok 

defalar hariciye vekiline vekalet de 
ettiğinden hiç de yeni bir sima sayı
la.ınaz. Bundan başka uzun müddet 
mübadele işleriyle meıgul olan Sa
.. acoğlunun Balkan meseleleriyle bu
ausi bir alakası vardır. 

ile yaptıkları müzakereler neticesinde\ 
hazırlanmış olan bugünkü mülakata 
hususi bir ehemiyet atfedilmektedir. 

Fransa ile ispanya arasında 
trenler işlemiye başkulı 

Mardam kabinesinin 
istifasına sebep olan kriz 

Prag, 19 a.a. - İyi haber alan mah
filler, Japonya hükümetinin Brno'da 
kain Zbroiobka firmasına mitralyöz 
sipariş ettiğini bildirmektedirler. Bir 
japon askeri heyeti, şimdi Prag'da bu. 
lunmaktadır. 

Bir japon delegasyonu 
8erlin' e {.ridiyor 

ve antant esaslarmm bütün samimi
yetimizle tak<iirkarıyız. Milli vazi
yetlerimize taalluk eden meselelerin 
zıunanla ve dostluk havası içinde hal 
)olunabileceğine de ıüphemiz yok• 
tur. Dostluk havası içinde ve yalnız 
balkanlı alakadarlar arasmda görü
şülecek işlerimize temasla haricin, 
uzakta nuzağa olsun karı~masma aş
la razı değilim. Bu samim.i fikirleri
mize vebu yoldaki hissiyatunızın 
ciddiyetine nazaran bizi şimdiden 
antant haricinde gaymak bile caiz o
laınaz.u 

Bayon, 19 a.a. - 1.100 milis bu sabah 
trenle Frankist İspanya'ya dönmüştür. 

İyı haber alan mahfillerde söylendi 
ğine göre Fransa ile Frankist İspanya 
arasında şimendifer servisleri perşem 
be günü başlıyacaktır. Fransa ve 1s
pan•ya istikametlerinde her gün iki 
sürat katariyle altı katar huduttan 
geçecektir. 

lngütere'nin Burgos'a 
görukreceği sefir 

Hariciye Vekilimiz, lstanbul'dan 
ayrılırken, Bükreş içtimamm hedef
lerini şu sözlerle hülua etmiştir: 

"Bükreş'e,Balkan müttefiklerimi
zin devlet adamlariyle taru§mak, on· 
larla miUetiınizi alakalandıran aiya
ai ve iktıaadi meselelerde görüıJeri
hıizi teati ve tevhit eanek makaadiy-
1 ...:..ı· 

Londra, 19 a.a. - Sondey Taymis 
gazetesi, profesyonel diplomatik kad 
rolar haricinde yakında Burgos'a bir 
ingiliz sefiri gönderilmesi ihtimalini 
derpiş etmekte ve bu münasebetle lord 
Swinton'un ismini zikretmektedir. 

e 6 ...... ıyoruz.,, 

Filhakika bu, Bükre1 İçtimamda 
İstihda.f edilen gayenin en veciz bir 
ifadesidir: tanıpnak. Görüş teati et
ınek. Ve görüş tevhit etmek. Bu, ay
nı zamanda kuruhqundanl>eri, Bal -
kan antantı tarafmd.an aarfedilen 
faaliyetin bir hülaaasıchr. Konseyde 
ballır.aa millederim temsil eden siına-
1.a.r değişse de faaliyet aynı faaliyet
'!.. 

Roma'da Lord Perth, Kont Ciano 
ile görüşmüştür. Siyasi ingiliz ve ital 
yan mahfilleri bu mülakat hakkında 
tefsirlerde bulunmaktan i~tinap etmek 
tedirler. 

Diğer taraı Le.~ ' !..ı,!'A: gün evel 
gelen bir Bükreş telgrafı, buguu -- ~ 
zakerelerine başlıyacak olan içtima
m nıznamesini şöyle hüliua ebnek
tedir-

1 - Antant müddetinin uzatılma-
ıı. 

2 - Balkan antantı devletlerinin 
komşulariyle ve bilhassa Macaria.
tan'la münasebetleri. 

3 - Münih'ten sonra Bulgaristan',.. 
da muahedelerin tadili propaganda
aının canlanması üzerine ortaya çı -
kan meseleler .. 

4 - Umumi enternasyonal vaziye
tin tetkiki. 

5 - lktısadi meseleler • 

6 - Silahsızlanma lehinde Nor -
veç tarafından yapılan teklife kartı 
alınacak mÜ§terek hareket hattı. 

7 - Franko ispanyasına kar§ı ta -
kip edilece kmÜ§terek bir siyaset ü
zerinde görüşmek. 

8 - Lahey adalet divanına göste
rile<:ek namzet üzerinde müzakere. 

Görülüyor ki Bükre§'teki konaey 
içtiınaınm müzakereleri yalnız Bal
kan meselelerine münhasır kalmıya
cak, umumi sulh işleri de görüşüle
rek bu meseleler üzerinde ali.kadar 
devletlerin dıt politikaları arasında 
ahenk temin edilecektir. Filhakika 
Avrupa politikaamm son aylar için
de girdiği yeni istihale içinde balkan
lılar arasındaki tesanüdün aağlamh
imı ifade eden böyle bir ahenkli gi
diıe ihtiyaç vardır. Avrupa'da artık 
kolektif barı§ aiatemi yıkılmıştır. Yir

mi senedenberi sulhwı iatinatgahı 
ta.yılan mevzii kombinezonlar dağıl
'lllıflar, yahut da eski şağlamhklaı:ını 
kaybetmiılerdir. Avrupa anarfıye 
doğru yÜrümektedir. Bu kanşrklrk 
İçinde Balkanlar bir sulh, sükiin ve 
istikrar adası vaziyetinde ise, bu, bü
yük mikyasta Balkan paktı ile temin 
edllmiıtir. 

Hariciye Vekilimiz, Saracoğlu 
latanbul'dan aynbrken, Balkanların 
bugünkü vaziyetini güzel anlattı. 
Sayın Vekil dedi ki: 

JHddrid kayıtsız şartsız 

teslim olmadı! 

L izbon, 19 a.a. - t spanyo başku 
mandanının biraderi Nikola Franko 
tarafından idare edilen Lizbon'daki 
Frankist sefareti matbuata bir teıbliğ 
vermiştir. Bu tebliğte bilhassa şöyle 
denilmekeclir: 

"Sefaret, beynelmilel matbuatta mü 
•'2rf'!ke imkanları hakkında neşredilen 
haberler üzerım• D _ _ 5 . .. ı.;ıtriimetinin 

malum vaziyetini muhafaza ettiğini ve 
düşmanın kayıtsız şartsız olarak tes 
lim olmasında ısrar ettiğini beyan e 
der. Bu gibi haberler, batmadan evel 
ne kurtarabilirlerse kar sayan ve İs 
panya hadiselerine dair bütün hakika 
ti şüphesiz henüz bilmiyen milletle 
rıin himaye ve iyi niyetini arıyan kızıl 
lar tarafından işaa edilmektedir.,. 

B. Azana Madrid' e 'davet edildi 

Madrit, 19 a.a. - Hükümet merke 
zinde parti faaliyetleri geniş mikyasta 
devam etmektedir. Bütün nezaretlerin 
şark eyaletlerine nakledilmiş olması 
na rağmen şehirde her siyasi temayü 
lü temsil eden bir nazır kalmıştır. 

Siyasi mahfiller, vaziyetini nazır 

lar meclisi ile birlikte tetkik etmesi 
için Azana'nın avdetini arzu etmekte 
ve Paris'e gitmiş olan devlet nazırı 
Jose Giral'm reiskümhur Azana'yı 
avdet etmiye ikna edeceğini limit eyle 
mektedirlcr. 

Aynı mahfiller, Giral vazifesinde 
muvaffak olamadığı takdirde ispanyol 
milletinin menfaatlerine halel gelmi 
yeceğini ilave etmektedirler. 

Madrid'in bombardımanı 

Madrit, 19 a.a. - Madrid'in dünkü 
bombardımanı pek kanlı olmuştur. Atı 
lan seksen obüsten 8 kişi ölmüş, 39 ki 
şi yaralanmıştır. 

Estonya Bu.rgos' a ajan 
gönderdi 

Reval, 19 a.a. - Askeri teknik mek 
tep direktörü albay Normak, Estonya 
hükümetinin general Franko nezdinde 
ihdas ettiği diplomatik ajanlığa tayin 
olunmu~tur. Albay Normak pek yakın 
da hariciye nezaretinden bir memur 
ile birlikte Burgos'a hareket edecek 
tir. 

İtalya' da eğlence yerleri ya
bancı isim kullanmıyacak 

- Elyvem sulh perisinin yeryü
zünde rahat nefes aldığı tek köşe 
Balkanlardır. 

Roma, 19 a.a. - Resmi gazete ile 
neşredilen bir kararnameye göre ti • 
yatr.olar, sinemalar, varyeteler, kon -
ser ve dans salonları daha diğer eglen
ce mahalleri bundan böyle yabancı i -
&im kullanamıyacaklardır. 

Barut fıçısmdan aulh köteaine: iş
te Balkan antantının yaptığı mucize. 

A. Ş. ESMER 

iki mesele yüzünden Nazırlar arasında çıkan 

fikir ayrılığı kabinenin düşmesine yol açtı 

Faris, 9 a.a. - Madam Tabui'nin 
Övr gazetesinde bildirdiğine göre, ge· 
neral Tasumi'nin riyasetinde büyük 
kurmay ve siyaset adamlarından mü -
rekkep mühim bir japon murahhas he. 
yeti Berlin'e gitmek üzere geçende 
Japonya'dan hareket etmiştir. 

HALKEVLERtMIZ 

Sam' da nOmayiıler oldu Muharrir diyor ki: 
'"Heyetin komintern aleyhindeki pak 

tı imza eden devletler mümessillerinin 
toplanmak üzere buluındukları bir sı -
rada Berli.n'e muvasalat etmesi muh -
temeldir. Bu toplantııya Londramn 
tekzibine rağmen Franko'nun bir mü. 
messilinin de iştirak edeceği söylen
mektedir. 

TAN'da her yıl sayılan artan 
halkevlerimizin türk cemiyeti içindo 
mahiyeti ve vazifesi ne olduğundan 
bahseden makale muharriri, halk ter 
biyesi gibi büyük ve nazik bir mese
lede ve ıiddete batvunnıya.n bir ye
tiştirme politikasında hakiki fikir vo 
zeka mür~itleri ile mürebbilerini bu
lup meydana çıkarın.anın, onlarm fe
yizleriyle halkın yükselme ihtiyaçla
rını batbaıa koymanm belli batlı bir 
iı olduğunu ve bunun halkevlerinin 
hiç de küçükseomiyecek bir rolünü 
teşkil etınekte bulunduğunu söyle
mektedir. 

Paris, 19 a.a. - Havas ajansına Beynıt'tan bildiriliyo:: Suri -
ye' de Cemil Mardam kabinesinin. istifasını intaç e?~n polıtık buh
ran müstafi kabinenin nasyonalıst un.surların tesırt altında man
da ~ltındaki arazini·n bugünkü statüsüne muhalif o\arak aldığı 
iki teşebbüsten çıkmıştır. 

1 - Bu iki teşebbüsten birincisini, 
Suriye parlamentosunun 31 ilkkanun 
da Suriyeni.n istiklii.lini teyit ederek 

aldığı karar suretlerinin filiyatta tat
biki projesini bildiren muhtıra met -
ninin neşredilmesi teşkil eylemekte -

dir. Yüksek komisere tevdi olunacak 
bulunan bu vesika, Fransa - Suriye mü 
nasebetlerinin tarihçesini yapmakta 
ve pek yakında gümrüklere vaziyet e
dileceğini, yabancı memleketlere mü
messil gönderileceğini, 193'6 muahede
si zikredilen mıkdarı geçen fransız 

müşavirlerinin kontratlai-mm fesoo -
lunacağmı ve milli bir ordu kurula -
cağını bildirmekte idi Muhtır~, man
dater milletin Ceıbelidüruzde, Cezire'
de ve alevi arazi.ıoindcki poliükasını 
tenıkit etmekte ve bundan böyle, -an -
caıt t~di mc:c.11.os tarafından tasv ip e-

dildiği takdirde yüksek komiserin ka
rarnamelerinin meri olabileceğini be
yan eylemekte iıdi. 

Fransız dekl(ewri muhtırayı 
kabul etmedikr 

Yüksek komiserden aldığı talimat 
üzerine, Şaan'daki fransız delegeleri, 

B. Mardam'a, matbuata verilmiş ve ka
bul edilmiyecek tarzda yazılmış olan 
bu muhtranın tevdiini kabul etmiye -
ceğini bildirmiştir. 

2- Dünkü kalbine toplanıtısmda, Su 

riye nazırları, yüksek komiserin vic -
dan hüriyetine hürmet zihniyetine mu. 

vafık olarak neşrettiği bir tamim ile 

18.11.938 tarihinde halledilmiş bulu -
nan dini cemaatlar statüsünün tatbiki 

bahsinde Suriye idaresi tarafından çı -
karılan anlaşmazlıkta vaziyet almak 
sala.hiyetini kendilerinde görmüş ve 

Suriye hükümeti, bu suretle, adliyeye 
bu kararnamenin tatbikini meneden 
talimat göndermiye karar vermiştir. 

Yüksek komiserin fikri 

Yüksek komiser Gabriel Pü, Şam'
daki fransız delegesini, bütün dinlere 
hürmetkar olarak vicdan hüriyeti 

prensipine uyması şeraitiyle, müslü -
man cemaatı tarafından ileri sürülen 

istekleri büyük bir iyi niyetle tetkike 
hazır bulunduğunu tebarüz ettinniye 
memur etmiştir. Yüksek komiser, ay -

nı zamanda, Suriye statüsünün bugi.i,n
kü vaziyetinde mandater devletin es -
ki bir kararını ancak yüksek komise -
rin bir karar suretiyle değiştirebilece
ğini de resmen bildirmiştir. 

Nazırlar arasında fikir aynlığı 

Esaııen 18.11.1938 kararı, Suriye hü

kümetinin de muvafakati ile ahillllUJ -

tr. Fakat Suriye hükümeti, burada nas.. 

yonali.st blokun bir karışıklık çıkarma

yı istihdaf eden teşebbüsü ile yazıl -

mış bir beyanname alması üzerine hat

tı hareketini değiştirmiştir. Bu beyan. 

name, karar suretini müslüman arab1 

ve diğer cemaatlerle aynı tutmak ~ 

din değiştirmiye Rliisaade etmek ile it
tiham etmektedir. 

Suriye kabinesi, bu iki mesele üze -
rinde müzakerelerde bulunmuş, na -
zırlar arasında fikir ayrıhkla.rx ortaya 
çıkmış ve nihayet bu fikir ayrılııkla -

rı istifaya sebebiyet vermiştir. 

Sam~ da nümayi~ler 

lanmıştır. B. Mardam, bu toplantıda 

vaziyeti izah etmiştir. Büyük konsey 
bugün ve yarın da toplanacaktır. 

Nasyonalist şefwr kabineyi 
kurmuyorlar 

BALKAN ANTANTI KONSEYiNiN 
TOPLANMASINA DOCRU 

Şam, 19 a.a. - Havas: Mardam ka -
biırıesinin istifası, Şahbandar taraftarı 
müfritsileri ile nasyonalist blokun 
tezahürlerine sebeıbiyet vermiştir. 2500 

tezahürcüden mürekkep ayrı ayrı a -
!aylar, bu partilerin şeflerinin evleri 

önüne giderek bu şefleri alkışlamış -
tır. Şahbandar ile nasyonalist blok ta
raftarları arasında vahim olmıyan ha
diseı ... ~·lcmıstır. 

B. Reşat Sagay, Balkan antant 
konseyinin bu toplantısmın beyne) 

Cümhurreisi, istişarelerini netice - milel vaziyetteki gerginliğin arttığ 
lendinnek için pek muhtemel olarak zamana tesadüf etmesini büyük bi 
bu toplan ılartn n e ic~ini ek ·yecek- mana ifade eder mahiyette görmek 
tir. Mamafih, şimdiye kadar istişare - t.e Balkan paktının, sulh gayeSıı 

lere devam ettiği bazı nasyonalist blok doğru sallanmadan giden muvazen 
liderleri, kabineyi kurmaktan istinkaf li bir gemi olduğunu SÖyliyerek pak 

etmiştir. 

Diğer taraftan Şahbanıdar da halkı 

tın yegane zayıf noktası olan Bulga 
ri.stan vaziyetinin bu koıueyde kon 
ıulacağmdan bahsetmekte ve y 
konseyin hususiyeti olarak, Türkiye 
Romanya ve Yugoslavya haric::iye n 

_:çarşılar ve mağazalar, nasyonaliııt 

blok ajanlarının talebi üzerine kapan-
mıştır. 

nun üzerine, derslerini terketmiyecek- zırlarmın yeni ş.ahıslar olduğunu ili. 
!erdir. ve ettikten sonra, "bu toplantı, bi 

taraftan A vrupanm son karı§ ık m 
leleri hakkındaki müşterek vaziyet 
lerini tespite yararken, bir tarafta 
da Balkan devletlerinin harici siya 
set bakımından mesut devlet adam 

sükuna davet eden beyannameler da -
ğıtılmıştır. Üniversite talebeleri, bu -

Dün akşam. nasyonalist blokun bü - Bu sabah, çarşılar hala kapalıdır. 

yük, konseyi, Suriye'.nin bütün mı.n - Bir çok tezahürcüler, sü.kiinetle so • 
takaları mebuslarını niştirakiyle top- kaklarda dolaşmaktadır. 

D Ü Ü N Ü L E R 

İş ve ihtisas 
. Ankara sokaklarım dolduran ve bir işaretinize itişip kakışarak üçü beşi 

bırden koşan köylülere bakarak Türkiye'de işsizlik mevcut olduğu zannı
na kapılanlar bulunabilir. Bu, realiteyi lüzumundan fazla sathi bir görüş
le mütalea etmek olur. Bir iş peşinde dolaşan ve halleri gerçekten acıklı 
olan bu vatandaşların ellerinden ne iş geldiğini araştırrn, görürsünüz ki 
bunlar en kaba ziraat ve yapı işleri müstesna, hiç bir ihtisas sahibi değil
dirler. Fakat, hatta bu en kaba işlerde bile, metodla çalışmayı bilmedikleri 
'için verimleri pek azdır. Beline doladığı bir ipten başka çalışma vasıtası 
ve bilgisi olmıyan ve kendilerine iş temin eden inşa mevsiminin en hara
retli anında, mahsul endişesiyle köylerinin yolunu tutarak ortadan sır o
lan bu vatandaşlar yanında, nıüşahade ettiğimiz bir diğer hakikat vardır 
ki, o da hemen her sahada, i§ verenlerin ihtısaslı işçi bulmakta uğradıkları 
sıluntıdu. Yurdumuzda günden güne genişliyen bir küçük ve büyük sanayi 
kalkınması var ki, her gün daha geniş işçi kütlelerine ihti~aç hissettirmek 
tedir. 

Bugün muayyen bir çalışma şubesinde ihtisası olup da iş bulamryan 
işçi ve zanatkar hiç yoktur, demiyorum, fakat muayyen mıntakalarda bu 
gibi/ere az çok rastlansa bile, bu, memleketin diğer bir mıntakasrnda aynı 
çalışma sahasında bir işçi bubraniyle karşılaşmamıza mani teşkil etmiyor. 

Toprağa bağlı kaldıkları halde yalnız ziraate müsait olmıyan aylar 
da kendilerine iş arryan köylüler, başlı başına ele alınması icabcden bir 
meseledir. Fabrikalarımızın ve maden ocaklarımızın yaz aylarrnda birden
bire tezgahlarr ve ocakları terkedettk köylerine koşan işçilerden ne kadar 
şikayetçi olduklarını biliyoruz. Her iki tarafta da tam randıman vermek
ten uzak kalan bu göçebe işçileri isk§n etmekten gerek ziraatimiz, gerek 
sanayiimiz faydalı neticeler alabilir. Toprağa bağ/r kalmayı tercih eden 
köylüyü toprak sahibi ederek ~bir sokaklarında sürünmekten kurtarmak 
ve sanayi işçiliğini tercih edecek olanlarını bir daha köye dönmemek kat1 
taahhüdiyle sanayi mrntakalarrna yerleştirmek bugün karşrla~ığımız iş

sizlik zevahirini tamamiyle ortadan kaldırmak için en pratik fakat yapıl· 
ması söylenmesi kadar kolay olmıyan bir tedbirdir. 

Bunun yanında, kabil olduğu kadar çok türk vatandaşını mütevazi za
naat ve sanayi işlerinde ihtisas sahibi etmiye matuf gayretlerin ne kadar 
yararlı olacağım izaha hacet yoktur. Maarif Vekiiletimizin, bu mülahaza 
ile mesleki tedrisata daha ziyade ehemiyet vermek hususundaki kararının 
bir an önce tahakkuk sahasına girmesini temenni etmemek kabil midir? 

Yaşar NABl 

larmm ilk tem.aslanna ve&ile olacak 
tır.,, demektedir. 

iLERi KARAKOLLARIMIZ: 
HALK.EVLERi 

VAK1T'te Sadri Ertem, yeni b. 
hayatın, yeni bir dünya gÖrÜ§ün ·· 
ileri karakolları dediği halkevlerin. 
19 şubatta 367 sayıyı bulacağın 

halkevlerinin Tiirkiye'nin yeni tar 
hinde hem bir netice, hem. de istikb 
için bir inkitafa sebep olduğun 

türk tarihinin cümhuriyet faslını 
çan inkılap partisinin kendisini &ad 
ce politik bir kudret ifadesi halind 
bırakmak emelinde olmadığını, h ·· 
kiimetin cemiyet bünyesine müess" 
olacak ıekilrde aldığı tedbirlerle b 
bünyeyi esaslı surette değiştirme 
meselesini tahakkuk ettirdiğini sö 
)emektedir. 

50 milyon dolara 

malolan 
. 

sergı 

San Fransisko. 19 a.a, - San Fran 
sisko koyunda Treasure İsland ismi 
de küçük suni bir adada kurulmuş o 
lan "Golden Gate international exp 
sition" sergisi dün kapılarını açmıştı 
Bu münasebetle tertip edilen res 
merasime Kaliforniya devleti vali 
Gilbert Olson riyaset etmiştir. Mer 
sim esnasmda halk, sergiyi resmen 
can Cümhurreisi Ruzvelt'in mesaj 
diınlenıiştir. Serginin 22 mily on kişi 
rafından ziyare t edildiği sergi ko 
serliğince tesbit edilmiştir. Takrib 
50 mil'Yon dolara malolmu~ olan ser 
2 ilkkanuna kadar açık kalacaktır. 

B. B<•k Loıulra'ya gidiyor 

L ondra, 19 a.a. - Royter Ajansın 
bildirdiğine göre, Polonya harici 
nazın B. Bek yaıkında Londra'yı ziy 
ret edecektir. 
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- Dikkat et! Habeşistan Mançuri gibi kolay 
yutulur bir lokma değildir! 

- Bana bak, bana bak! Çekoslovakya Avus· 
turya değildir! 

- Hey!... Kendine gel! Fransa Çekoslovakya 
değildir! 

Lynchburg News - U. E. A. gazetesinden 

Burgos ve Garp devletleri 
B urgos hükumetinin ta • 

nınması meselesi enter
nasyonal vaziyetin inkişafiyle 
alakalı bütün zihinleri işgal 
etmektedir. Katalonya'da etim 
huriyetçilerin ugradıklan ve 
harbin neticesini kati surette 
tayın etmiı olan mağlubiyet is· 
ter isteınez bu meseleyi ortaya 
koymaktadır. General Franko 
hukumetinin mılli İspanyol 
topraklarının en buyuk kısmı
nı idare ettıgı, halbuki B. Neg
rin'in reisliğindeki cumhuri
yetçi kabinenin mukavemetin 
git gide daha mahdut askeri va
sıtalarla idame edildigi peK 
mahdut bir mıntakayı kontrol 
ettıgı hakikatıni hesaba kat
mamak mantıktan tamamiyle 
mahrumıyete dellUet eder. Mer 
kezi mıntakada arazi iızerinde 
neticenin daha uzun zaman ge· 
cikmiyeceği muhakkaktır, ve 
artık Preneler ortasında bugün 
vaziyete hakim bulunan nasyo
nalist hukumet karşısında hiç 
olmazsa prensip itibarile vazi
yet almak için Madrid'in tes
limini ve cumhuriyetçi hiıkü
metin inhililini beklemek va
hiııı bir hata olurdu. 

D oktrinler ve usul bakı
mından fili vaziyetin 

eon .derecede. ıı:irü t olduıtu ıı:iz
leneme:ı:. Elyıee sarayında top
lanan fransız kabinesi bugiın 
bu işle meşgul olmuştur; İn
giltere kabinesi yarın Londra
daki ictimaı esnasında bu hu-
1u5ta müzakerelerde buluna
caktır. Fransa ile lngiltere'in 
danıoıklı olarak hareket ede
cekleri ve Fransız - İngiliz 
tesanudünün bu hadisede iki 
memleketin hayati menfeatleri· 
nin korunması için ondan bek
lemek hakkımız olan bütün te
sirleriyle teeyyut edeceği tabi
idir. İki demokratik devlet hiı
kumetlerinin hadiselerin bas • 
kınına ugramamak ıçin ancak 
butun ihtiyati tedbirleri aldık
tan sonra gerekli teşebbüslere 
ılriıeceklerı duşunulebilir; fa. 
kat mesulıyeti uzerlerine ala
rak filiyata giri!lmeleri lazım· 
dır. 

Ş tiphesiz ki ayni devlet 
çerçevesi içinde birbi· 

riyle çarpııan iki hükumeti 
birden tanımak mümkun değil
dir, fakat Negrin kabinesi, 
Madrid'de son tadilden sonra 
aldıgı ııekille, hali tamamiyle 
mefjru bir hukumet karakteri
nine sahip midir ? Bahusus ki 
İspanyol cumhurreisi B. A. 
zana ve meclis reisi B. Marti
nez Barris Franıa'ya iltica et· 
miıler ve burada her türlü siya-

si faaliyet kendilerine menedil
digi için, vazifelerini ifadan 
vazgeçmişlerdir. Hükumet mer 
kezinde · cümhurrcisi mevcut 
olmadıkça, millet miımessille· 
rinin ekseriyetinin itimat reyi
ni almak için meclisi toplamak 
imkanı bulunmadıkça, yeniden 
kurulan Negrin kabinesinin o
toritesi nerede kalır 1 

Her nede olsa, yabancı dev
letlerin Jspanyol cumhuriyetı 
nezdinde temsil edilmeleri me
selesi. cümhurrei5i Azana'nın 
memlekette bulunmaması (ki 
vazifeden çekilmesini icabet· 
tiren bir haldir) yuztinden or
taya çıkmıştır. Yabancı devlet
lerin elçileri ve siyasi mümes· 
sillet! devlet şefi nezdinde iti
barlandırılmıştır ve kanunen 
devlet şefinin ikamet ettiği yer 
de vazifelerini ifa ederler. 

ı spanyol climhurreisi ken
di isteğile ortadan çekil· 

diği ve yeni bir cliınhurreisi in
tihabı için meclisi içtimaa di· 
vet imkanı da bulunmadığı için 
bundan böyle elçilerin vazife
lerini görmeleri güçleşmiştir. 
Bunca ihtiraslı kavgalara yol 
açan münhasıran siyasi bakım· 
lardan sıyrıldıgımız takdirde, 
luıanya'da hakikatte biri mem· 
leketln tfewte cnn·-· ~ 
beşte birini elinde tutan iki fi. 
li hükümet karşısında bulundu· 
ğumuz muşahede edilir. 

B u keyfiyet mantıkan, Bur
gos nasyonalist hüküme

tinin tanınması meselesini sa· 
deleştirmek icabederdi; fakat 
kati bir adım atmadan evcl 
Londra ve Paris kabinelerinin 
gerçekten müstakil, tam hü· 
kümranisi dairesinde hareket 
eden, gizli veya açık hiç bir ec
nebi vesayeti altında bulunmi
yan, tamamiyle mukadderatına 
hakim bir İspanya karşısında 
bulunduguna emin olmak iste
meleri pek tabiidir. Bu bakım· 
dan &ivil harpten sonra İspan-
yol topraklarında hiç bir ecne· 
bi kuvetinin bulunmasına mu
sade edilemiyecegi ve hatta bu
gtinkü vazıyette general Fran-
konun tarafında harp eden ec
nebi kıtalann gerçekten İspan
yol askeri makamlarına itaat 
ettikleri, nasyonalist ııeflerin 
yüksek kumandayı hiç bir ya
bancı dahli olmadan kendi el • 
terinde tuttukları hususunda 
teminat alınmak lazımdır. Mi· 
norka hadisesi bu hususta bazı 
§Üpheler uyandırmıştır ki bun· 
!arın dağıtılması lazımdır". 

Le Tcmps 
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Tunus' daki İtalyanlar 
Mimarisi tekmil Akdeniz havzasının nüfuz ve tesiri 

altında kalan ve husisiyle Romalıların yapıcılığından 

birçok unsurlar almış olan Cezayir ve Tunus gibi şimali 
Afrika'nın birçak memleketlerinde rastlanan cami ve 
saraylarda, hatta 19 uncu asırda inşa edilmiş olan hü
kümdar sarayında bile, yalnız ltalyan yapıcılığı değil, 
sanat incelikleri de görülmektedir. Bunda hayret edi
lecek bir cihet yoktur; çünkü yalnız cenupta değil, şi
malde de birçok abide ve eserler vardır ki, !ta/yan sa
natkarlarınrn elinden çıkmı!jtır. Ancak, şimali Afri
ka'da, Arap ve ita/yan stili mezcedilerek meydana gel
miş olan sanat eserleri iyice tetkik edilince, bunları 

yapmı!j olanların, vaktiyle esir düşüp kölelik ettikleri 
sıralarda istidatlarrnr kullanmış olan bazı ltalyanlar 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu izahtan maksat, tarihi romantikleştirmek değil

dir; Tunus beyinin ancak 1830 da kaldırdığı korsanlık 
ve kölecilik, ltalyanlarrn Tunus'dak.i kolonileriyle çok 
yakından alakalıdır. Kölecilik kaldırılmadan az evel Av
rupalı kölelere dair tanzim edilmiş olan bir listede, 
1485 isimden 1300 ü ltalyandır; aynr listede 20 fransız, 
4 alman ve 4 Danimarkalr vardır. 

Kölelerin serbest bırakılmaları için ödenmiş olan pa
raların onda dokuzu 1 ta/yanlara ait olduğu hakkında 
Tunus Fransız konsolosluğu aqivinin kayıtlarr da bu
nu teyit etmektedir. 

O devirdeki ltalyan devletinin zfıfr. kendi tabasına 
karşı kafi derecede müzahir olmasrna imkfın vermiyor 
ve Türkiye'ye olan bağlılığı itibari bir mahiyeti geç
miyen o günkü Tunus'un korsancılık ve köleciliğine is
ter istemez boyun eğiyordu. Kudretli mevkii sayesinde, 
İ!jgalden daha elli yıl eve] Tıınus'da tesis etmiş olduğu 
nüfuzu iledir ki, Fransa. bu !ta/yanları esaretten kur
tarmıştır. lşte esaretten kurtulan bıı ltalyanlar, italyan 
kolonisinin temeli olmuşlardır. 

Fransızların başarmış oldukları işten dolayı bu ta
rihi vakadan ita/yanlara bir şükran borcu yüklemek 

kimsenin aklından geçmez. Aııcak, müteakip yıllarda, 

Fransa'nın, Tunus Beyi üzerinde gittikçe artan nüfuzu 
sayesinde ita/yan göçmenlerinin de artması keyfiyeti, 
böyle bir :şükran borcunu tabii kılmaktadır. Başlangıç
ta iki dost arasrnda hiç bir menfaat ayrılığı olmadığı 
şöyle dursun, Fransa'nın mevkiini kuvetlrndirmesi sa-
11tuind.. 1.talyanlara da Tunus yolu a ı/mıştı. 

Fransız protektorası kuruluncrya kadar, Tunus'daki 
'ltalyan kolonisini Cenevelilerle Livornolular te§kil e
diyorlardı. 

Fransızlar, bu ltalyan göçmenleri arasrnda, politik 
sebeplerle ltalya'yı terketmiş olan ita/yan cümhuriyet
çilerinin bulunduklarını söylüyorlar. Fakat, asıl ehe· 
miyetli olan nokta, Tunus'a gög etmiş olan ltalyanlarrn 
çift ve çubuğa sarılmadıkları, yani tam manasiyle SÖ• 

mürgeci olmadıkları keyfiyetidir. Buraya göç etmiş o
lan ita/yanlar, ticaret ve sarraflıkla, spekülasyonla uğ
raşan küçük tüccar ve esnaftan kimselerdi ki, hepsi ya 
şehirde veya şehre çok yakrn yerlerde yerleşmişlerdir. 
Bunların çoğu, köylü ile yarıcılrk yaparak hayatlarını 
temin etmişlerdir. 

Vaktiyle Tunus'a göç etmiş olanlar arasrnda ltalyan 
yahudileri de vardır ki, bugünkü günde gerek adet ge
rek ekonomi bakımından ltalyan kolonisi içinde ehemi
yetli bir rol oynamaktadır/ar. 

Tunus'daki 2,6 miJyon nüfusun (213.000 Avrupalı) 
içinde 94.000 kişi !ta/yan kolonisini teşkil etmektedir; 
Fransızlar 108.000 kişiden ibarettir. 

Noye Zürher Saytung'dan 
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l Hayatin içyüzü 
bir müddet sessiz ve hareketsiz kal
dı. Sonra sordu: 

- Sahiden o fikirdemisiniz? Ben, 
Mr. Blis'e o kadar çok mu benziyo
rum? 

Dorrington sözüne devam etti: 
- Paranın mecmuu yüz elli sekiz 

bin yedi yüz otuz iki lira birkaç şi
lingdir. Bu para hiç bir iş görmüyor. 
Şimdi ne düşünüyorsunuz? 

- Mirasyedilik! Dedi Blis. 
- Sonra düşününüz ki bu Blis de-

nilen adam. ilkkanunda ortadan kay
boluşundanberi bir tek çek bile yazıp 
beş para almamıştır. Bu para hiç bir 
kimsenin işine yaramıyor. Bu para -
daha doğrusu onun bir kısmı - be· 
nim pek alfi işime yarıyabilir .. Ufak 
bir kısmı da sizin vaziyetinizi her 
halde düzeltebilir. Oyle deği

1

l mi? 
- Ona ne şüphe. 
Mr. Dorrington ayağa kalktı, oda

nın öteki başına kadar yürüdü ve e
linde bir fotoğrafla geri gelip resmi 
Blis'e uzattı: , 

- Bu resimde gözünüze çarpan bir 
şey var mı? Diye sordu. 

Blis resme bir müddet baktı 
- Hayır bilmiyorum, dedi, ve son

ra birden: 
- Yalnız bu resim bana benziyor, 

diye ilfive etti. 
Mr. Dorrington tasdik eder yollu 

gülümsedi: 

49-
t azan: Filıpı Upenhaym 

- Dün akşam, siz otomobille beni 
Bren lokantasına doğru götürdüğü
nüz sırada benim de düşündüğüm bu 
idi. Bu sabah buraya gelmenizi rica 
edişimin sebebi de budur. Sonra aynı 
seb~ple . bu ortadan kaybolmuş milyo
nerın bır kısım servetinden faydalan
mak. hususunda kurduğum projeyi 
tatbık etmek için sizi de kendime or
tak edinmek istiyorum. 

Blis. bir an gözlerini yarı kapadı. 
Dudaklarının üzerinde hafif bir gü
lümseyiş kıvrılıyordu. Rüya görmedi
ğine inanmak haylı güçtü. 

Mr. Dorrington sözüne devam et

ti: 
_ Bu adamın birçok imzalarını e-

le geçirdim. Birçok çalıştıktan sonra 
şimdi onları adamakıllı takl_it _ede~~
liyorum. Teklifim gayet basıttır. Bu
yük bir çek, imzası her ne kadar us
talıkla taklid de edilse, bir yabancı 
tarafından verilecek olursa ştiphe u
yandırır. Eğer siz, Mr. Blis'in elbise
lerinden birisini giyerek - Bütün el
bise dolabı buradadır 1 - Bu çeki ib
raz edecek olursanız, çok umarım ki, 
derhal verirler. 

Blia. kendini toparlıyabilmek için 

- Hiç şüphesiz, arada az çok fark
lar var. Siz daha kaba yapılı bir genç
siniz. Fakat bu benzerlik dediğim işi 
becermenize kafidir. Bankanın fazla 
meşgul bir zamanında uğrar ve sanki 
yeni hastalıktan kalkmış gibi biraz 
fazlaca sarınırsınız. Benim maksa· 
dım, önce iki, üç bin liralık bir çek 
yazıp bu imza ile para verdiklerine 
emniyet hasıl etmekti. Fakat size te
sadüf edince bu fikrimi değiştirdim. 
lşi birden bitiriversek ne olur? On
lar, bir yabancıya bu kadar büyük bir 
çeki vermekten, belki, çekinirlerdi. 
Fakat siz kendiniz, paranın hakiki sa
hibi sıfatiyle müracaat edince neden 
vermesinler? Şimdi seksen bin liralık 
bir çek yazacağım. Bunun altmış bini 
benim, yirmi bini de sizin olacaktır. 
Bu parayı neden çektiğinizi sorarlar
sa bir malikane satın alacağınızı söy
lersiniz. 

Blis sordu: 
- Böyle bir dolandırıcılığın ceza

sı nedir? 
- Azami on dört ıene hapis. Siz 

yakalanacak olursanız, bu cezanın 
yarısını yersiniz. Mesele nerede? Bu 
kadar para bu kadar fedakarlıği kat
lanmağa değmez mi? Açıkça söyliyc
yim, eğer efendice yaşıyamazsam, ha
yatın benim için hiç bir değeri yok· 

Siyasetin 

ha talan 

Faşist idarecileri, umu
mi efkarı örterek, devlet a
damlarını tenkit kontro
lünden geçirtmiyorlar. O 
nun için her gün hatalara 
düşüyorlar. 

Tarihin derslerine ehem
miyet vermiycrek, Fransa'
ya ve Akdeniz hükümetle
rine, Berlin'in oyunu için 
karşı geliyorlar. Onların 

hatalarıdır ki, Almanlara 
destek olmuş, ve bu yüzden 
Almanlar südetleri kopar
mış, Tuna'ya hakim olmuş, 
Triyeste'dcn 100 kilornet 
re kadar mesafeye, Brener' 
e kadar ilerlemiştir. 

Gene onların tedbirsiz
likleridir ki, Fransız mille. 
ti teyakkuza gelmiş, yaban
cı hakaretlerine karşı bir
leşmiş ve Fransa İngiltere 
ile olan ittifak bağlarını 

sıklaştırmıştır. 

Le Petit Bleu'den 

Fra nko'nun 

tanınması 

iş i etrafında 

Zerre kadar şüphe yok 
ki, Franko'nun tanınması 

bir siyaset işidir. Fakat bu 
iş milli siyasetle tanzim e
dilebilir. 

Franko resmen tanındı 

bile, çünkü Franko'nun ha
kimiyetini hem Fransa, 
hem de İngiltere tanıdı. 

~rin cephe alma~a ~
lışıyor. Takbih etsinler, is-
ter kabul etsinler bu hal, 
Fransız menfaati mülhem 
olmayınca tadil edilemez. 

Eıccelsior'dan 

ranKoyu tanıyacağız ve 
Ona derhel ;h;r ,.12; crnA

receğiz. Hatla Franko'ya, 
İngilizlerle birlikte küçük 
bir istikrazda bile buluna
cağız. 

Ondan sonra da, bir gün 
öğreneceğiz ki, Franko İ
talya ve Almanya ile birleş 

miş. Minorka adasının zap

tının ertesi günü, Franko 
Almanya ile İtalyayı temin 
etmiş olacak. Olacak de • 
ğil. temin etti. Nasıl mı ? 
Bilmiyoruz ama, Franko 
her ikisini teminata mec
bur etti. Ne Almanya, ne 
de İtalya Franko'yu bırak
miyacak. 

La ]ustice'den 

Çemberleyn'e, hem Fran
kıo, hem de Musolini vadet
tiler : !spanya'da iç harbi 
bitince, İtalyan askerleri 
ve İtalyan harp gemi -
leri İspanya'dan ve Balear 
adalariyle İspanyol Fasın
dan çıkacak. 

Bizim hakkımız, Bu va· 
din tutulmasını hatırlat -
maktır. 

Yoksa, "İspanya İspan
yollarmdır. I " Diyeceğiz. 

La Victoire'dan 

Büyüx realistlerimize ha
kikatı anlatalım : Bir dev
let, başka bir memlekette 
iki hükümet birden tanı -
maz. İki muhtelif elçi de 
tutmaz. 

Eğer Fransa Burgos'a 
bir elçi gönderecekse, der
hal Barselon'daki elçinin 
vazifesine nihayet verme
lidir. 

Eğer Franko hükümeti
ni tanıyorsa cümhuriyet 
hükümeti artık Fransa'nın 
gözünde meşru bir bükü • 
met değildir ve asi cümhu
riyetçilerdir. Eğer böyle i
se, onları böyle manen terk 
etmek, onların katiyen ce
saretlerini kırmiyacaktır . 

Yalnız, bu kadar acı ve 
bu kadar şiddetli bir daııbe. 
nin Fransız cümhuriyeti 
tarafından yapılması, Fran 
sa'yı büyük demokrasile -
rin gözünden düşürmekle 
kalmaz, hasımlarrn bile göz 
)erinden düşürür. 

İngiltere hükümeti ile, 
mükemmel bir iş birliği 

muhafaza etmemizin lü • 
zumlu olduğuna itiraz et
mesinler. 

Populaire'den 

harbe girecek 1 

Bir harp çıktığı ve İngil
tere buna giriştiği takdir-
~~ :ı:s ...... ucı uıu vazıyetı ne 
olacağı hakkında Kanada 
avam kamarasında beyanat
ta bulunan Kanada başve

kili B. Makenzi King, 1910 
senesinde Kanada başvekili 
olan Sir Vdlfrid Lariye'nin 

söylediği sözleri tekrar e
derek o zamandan beri de
ğişmiyen siyaseti. gene o 
eski başvekilin bir sözünü 
tekrar ederek anlatmıştır : 

İngiltere harbe girince 
Kanada'da girer. 

B. King her halde Kana
da'nm harıbe ne dereceye 
kadar iştiraki kararını par
lamentonun vereceğini söy 
lemiştir. Şu halde İngiltere 
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PAZARTESİ - 20. 2. 339 
12.30 Program. 
12.35 Türk muzigi • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber • 
!eri. 

13.10. 14 Müzik (Cazband -Ci
gan) Lantoş Orkestrası. 

18.30 Program. 
18.35 Miızık (Türk müzik bir. 

!iği korosu ) 
19.0U Konuşma (Doktor &aati) 
19.15 Türk miızigi • Fasıl hey

eti (Nihavent faslı). 'l'ah
sın Karaku:i. Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

20.00 Ajans meteoroloji ha
berleri, Ziraat borsası (Fi
yat). 

20.15 Türk müziği ( Klasik 
program). 
Çalanlar - Vecihe, Reşat 
Erer, Fahire Fersan, Refik, 
Fersan, Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Cevdet Çağla, 
Kemal, Nıyazi Seyhun, Basri 
Üfler. 
Okuyanlar • Ankara Radyo
su küme okuyucuları (Ko
ro). 
İdare eden : Mesut Cemil. 
1 - Kanuni Arif bey Sulta
ni yegah Peşrevi. 
2 - Hamami zade İsmail 
dede Sultani yegih ı inci 
beste. 
3 - Hamami zade İsmail de
de Sultani yegah ikinci bes
te. 
4 - Hamami zade İsmail de
de Sultani yegah ağır semai. 

5 - Reşat Erer keman taksi
mi. 
6 - Hamami zade İsmiil de
de Sultani yegah yürülc: se
mai. 
7 - Kanuni Arif bey, Saz se
maisi. 
8 - Kemani Rıza efendi 
ııehnaı: şarkı - Meramı ande· 
lip 
9 - Şemsettin Ziya bey ıeh
naz aşarkı • Ey habı naza 
kanmiyan. 
10 - Selim Şehnaz prkı • 
bir nevcivana. 

hame girince Kanada har
be ginniş bulunacak, yal
nız bunun şekli ve derecesi 
parlamcntıo tarafından ka
rarla§tırı1acaktır. 

- Manchester Guardian-

lord Ha lif aks' a 

m•=-·••m 1 

Londradaki boni>a hadi
seleri malumdur. Bu bom
ba hadiselerinden önce bir 

gün lngiliz hariciye nazırı 

Lord Halifaks, İrlanda 
cümhuriyet ordusu mensup 
larından birisi olduğunu 

iddia eden birisiiıden lbir 
ültimatom alımıştır. 

Bu mektupta İrlanda'da 
bulunan İngiliz askerleri
nin geri çekilmesi talep e
diliyordu. Hükümet bu 
mektubu 12 şubatta atmış, 
beş gün sonra da bir sureti 
gazetelerde çıkmıştır. 

• Manchester Guardian • 

21.00 Memleket 1aat ayan. 
21.00 Konuşma. 

21.15 Esham, tahvilit, k 
yo • nukut borsası (fiyat 

21.30 Müzik (Küçük ork 
tra - Şef : Necip Aıkın). 
1 - Brahms - Macar 
No. 8. 2 - Mannfred • 
menıita • Serenad. 3 -
chartz - Küçük balet ı 
4 - Moszkowski • lı 
dansları. 5 - GretclUUıilllO'"rl 
Ninni. 6 - Löhr - büyük 
7 - Walter - aerenad. 1 
Malvezzi • EndülÜI çiç 
teri (İspanyol damı) 9 
Oscar Fetras ·Rus milzi 
den akisler. 

22.30 Müzik (Kentet • PL)• 
23.05 Müzik (Cazband). 
23.45. 24 Son ajam JW>erl 

ve yarınki proiram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER 
20.10 Köniskberı, Vinna 

London - Recyyonal - 21.1 
Paris. 

ORKESTRA KONSERLE 
Rt VE SENFONİK KON• 
SERLER : 12 Laypsiı • 1 
40 Beromünster • 20.10 
zig • 21 Varşova • 21.45 BriJ 
sel • 23.15 Droynri'-

ODA MUSİKİSİ : 17 B 
münster • 22 Parla • P. T. 'f. 

SOLO KONSERLER : 15 
Hamburg - 17 Berlin • 18 
Laypzig • 21 Parla • P. T. 1": 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
v. s.) • 6.30 Breallv, F 
fort - 8.30 Brealav • 18 

Praı - 22 Milano • 0.15 Tul 
ORG KONSERLERİ VE K 

ROLAR : 18.10 Brealav • 
18.10 Kütenberı - 20.40 Sto 
holm. 

HAFİF MÜZİK : 10.30 (Had 
burı - 12 Kolonya, Münihr 
Hamburg • 1410 Breala• • 
Viyana - 15 Berliıı - 15.4' 
Laypı:ig • 15.50 Kütenberı • 
16 Alman istaayonlan • ı1 
Ştütkart, Viyana • 1830 Ko-! 
lonya • 19 Brnla•, Haın
burg, Könisgberı - 20 Ko
penhag - 20.15 Ştütkart • 
20.50 Kolonya - 24 Berlio. 
Frankfurt - KolonyL 

HALK MUSİS!KlSt : 11.30 
Ştütkart. 

DANS MÜZİCİ : 22 8ofya • 
2'2.30 Breslav, Kolonya, Ştüt• 
gart, Floransa, Poznan - 22. 
40 Laypziı, Tulus (tanıo

lar) • 23 Milano, Roma • n. 
25 London - Rec170D&J. Lfik• 
semburg • , 23.45 Brilbel 
Lüksemburg • 0.30 Dro;pt
vi~ 

ltalya'nın 

nüfusu artıyor 

İtalyan hükümeti.~ 
hareketlerine ait yeni i....
tistik neşretti. Bu JAta~ 
ğe nazar~ ·--- 0 eı 
.. _...ya yarım adasında 

1.031.193 çocu kdoğmUftur. 
Bu rakam, 1931 denberi en 
yüksek mertebeyi gösteri· 
yor. Ölenlerin sayısı ise 
600.799 olarak teebit edil· 
miştir. Şu halde 424.394 in
san artmaktadır. 

1938 senesinin 31 ilk kl 
nununda ltalya'nm nüfusu 
44.056.000 e yübelmeıkte 

idi. 1937 de bin nüfusa kar· 
şı 22.7 doğum varken, 1938 
de bine karşı 23.6 niabetine 
yükseldiği görülmektedir • 

İşte 1 Büyük demokraıi· 
ler "bu mesele üzerinde ne 
isterlerse düşüneU.nler. Fa· 
işte bir hükümet ki yqatı• 
yor. Bizim ise ifimiz öldil
ren bir hükümetin modniy 
le .. L' Action Françaisc'den 

tur. Kıt kanaat yaşamakdansa, öteki
ne berikine birkaç şiling için muhtaç 
olmaktansa, kulübüme devam edeme
mekdense ceza evine girmeği tercih 
ederim. Böyle bir işe uzun müddet
tenberi karar vermiş bulunuyorum. 
Fırsat zuhur eder etmez, büyük bir 
partiyi vurmak kararında idim. Şimdi 
fırsat yoluma çıkmıştır. Uşak Klo
ves'in efendisinin apartmanını bana 
kiralamasına kendini gösteren bu fır. 
sat, dün akşam size rastlayınca ta
mamlanmış oldu? 

sanız ... Diye Dorrington söze başla
dı. 

Dorrington, gözleri parlıyarak de
diki: 

- Bu Kloves dediğiniz adam ne ya· 
pıyor şimdi? 

- İçki içmekle meşguldür? 
- Ya Mr. Blis? Bu adamın birden 

çıkıp gelmesine imkan yok mu aca
ba? 

- Ona imkan ve ihtimal verilmi
yor. Bazıları kendisinin Amerika'da 
olduğur.u söylüyorlar. Kimse ne ol
duğunu bilmiyor ve ortada hakikaten 

birçok tuhaf şayialar dolaşıyor. Bir 
yerde bir dilençi kıyafetinde Londra
da görüldüğünü de duydum. Her hal
de başını bir belaya soktuğu muhak
kaktır. Bu sıralarda biz bu ufak oyu
numuzu oynayıncıya kadar meydana 
çıkmasına imkan göremiyorum. Siz 
ne diyorsunuz Bravn? Bu işe giriş
meğe hazır mısınız? 

Blis halıya bakıyordu. 

- Biraz dütünüp taşınmak lazım, 
dedi. 

- Eğer itin, tehlikeaini dii§ünüyor 

- Hayır, işin tehlikesinde deği
lim, yalnız ... 

- Yalnız? 

- Yalnız bu işin Mr. Blis'i müşkül 
vaziyete düşüreceğini düşünüyorum 

da. .. 
- Allah Allah!... Düşündüğünüz 

şeye bakın? Herif, para içinde yüzü
yor. Kendisi bir milyon.erdir; Haya
tında bir saat iş görmemi§, bir tek ki
şiyle iyilik etmemiş işsiz, güçsüz bir 
milyoner. Onun serveti, insanları sos
yalist olmağa sevkedecek nevide ser
vetlerdendir. 

Blis, ellerine baktı. Tırnaklarınla
rından bir kaçı kırılmıştı; parmakla
rında yer yer lekeler vardı. 

- öyle ise haklısınız. Bu işi ne 
zaman yapmamızı istiyor sun uz? 

- İşi uzatmağa, oyalanmağa ne lü
zum var? Ben imzayı mükemmel ola
rak hazırladım. Siz de hazırsınız zan
nederim. Neden bugün her işi bitir
miyclim? Buradan kaçıp gitmek plan 

larını da hazırladım. Her halde mese
le birkaç günden önce keşfedilemez. 
Ben alacağım banknotları şimdi size 
de söylemiyeceğim bir yerde değişti
receğim. Siz de kendi işinizi kendiniz 
halledersiniz artık. 

- Olur. 
- Şimdi iti üzerinize alıyor musu-

nuz, almıyor muaunuz? 
- Alıyorum. 

- Öyle ise fazla gevezelikle nlrit 
geçirmiyelim. Şimdi sizi banyoya gö
türeyim. Ondan sonra Mr. Blia'in ee
vaplarmdan istediğinizi giyerainis. 
lşinizi bitirip dışarıya çıktığınıs sa
man çek hazırlanmış olacaktır. Bir 
taksi otomobili ile doğruca bankaya 
gider, saat on ikiye kadar buraya dön 
müş olrusunuz. Bu, benim hayatımda 
ele geçireceğim en büyük fınat ola• 
caktır. Bundan önce böyle bir ite kal• 
kışmamıştım. Fakat yüz altmıf bin li• 
rayı bankada bırakıp da ortadan kay
bolan delikanlı, •imdi bu ıervetl eJıiDo 
den kaçırmağa layıktır. 

- Haklısınız zannederim. 
Blis, kendi banyosuna ve kendi el• 

bise odasına başkası tarafından götU• 
rüldüğü için üzülmüştü. Eksilen el• 
biselerine canı sıkılarak baktı. Elbise 
dolabının cam kapıs :nı açıp aıra aıra 

duran parlak iskarpinlerine baktı. 
Sonra gömleklerinden bir tanesini 
aldı. 

Dorrington: 

- Bunları kolayca bulmağa elini• 
yatışıyor, diyordu. 

Blis cevap verdi: 

- Bir oda hizmetçiliği olsa onu da 
rahat rahat yapardım. Müsaade eder
seniz once bir banyo yapayım da .on
ra giyinirim. Daha bol bol~ 
var. 
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Ebegümeci - Hindiba 
lzmir'de bir bat öğretmenden ge

lea tatlı mektubu buraya tekmil 
hzmak mümkün olaaydı da, aiz de 
Olau okmnuı olsaydmız, fiipbeaiz, 
•izmızm suyu aıkarclı. S.ym boca, 
Yurdumuzda milyonlarca kitinin ye 
dikleri köy sebzelerini, turpotunu, 
ebegümecini, hindibayı efek helva
'lllı, ısırgan otunu, yaban payıamı 

•e daha bir çok otlan saydıktan aon ... 
- Biz onlarm kimisinden börek 

İçi, kimisinden de ala yemekler Te 
a.latalar yaparız ... 

Diye yazıyor. Sonra da bütün bü 
otlar üzerine gazetede yazılar iati
)'or ..• Hoca kendisinin de gerçekten 
köylü olduğuna inandıracakmıı gibi 
llıektubunun bir kaç yerinde ''yiriz,, 
diyorsa da, gerçekten köylü olsay
dı üzümünü yer de bağını aormaz
dı. Köylü olmıyan hocanm maksa
dı da belli : Çocuktan her vakitt 
imtihan etmiye alıtmıı, beni de im
tihana çekmek istiyor. 

Sayın hocanın saydığı otlarm ço
iunu bizim köyde "yemediğimiz'' 
İçin, doğrusu, onlann ne oldukları
ıu bilmiyorum. Bu imtihanda ancak 
bir sıfır alacağımı anlamakla bera
l»er, ba .. öğl'ıetmenin aorgulannı büs
bütün cevabsız bırakmamak üzere 
bugünlük bizim köyde de tanadığı
lhız ebegümeci ile hindiba üzerine 
bildiğimi aöyliyeceğim. 

Ebegümecinin tarihte yeri pek 
büyüktür, derler. Filozof Fiaagur 
dünyada en temiz gıda odur der • 
ıniı. Şair Horas kendini onunla bea
lernif. MeJhur hatip Çiçeron en gü
zel nutuklarmı ebegümeci yedikten 
aonra aöylermiı... Bunlarnı hepsi 
doğru olaa gerek, fakat obegÜmeci 
inaanı gerçeıten beslediği için değil, 
karma yumutaklrk verdiği için. Ga
liba o meıhur adamların karınların
dan zorları varmıt da onun için e
begümeciyi o kadar övmütleT. Yok
aa onun insanı bealiyecek bir yeri 
Yoktur. Pirinçle ve bol yaila birlet· 
tirilince yahut börek içi · yapılınca 
yanaıdakilere lezzet Terir, fakat 
bealiyen ebegüı,ıeci cleiil, yanında
kilerdir. Ondan dolayı ben ebesü-
1Dec:İ7i sörünce onan içiadeki yalı· 
ha aCll"lla. 

Ebegümeci biT gıda olmaktan zi
y ade bir il&çtrr. Boğaz haatalıkla-

d ~ t '"L.:~:s.:: _nn a.. ~-Z 1· r. o-..... 
haratetır. un için yaprakları kay 
natilarak l'arl'ara ili.a ,.pıbr. E. 
a.•.J- ftftCiaa lapa da pparlanlL •• 
Karnı yumuşaLu~ -1. ıfolru olmak-

la beraber, bu it için daha b1ıka 
türlü türlü ilaçlar olduiundan, tim
di inkıbaza kartı ebegümeci yemek 
hemen hiç kimsenin hatırına gel • 
mez ... 

Hindibaya gelince, onun tarihte 
belli batlı biç bir yeri yokaa da, bu 
zamanm sofralarında itibarı gittik
çe artmaktadır. Bizim köyde de hin· 
dibayı hala sarı ıalvarlı euner kız
lar kırlardan toplıyarak gıetirirler't 
satarlar. Fakat frenk illerinde hin
diba camlı bostanlarda izzet ve ik
ram ile yetiftirilmektedir. 

Onun bu kadar rağbet bulmasma 
sebep insanı besleyici bir gıda ol
masından değildir. Vakıa aalataaı, 
hatta hiç yağsız ve airkeaiz yahut 
limonsuz olarak, öyle kuru kuruya 
yenildiği vakit ağıza verdiği hafif 
acılıiı ve buruna kadar giden ken
dine mah• kokusu ile iıtah açar, 
midedeki hazan guddelerini itle • 
tir... Meraklıları hindibayı et su
yu ile, yağla hatta tekerle karııtı
rak yedikleri vakit bir çok sebzele
re tercih ederler. Uzerine beynir 
rendeliyerek, makarna gibi, fırın
da kızartllrarak yiyenler de vardır. 
Fakat bundan dolayı da, batlı batı
na bealeyici bir gıda sayılamaz. Bar 
aaklarmda müzmin bir iltihap olan
lardan baıka kimseye dokunmazsa 
da inaanı besliyeceğine de inanıla
maz. 

Hindibanın rağbet görmesine a
sıl sebep eskiden bayanlarm yüzle
rinde çilleri kaybettirir diye töhret 
alması idi. Onun için bayanlar hin
dibanın auyu ile yüzlerini ve gözleri
ni yıkadıktan batka yemej'ini de iş
tahla yerlerdi. Fakat çillere kartı 
onun kadar faydaaız baıka i
laçlar çıktığından beri hindiba da 
bu cihetten ıöhretini kaybetti. 

Ona karıılık lngiliz hekimlerinin 
methur tecrübelerinden beri hindi
ba safra keaesini temizlemek ve i
çinden kumları çıkarmak için iyi 
bir yemek olarak tanınmııtır. Bun
dan dolayı, doğrudan doğruya ilaç 
olarak içi:-ilmck üzere ilülaıası bile 
çıkanlır. 
Yalnız, hindibayı çocuklara ye

dirmek iyi olmaap Çünkü öteclenbe
ft dildca •tmitJ•, ÇIOC1llr1ar ne Ta
kit hindı y r r se o g ce rüya
larında havuz görürler ve içeri.ine 
diiftükleri için korkup ailıyarak 
uyanrrlannıt. Rüyasında havuza dü 
ten çocuiun yataiı ne halde olaca
lı Ü lrıolayca t.bmin edilebilir. 

A.C. r ....................................................................................... ·~·--·· ..... ·· ı 
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Mercan Adası 
R.M. Ballantyne'den Nurullah A

taç'ın pürilzailz uslUbiyle dilimize 
çevrilmiş olan bu eser Kanaat Kitap· 
evinin "Ankara kiltüpaneei" aeriai a
rasında intipr etmittir. 

Müellifin önsözü kitabı §Öyle tarif 
etmektedir: "Bu kitapta anlatacağım 
harikulide maceraları geçirdiğim za· 
man henüz çocuştum. Bunun içindir 
ki bu kitabımı en çok çocuklar oku
sun diye yazdım. Hem eğlenecekleri
ni, hem de istifade edeceklerini umu
yorum. 

Bir kelime daha aöyliyeyim. Bu 
kitap öyle gamlı, hüzünlü ıeyler se
vip te şakadan Jnlamıyan bir kimse
nin eline düşerse, çok rica ederim, 
o kimse bu kitabı okumasın, onun 
için yazılmıı degildir." 

Bu tariften de anlatılabileceği gibi 
ki.tap daha ziyade ge~ muhayyilele
re hitap etmekte, onların alika ve te
cessüslerini tatmin edecek cazip ma
ceralarla dolup taşmaktadır. Müelli
fin canlı, ıürükleyici ifadesini müter
cim büyük bir kuvetle muhafaza et
mesini ve hatta belki de daha güzel
leştirmesini bilmİJtir. Eserin aslın

dan iktibas edilmiş birçok resimlerle 
aüslenmş ve temiz bir şekilde baaıl
nuş olan kitap 295 sayfalık büyük bir 
cilt teşkil etmektedir. Fiyatı SO ku
fUJtur. 

Maden ili 
Elbığ orta okul tarih ve yurdbil-

giai öğretmeni B. Ömer Kemal Ağar 
tarafından "Maden ili" adıyla bir e
ler telif edilerek neıredilmittir. 

da ilave edilmiştir. Fiyatı SO kuruş 
olan bu kitabın tevzi yeri latanbul'da 
Ahmet Halit kitapevidir. 

Ata'mız 

Ekmel İzdem tarafından hazırlanan 
bu kitapta Büyük Atamızın kaybı 
karıısında Akhisar'da söylenen nu
tuklar ve yazılan yazılar memleketin 
diğer köşelerinde bu acı hadisenin u
')"andırdığı akisler ve dünya matbua
tından iktibaslardan bazıları toplan
mı~tır. Ebedi Şef'in cenazer törenin
den muhtelif resimlerle tezyin edil
miş olan kitap 107 büyük aayfadan 
mürekkeptir ve 30 kuruş fiyat taşı -
maktadır. 

Bu kitap Akhisar Halkevi tarafın
dan neşredilmiştir. 

Fikir Hareketleri 

Bu değerli fikir mecmuasının 16 şu 
bat tarihli 278 inci sayısı şu yazılar
la çıkmıştır: Walter Lipmanni: Ko
münizmin realitesi, Bertrand Rus
sell: Avrupa kıtasında liberalizm, 
Edmond Verme il: Pancennanizmin 

üç merhalesi, Paul Bertrand: Not al
mak hüneri, Georges Duhamel: Yir
minci asır adamı, Suphi Nuri lleri'nin 
eserinden parça, Andreu Snüth: Ben 
bir Sovyet amelesi idim, Will .Du
rant: Filozoflar, hayat ve mezheple
ri, Marco Polo: Dünya harikaları. 

Romanya'da yeni bir 
hôdise keşfedildi Muharrir bu eserinde Maden ili 

içindeki bir aeyahahnı anlatmakta 
Maden kazasının nüfu-, içtimai Te Bükrq, 19 a.a. - Eski demir mu • 
iktıaadt vaziyeti hakkında mahimat hafız tefkilitı.nm •uikaat tertibatı 
•ermekte, Türklerde madencilik, hakkında polisçe yapılmakta olan tah
M.T.A. Enstitüsü, Ergani bakır ma- kikat yeni bir hadiseyi meydana çıkar 
deni, Krom madeni ve Etibank faali- mıştır. 
Yeti hakkında umumi malumat ver- Bu plana nazaran muhtelif ekipler 
dikten sonra maden folklorUnü göz- bomba ve alev makineleriyle Bükretin 
de~ geçirmektedir. Kitabın sonuna mühim noktalarını ele geçirirken dört 
lllUellifin "Türk milletinin tarihine kiti de milU bankaya girecek ve ora • 
~ '-'t" -.al bir llDonfeqmı daki altmları apacaktı. 

u ı; us -S-
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yediğiniz içtiğiniz şeylerin sr 
hi olup olmadığı meselesi dev 

letin alakalı makamlarını daima 
meıgul etmiştir. Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletini, Dahiliye Ve 
kiletini, İktısat Vekaletini ve bele 
diyeleri ... 

Bizim en temiz yiyecek ve içecek 
leri bol bol bulmamız lazımdır: çün 
kü biz, toprak ve hayvan mahsulle 
rinin en iyilerine sahip olan bir mem 
leketiz. Türkiye'nİ41 bu sahada ne ka 
dar ileri olduğu dünyanın bildiği bir 
hakikattir. 

Fakat bazıları bu itin daha fazla 
bir ahlak telakkisi meselesi olduğu 
kanaatindedirler. ineklerimiz, çe9it 
li otlar yetiten yaylalarımızın temiz 
havası altında en sıhi ve ideal eiitü 
verebilirler., fakat sütçünün buna su 
karı§tırmak itiyadını nasıl önliye 
ceksiniz? En devamlı ve kolaylıkla 
bırakılmıyan itiyatların menfaatle 
el ele vermiş o1an itiyatlar olduğunu 
unutmamak lazımdır. 

Bize bu satırları İstanbul beledi 
ye kimy2hanesinin faaliyetine dair 
elde ettigimiz rakamlar yazdırttı. 
Nüfıısu milyona yaklaşan biricik 
şehrimiz olan !stanbul'da, belki bu 
n iifus bolluV.u dotav ısiyle olacnk. bir 
çok diğer vilavetlerimizde rnsthya 
madrğımız hu~usivetler vardır. İyi 
ve fena hususiyetler... Daha doğru 
su iyi ve iviteştirilmesi lazım gelen 
hususiyetler .. 

E veli bir şehir halkının yiye 
cek ve içecekleri arasında 

bir devlet müeasesesinin kontrolü 
altından gecen şehre lüzum olan mad 
deler hangileridir ? 

Uzun boylu bir tetkikten fayda 
}anmadan bunları bir anda hatırla 
mak mümkün değildir. Mesela, za 
ruri yiyecek maddeleri araeında bu 
lunanlardan herhangi birisini misal 
olarıtk ahnız: ya~ ! ... 

Biliriıo: ki 1stanbul'da saf veya saf 
olmıyan yağ: en dertli bir yiyecek 
meselesirlir Gazetelerin durıNdan 
bahsettikleri mesele, belediyenin 
durmadım u~raştığı mesele, halkın 
durmadan şikayet ettiği mesele ... 

Bir de, yağ çerçevesi içine girip, 
belediye kimyahanesinde tahlil edi 
len maddelerin isim ve cinslerine ba 
karsanız mahlCit yağın ne demek ol 
duğunu anlanıınız: sade ve tereyağ: 
margarin yağ ; ve jetalin yağ ; don 
yağ; kuyruk yağ; zeytin yağ; pa 
muk yağ: susam yağ: ay çiçeği yağ; 
makine yağ; kola yağ .... 

İstanbul'da ya& meselesi için tet 
kilder yapan belediye müfetti9leri 
raporlarında bu kadar 19.& *4ii JöiQAi 
varken aaf yagın nud temin cdilebi 
leceğinden dert yaıuyod•u ve şun 
lan söylüyorlardı: 

Bu yağlardan bazıları renksiz, ko· 
kusuı:dur. Her çeşit yağa karışabili. 
yor. Bu itibarla saf yağı ilk bakı§ta 
anlamak cidden güçtür. Bu if, an
cak, bir kimya tahlili neticesinde 
belli olur. Bu bakımdan satılığa çı • 
karılmıt olan yağların belediye 
kimyahanesinde behemahal tahlil e
dilmif olmasına zaruret vardır." 

G üzeL .. Fakat neticeleri gör
mek iıter misiniz? lıtanbul 

kimyahanesinde 936 aenecinde tah 
lil olunan çeşit yağlardan alı 
nan neticeleri 936 da belediye kim 
yahancainden yemekte ve sanayide 
kullanılan yağlardan 3145 örnek 
tahlil edilmittir. Bunlardan uıuva. 
fık netice verenlerin aayıaı 2619, 
muvafık olmıyarak netice verenle • 
rin aayıaı 526 dır. 

Fakat bu niabet, yağların cinai ü • 
ı:erinde de esaslı bir deği§me göate. 
riyor. Meseli sade ve tereyağ olarak 
tahlil edilen nümune sayıeı 531; mu. 
vafık çıkan 405; muvafık çıkmıyan 
126 .. Ni5bet yüzde otuz .. Şimdi, han. 
gimiz lstanbul'da tereyağ alırken 
şöyle bir tereddilt ge4iirmiyeceğiz? 

Zeytİ41 yağlarına bakınız: Tahlil 
edilen nümune sayısı 840; muvafık 
olan 598; muvafık olmıyan 242 .. Ya. 
ni yüzde kırk. 

Ya susam yağı? Oç ömek tahlil 
edilmiş, üçü de muvafık olmıyarak 
neticelenmiştir. 

Dahası var: Belediye müfettişle· 
ri bu nUmuneleri muayyen mınta • . .. 
katardan toplamamışlardır. Bu nu. 
mu.neler arasında şehrin her sem • 
tinden alınmış olanları vardır. Ba. 
zı semtlerden alınanlar niıbeten iyi 
neticeler; fakat bazı semtlerden a • 
hnan qağı yukarı yarıdan fazla 
menfi neticeler veriyor. Bozuk olan 
nümuneler toptancılardan ziyade pe
rakendeci esnafta bulunuyor. ÇUn
kü pel'akendeci daha az kontrola ti. 
bidir. Fakat, halkla daha çok ve sıkı 
münasebetlerde bulunan da gene o
dur! 

Misaller, biribirini takip edebilir. 
Meseli ekmeli ele alalım.. Onun ka. 
dar anul llJllllde DINden bullleap l 

Yediğimiz ve içtiğimiz 
maddelerden hangisi 
saf, hangisi hiyleli ? 

Yazan: 

Cemal KUTAY 
936 da İstanbul fehir kimyahane -

si 257 5 okımek nümunesi tahlil et. 
miştir. Bu nümuneler içinde yenmi
ye muvafık olanların sayısı 605; ol. 
mıyanları.n sayısı 1970 dir. Nisbet: 
~ğı yukarı yüzde otuz! Şimdi, İı
tanbul'da lokantada yemek yerken 
veya evinize ekmek alırken yüzde o
tuzunun sıhate uygun olmadığınr 

hesaba katmak gerek!... · 
Fakat bµ, pek de korkunç bir tey 

değildir: Zünkil asağı yukarı - bazı 

muaY'yen memleketler müstesna • 
birçok yerlerde aynı hal vakidir. 
Buna psikologlar bir "ahlak mesele
si,. diyorlar. 

Şimdi ; ekmeği ve yağı bir tarafa 
bırakarak İstanbul şehir kimyaha • 
n~inin tahlil ettiği maddelerin ne · 
vilerine ve neticelerine bakınız: 261 
menba suyundan 200 Ü muavfık, 61 i 
muvafık değil; 31 çeşme suyıındln 
yalnız 7 ai muvafık, 24 ü degil : 42 
kuyu suyundan 41 i muvafık degi l, 
yalnız biri muvafık; 20 sarnıç su • 
yundan 17 ıi muvafık değil, 3 Ü mu
vafık; 5 süt ve ıüt buliaasından bi. 
ri muvafık degil, dördü muvafık; 

401 gazoz ve şuruptan 51 i muva -
fık değil, 350 si muvllfık; 10 Jimo. 
natadan beşi muvafık değil, beti mu
vafık; dört tiradan dördü de muva. 

fık değil: 250 sirkeden 235 ti mu
vafık değil, 15 i muvafık; 8 rakıdan 
8 i muvafık: yedi şaraptan biri mu. 
vafık değil, 6 sı muvafık; 79 un nü
munesinden 11 i muvafık değil, 68 i 
muvafık; 225 pirinç unundan 56 sı 
muvafık değil, 169 u muvafık; 110 
nişastadan 7 si muvafık değil, 103 Ü 

muvafık: 183 irmikten 25 j muva
fık değil, 158 i muvafık: 409 ma • 
karna ve tehdyeden 93 ü muvafık 
değil 316 sı muvafık ... 

Alırken safhgından endi'e et • 
tiginiz maddelerin her han -

gi birisi üzerinde iyi ve kötü niı • 
betleri kendi kendinize arayınız. 

Bir de size, tatlı maddelerle, ye -
mekte kullanılan diger maddelere 
ait neticeleri verelim-

Çok sarfettigi.niz bir tatlı madde 
olarak helvaya bakınız: 161 nümu. 
neden 126 sı muvafık değil, 36 sı 

muvafık; 115 pasta ve kurabiyeden 
18 i muvafık degil, 97 si muvafrk ; 
27 reçelden 1 i muvafık değil, 26 sı 
muvafık: 174 çikolatadan 5 i muva
fık deg il, 169 u muvafık ... 

Misalleri uzatmakta ne lüzum 
var? Netice şu oluyor: Karıştırıldı
ğı zaman ne renk, ne koku, ne ağır
lık gibi farık bir degişiklik göater
miyen maddelerin ucuzu halitada ga. 
1iptir: Helvada şeker yerine sakarin 
gibi! 

Ne göz. ne dimağ, ne dil , ne de 
el safı. saf olmıyandan ayınnıya mu
vaffak olamayınca bir tek dayanç 
kalıyor: · 

ı, ahlikı f.. 

__ .;;;...,__,;;;;;_. _ __;;_ . -
ileri cemiyet 

Geçen sene 80ftlarıncla Nobel e
debiyat mükafatını kazanan ,,.. Çin'
de dofup büyümüt amerikah bir ka
dın olan Pearl Buck'un Şalt m..a
n, •arp rüqarı admdaki n11Danı, 
maziye bailı baba evi ile kapın pen 
çerelerini istikbale 1r9nif açauf koca 
evi, yani geri cemiyet ile ileri cemi 
yet arasında kalm11 senç bir çinli ka 
dmın ı.tıraplarmı anlatır. Em çinli 
konağı her bir avlusunda bir batka 
kadmm, bir batka gözdenin, bir bat 
ka odalim boy boy çocuklariyle ya 
tadıiı bir kenanaaraydır. Burada er 
kek çocuk bir tehzade sibi yqar. 
Kız çocuk, belki doimadan nıfall)an 
mıt olduiu mü•talrhel lr.ocetma an 
cak erkek çocuklar nrdiji takdirde 
biraz mesut olabileceiini bilwek er 
keie M'V'İmli ıöriinlnek aanatmı öi
renmiye bütün genç kızlık hayatım 
vakfeder. Fakat, ıunu da bilir ki ba
dem sözlerinin altmda benÜ• ilk lu
rıtıklar baılamadan saadetini bir 
batka ortakla, hatta ortaklarla pay
latacaktır. Buna raimen ayaklanm 
güzelleıtirmek ( ! ) için dinmez acıla
ra katlanıp aargılara sarar, bebek a
dımlariyle yürür, kukla edaaiyle 9ÖJ'
ler, evinin içinde bir hayalet gibi 
aeuiz dolaıır. Orada giilmek a.,.. 
neıelenmek günah, kahkaha bir ci
nayettir. 

Şark TÜ"•ôrı, ••P rüqan'nm 
kahramanı itte bu muhitten çıkmq 
ve Amerika' da üniversite tahsilini bi
tirip memleketine dönen nıtual• i
le evlenmiıtir. 

- Henü:ıı: vakti ıeçmcmıifken .. 
ayaklpnun aarıılarmı çöuek, ne iJi 
olurdu! 

!Her hangi bir tecavüzü 

Kocasınm bu teklifi karfıunda 
genç kadm na11I hayretten haJNlıe 
düpneain? Bir sargının çösiilitü Ye 
bir çift ayaim toprata rahatça baa
tı bütün bir ananenin )'lkıl11ıcbr. Fa· defetmek kat, garplı için de asri olen hayattır. 
Hayatta ise adımlar köatekeis olmak 

hali müstesna olmak üzere 
lazımdır. Kapalı, daracık orta çat 
cemiyetinin ananelerini mi, olnmuq 
Ye yazmıf, görüp anlamq olua koca
nın dediklerini mi terem etmeli? 

Birleşik deYletler kuvete 
müracaattan nefret eder 

EveHri pce, Ankara halkeYiade, 
halkevlerinin yedinci 71ldöaiim6 mü
nasebetiyle verilen baloda, rü.el P. 
yinmtı, 11hatli, terbiyeli, •ki ta~lı 
ve serbest bakıth çiftlerin insanca ha 
yattan aldıktan nezih zevki kendim 
de tadarken bir taraftan Şarlr rüqci
n, ••P riiqarı'nın kahramanmı, cti
ier taraftan büyiik anamı" anamı 
dütündüm. Zavı.lhlar nasıl yapm19-
ler, naaıl betbaht olmuılardı? 

Amerika Cümhurreisi bir nutuk verdi 
Keyweat, • Florı a - T9 a.a. - B. RUft'elt, ıimall ve cenubi 

Amerika'nın hayata ait telakkilerini müdafaa ve muhafaza et -
mek ve demokrasiyi otokrasinin tahripkar nizaları fevkine çıkar 
mak huıuıundaki müşterek emellerini hatırlatmıştır. 

Bize ileri cemiyeti aafha safha 
gÖ•terip ''her feyİ1ı üstünde hayat 
nrdır,'' diyen halk"lerini ı.bcil e • 
delim; balosu, kitapaaraJ1, apara. 
tiyatrosu, edebiyab, tarihi, dili, İç-Amerika cümhurreisi bu söderi San 

Fraıwiako fuarının ve tempo ıergisi - J K d 'd 
n~n. açı~ı m~nasebetiyle Antil de - u ÜS e 
nızıne gıtmek uzcre Houstocı kruva -

• timai yardımı ve bel- f87İ ile il-1 ce-

yeDJ miyetin timaa11 olan balke'f'l..mi ... 
Nasuhi Baydar 

&arüne binmeden evel otomobilindeki 
radyoda söylemiştir. 

B. Ruzvclt taarruza ka.rtı mukabele 
hali müateana olmak üzere Amerika 
cümhuriyetlerinin kuvete mlU"acaat -
ları ıiyaeetleri çerçeveeinin haricine 
çıkarmı§ olduklarını bi.r kere daha 
tasrih etmittir. 

Mütarünileyh de-mittir ki : 

Kim1Jenin toprağında 
sö~ümüz yok 

"- Demokrasiye olan inanmmu gös 
termek için iyi komtuluk siıyuetini ha
rici siyaaetimizin temel tqı yaptıık. 
Bundan batka her hangi bir siyaset, 
düşünceluimize ve ideallerimize uy • 
gun olamazdL Bu siyaseti tatbik: aa -
hasında mukaddes kitapların nasihat
lerini takip etmek, komtumuzun bu • 
dut tilJını yerinden oynatmak ve hu • 
dutlarma tecavüz etmemek fikrinde 
bulunuyoruz. Milletler arasında tica • 
ret, münakalat ve kültürel mübadele -
ler hüriyetlerini her türlü vesaite mü-
racaat etmek suretiyle temin eylemek 
istiyoruz. Kimsenin arazisinde gözü -
müz yoktur. K<>mfularımızın malları -
na göz dikmit değiliz. Teslihatı tah -
dit için yapılan her nammkirane te 
9el:ıbü9te i,Oirliii yapıyoruz, her han
gi bir tecaviiı:U defetmek hali mU.tea
na olmak üzere kuvete müracaattan 
nefret ediyoruz.,, 

Re.men isti.bbar edildiğine göre B. 
Ruzvelt'in deniz manevralarında ıı.zır 
bulunmak Uzere Antil denizinde ya • 
pacağı cevel&nı fimdiki beynelmilel 
vaziyet dolayısiyle kısa kesmesi muh· 
temeldir. B. Ru.nelt, payitahta evelce 
mukarrer oldufu veçıhile 10 martta, de. 
fil, 3 martta dönmeli milmldin olduğu
nu söylemittir. 

Cumhurreisi Runelt, Vqington'
dan ayrılmadan evci mebusan meclisi
ne bi!' tezkere göndererek otojir ima • 
lltınm arttmlmuı için bir milyon 125 
bin dolar hu.U81 taılwt.t iatcmittir. 

taarruzlar 
Kudüs, 19 a.a. - Sokaktan geçmek

te olan bir rus ile bir yahudinin silah
lı bazı şahısla.rın taarruzuna uğrama • 
lan üzerine şehrin iki mahallesinde 
ışık söndürme saatinin tatbikine ka -
rar verilmiştir. Yafa'da bir arabın su
ikasta uğraması üzerine 24 saatlik bir 
müddet için 11ık söndürme saati tat • 
bik edilmiştir. 

di ticaret ~aları yahudi müdaf&Mı 
tahsisatını arttırmak için yahudiler 
tarafından getiril«ek bütün mallar • 
dan hususi bir re5im almıya karar ver. 
mişlerdir. 

Çek ordusundaki yahıUli 
ıubaylar 

Prag, 19 a.a. - Hükümet yahudi 
subayları tasfiyeye bBflamıştır. Mu • 
vazbaf hizmette bulun.an bütün yahu• 
di subaylar tekaüde sevkolunmuttur. Kudüs, 19 a.a. - Filistin'deki yahu. 

r BU AKŞAM =======~ 

Y eni19hir U l U S Sinemasanda 

BÜYÜK GALA 
Türkiye' de ilk defa olarak 

KADINLAR HAPISANE:Sl 
VIV1ANE ROMANCE • FRANCIS CARCO 

Fransaıun en talUDllUf muharrirlerinden (Francia Can:o) 
nun Kadm hapiaanelerinde aylarca yaptıiı etüdlerden ha
zırlanan hakiki bayat filmi. 

F ranciı Can:o'ya en büyük akademi mükafatını kazan
dıran franaızca sözlü büyük f&beaer ..• 

Aynca yeni metro Jurnal 
Her gUn 16 • 18 • ve 21 seanslarında 

Orkestrasının LAN TOS 
yeni programı. 

MACAR GECESİ 
12,15 ucuz matinesinde aon olarak BEKARET 

Gece için numaralı koltukların evelden kapatılması rica olunur. 

TI: 3923 
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Salihli'de Kurşunlu banyolar1nın uzaktan görünüşü Foto: Hüsnü Kizım 

Niğdede meyvacdık ve Bayındırlık 

Yarmm milyon liraya ihale 
edilen baraj 941 de bitiyor 

Niğtle'tlen bir görünüı 

Niide, (HUSU11) - Niide 933 yılında demiryoluna kavuımut
tur. Bu tarihdenberi ekim sahamız inkipf ile geniılemiı bulun
maktadır. Direr taraftan mahsulümüzün her yıl para etmeıi, 
müstahsili memnun ettiğinden bilhuaa meyvecilik, kuru sebze ve 
hububat ekimine son derece ebemiyet verilmiftir. 

Yalnu Niğde istasyonundan 938 yı- kiletinin 500.000 lira aarfiyle ihale 
lmda 1.375.000 kilo ziraat ve hayvan ettiği Gebere barajı bu eserler ara
llUlbsulleri ıevkedilmittir. Her gi1n arndadır. Bu baraj 941 yılı eylülünde 
iki üç vagon Niğde elmuı yurdun tamamlanmıı olacaktır. Ve 1.5 milyon 
dört bucağına tafınmaktadır. UzUm, metreküp ıu toplanacaktır. Barajın 
patate9, mqbur hançerli faaulyamız, ıulama sahasında şimdi 85.000 adet 
90fan, çavdar, prap ve hah en çok elma ağacı vardır. Barajın inpsından 
ıelir getiren mallar1mızdır. 938 sonra bu miktar 200.000 ağaca çıkarı
yılında bu mahıullerden 1.500.000 li- lacaktır. Baraj ıulama sahasında şim-
ra elde edilmittir. diden kirizmelere başlanmıştır. Bü-

Ficl tün Niğdeli bağcılar ve baraj sulama 
anlılı ve baraj sahaıında bulunan Yeşilburç, Gülüce 

Nifde iıtihsilatının çoğalmmuna ve Kırkpınar köylüleri ·bot buldukları 
Ye luymetlenme.ine devletçe de bü- arazinin ruhsatiyesini alarak imarına 
yük önem verilmektedir. Ziraat Ve- aavaımaktadırlar. Bu yüzden amele 
Jı::iletinin meyva fidanlığı, Nafıa ve- yevmiyeleri yükselmiştir. 

Eskişehir'de feci kaza 

On günlük gelin kocasının 
kaza kurşuniyle öldü 

Çukurovö'nın su davası 

Seyhan sol kanalmm 
İnfaab da baıhyor 

Adana, (Husuıi) - Çukurova'nm kuraklıktan ve bataklıktan 
kurtarılması için ıuların düzene konması itine iki ıenedenberi 
hararetle devam edilmektedir. 
Sey han üzerindeki büyük barajın r----=- • 

inşaatını taahhüt eden müteahhitler 1 p 1 ya n k o dava s 1 
şehrimize gelmişler ve ahfap malze-
melerini almak üzere lzmit'e gitmiş- T J be • J k b•J t 
terdir, baraj inşaatı için lazım olan a e sıy e orta ı e 
malzeme vapurla Mersin'e gelmek ü- J 
zeredir. a an öğretmen 

Seyhan sol kanalının inşaatında lzmir, (Hususi) - Hakimiyeti Mil 
kullanılmak üzere iki büyük kazma liye mektebi üçüncü sınıf öğretmeni 
makinesi daha ıetirilmiştir. Bu iki B. Muzaffer Öniz talebesiyle ortak 

+-"'"' ..... -.-...................... ~ ........ ..... 
mıştır. Sol kanalın açılması işine baş· yük ikramiye çıkmışt ı. Kazanılan pa
lanmıştır. ranın taksimi yüzünden birçok anlaş

mazlıklar çıkmış ve talebe velilerin-
Şimdiye kadar bu sahada yapılan den bir kısmı dava açmışlardı. Piyan

kanal hafriyatı 16,5 kilometreyi bul· go meselesini tetkik eden cümhuriyet 
muştur. 2 kilometrelik bir yer kal- müddeiumumiliği tahkikatını bitir
mıştır. Havalar iyi gittiği için in!8at miş ve öğretmeni emniyeti suiistimal 
sahasındaki amele adedi arttırılmııt{r. euçiyle ağır ceza mahkemesine ver
Çalışmalara hararetle devam edilmek mlştir. Muhakemeye yakında başlana-
tedir. caktır. 

İzmirde bir katil suçlusu 12 yıl 
atır hapse ınabkaın oldu 

Mahkiim Ali mahlıemeJe 

Ealci,ehir, (Hıuuıi) - Şehrimizde feci bir kaza olmut, bir a
dam kaza ile on günlük karısının ölümüne aebep olmuıtur. Hi- ı 
dise töyle olmuıtur: 

lzmir, ( Huıuıi) - Geçenlerde bir kadına lif atmak yüzünden 
çıkan bir kavgada Tahıin adında bir adamı yaralıyarak ölümüne 
sebep olmakla zan altında bulunan Ali Sukuıu'nun muhakemesi 
bitmiıtir. 

lsmetpap mahallesinde Namal so-ı
kafında oturan Ali on gün evel 18ya1 

Çankın Umumi Meclisi tında Esma adında bir genç İı:ızla ev
lenmitti. Hadise günü Ali evinden 
çıkmamış, tabancasın : alarak temiz· 
lemeie batlamıştır. Ali tabancasını 

temizlerken on günlük gelin de çehiz 
sandığından çıkardığı elbiselerini ü

tülemekte idi. Kaza ile Alinin eli ta
bancanın tetiğine dokunmuş, ç kan 
kurıun Esma'nın ıol omuzunu delmiş 
ve zavallı genç kadın kanlar içindt 
yere yuvarlanmııtır. 

Ali işlediği kazanın dehşeti karıı
sında bir an ne yapacağını tatırmış, 
sonra vaziyeti ev halk na haber vere
rek doktora koşmuştur. Hadise yeri
ne doktor ve müddeiumumi gelmiş
tir, Esma hemen hastaneye kaldırıl
anı iıe de zavallı genç kadın bir gün 
eonra ölmüştür. Müddeiumumilik ka 
sanın mahiyetini tahkik etmektedir. 

Çanları umumi meclisi toplanmıı ve valini·n nutkundan sonra 
müzakerelere baılamıfbr. Yukarıdaki reıim mecliı toplantısm
clan bir içtimU ıöetennektedir. 

1 Zanlı, yoldan geçen bir kadına lif 
atmış, ölen Tahsin de "ayıptır yap
ma 1,. demiştir. Bunun üzerine kavga 
büyümüı ve Ali bıçakla 'Tahsin'i ağır 
surette yaralamıı, yaralı hastanede öl 
müştür. 

Bu hadisenin muhakeme.i bitmiş 

Ali 12 yıl 10 gün ağır hapse mahkum 
olmuıtur. 

Karapınar 

elektriğe 

istasyonu 

kaVUftU 
Aydın, (Hususi) - Karapınar is

tasyonunda elektrik tesisatı yapılmı§ 
ve iıtasyon elektriğe kavuşmuttur. 

Karapınar • Koçarlı yolu 
Aydın, (Hususi) - Karapınar - Ko 

çarlı yolunun inpaı bitmittir. Kara
pınar nabiyeei şimdiaiaçlama itleriy
le uerqmaktadır. 

20. 2. 1939 

ADANA TÜRKKUŞU BİNASI 

İntaab biten yeni ve ınodern 

bina 39 bin liraya ınaloldu 
Adana, (Husu

si) - Şehrimiz 

Türkkuşu binası 

inşaatı bitmiştir. 

Bina bugünlerde 
teslim edilecektir. 
Türkkuşu önümüz 
deki yıl içinde ça
lışmalarını artıra

caktır. Hava kuru
mu başkanı bu hu
susta şu izahatı 

verdi : 
"- Geçen sene 

inşasına başladığı

m z Türkkuşu bi Adana T ürkkuıu bincuı 
nası tamamen bi tmiş ve muvakkat ka- ı--
bulü yapılmı ştır. Şehrimizin en güzel Balık . 'd .. J 
yerinde kurulan bu bina hem Türk- esır e SUt er 
kuşuna mensup gençlerimize iyi ve 
modern bir mektep, hem de şehrimi- k t J k tıJ 
zin imarı noktasından mühim bir ka- ayna ı ara sa ıyor 
zançtır. Türkkuşu binası , yerini is -
timlak bedeli ile birlikte bugünkü ha
liyle 39.000 liraya mal olmuştur. Ka
lorifer ve saire itibariyle her türlü 
medeni konforu haiz olan binamız 
çok güzeldir. Şimdi binanın bahçesi
ni tanzim ettirmekteyiz. Binaya lü
zumlu mobilyeyi de yakında temin 
ederek esaslı olarak Türkkuşu faali
yetine başlıyacağız. 

Adana Türkkuşu şubesi üç sene
denberi fevkalade çalıtmalarla iyi ne
ticeler almııtır. 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde 

ve şehrimize bağlı nahiye ve köyler· 
deki çift tırnaklı hayvanlarda bir 
müddettenberi görülen pp hastalığı
nın henüz arkası alınmamıştır. Bu 
yüzden görülen lüzum üzerine şeh
rimizdeki sütlerin kaynatılarak satıl· 

ması kararlaşt ırılmış, karar icabeden
lere bildirilmiştir. 

Köylerdeki sütler de ihtiyar heyet 
!erinin nezareti altında kaynatıldık
tan sonra ıehre sokulmaktadır. 

Trakya'da yeni bir köprü 
açıldı. Peynircilik ilerliyor 

b
. . 

K 
.. .. .. t • . ~ __ .uunmıı ır resun 
oprunun cunır• ·-

Edirne, (Hususi) - Mühim bir nahiye merkezi olan Lalapaşa yolu Uze
rinde Edirne'ye on kilometre kadar bir mesafede bulunan ve bir müdde~ 
tenberi geliı giditi bozan Haaanağa köprüsü mevcut iki ayağından istifa
de edilmek ıuretiyle modern bir surette inşa edilmittir. 

Açılı§ töreni geçen gün yapılan bu köprü ve Edirne • Lalapaşa yolu 

hakkında vali Niyazi Mergen ıu ma
lômatı verdi: 
"- Evelce köy yolları arasında bu

lunan ve her bakımdan büyük bir kıy
met taııyan bu yol, yakında devlet 
yolları arasına ahnacaktır. Bu yol ü
zerindeki münakalatı inkitaa uğratan 
Hasanağa köprüsünü fenl\İ tekiller 
dahilinde inşa ettirdik. Bakımsızhk 
yüzünden kısmen harap olan Lalapa
şa ıosesini de bu yaz tamir ettirmek 
suretiyle önümüzdeki sonbahara ka
dar Edirne'den Lalapaşa'ya her türlü 
vesaitin arızasız gidebilmesini temi
ne çalışacağız." 

T ralıya' J a peynircilik 
Edirne ve Trakya halkının mühim 

gelir kaynaklarından biri olan pey
nirciliğin bugünün prtlarına uygun 
bir tarzda düzene konması için alın
makta olan tedbirler iyi neticeler ver-
miştir. 

Harpten önce yalnız iç piyasada de 
ğil, dıt piyasalarda da revaçta olan 
Trakya peynirlerinin, harp içinde ba
zı fırsat dütkünlerinin hileli hare-

ketleri yüzünden, piyasadaki mevkii 
bir hayh sarsılmııtı. Fakat, ziraat ve 
hayvancılık bakımından eşi bulunmaz 
bir iklime malik olan Trakya'da bu 
mühim gelir kaynağı layık olduğu 

önem ve ciddiyetle tekrar ele ahnmrı 
ve böylelikle Edirne ve Trakya pey
nirleri e.ki mevkie ulaşmıştır. 

Bu tedbirlerin neticesi olarak man
dıralar bu sene daha fenni, sııhıhi ve e • 
konomik şartlara daha uygun bir 
tarzda yapılmaktadır. 

Bu plana göre mandıra adetleri a
zaltılmış, teksif usulüne varılmıt ve 
bütün mandıralar kiremidli modern 
ve sıhhi binalar altına alınmıştır. Be
ton . döşemeli, büyük tel kafesli pen
cereli, yüksek ve tahta kaplama tavan 
h olan bu binalarda silt, kazan ve 
peynir yapılma yerleriyle peynir ue
talarının oturma yerleri ayrılmış ve 
mandıralar toz toprak yapan geçid 
yerlerinden uzakla§tırılmıştır. 

Bu esaslı tedbirlerin neticesi ola
rak Trakya peynirlerinin fiyatları bu 
sene düşmek J(>yle dursun bilakis art
mıştır. 

Manisa öğretmenleri Turgutlu'da 

Maniıa, Turgutlu, Alaıehir, Gördes öğretmenlerinden 300 ki
şilik kalabalık bir grup Salihli'ye bir ıezinti tertip etmittir. Salihli 
öğretmenleri misafir meslekdqlarını ağırlamıtlar ve mesleki ko-
1111f1D&lar 7apmı1lardır. Yukarıda misafir öjretmenleri, ıörüjor
auıuz.. 
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Galatasaray - Fenerbahçe 1 - 1 berabere kaldılar 
ı.w.ıı, 19 a.a. - üı ~bu •in' batılmı ,ara,__. Top ilk an - faiıki7eti keneli tarafıar- snlrecek 

Ufta da deYllll eclYdl. Dk ımç Vefa- larda Galataaray b&eai &ıüode yer - ~ol ~ biltln eDel'JilerilK urfedl • 
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müsabokalan çok heyecanh gecti 
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~ Abdal ....... ..,. Garo 
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nam olmalanna ratmen. çok canlı bil- ~e .-una kadar .uiyet delilme " 
cumJar ,tpıyorlar. eti Ye iki tlılum da birer ayı ile mtl ~ 

MYi .uiyette deneyi bidrcliler. 

8••··-AHtYB GalatMUay takımı, iki iç muhaci • 
u .... •- mi de muavin aibi oynatarak bu hü -
Rabi Halit Dalı cum ujnaklarını UVUfturmaya çalı • 
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Bu devreain iki e...ıı hidiaeei ıudur: 
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......,.aına maluıbil platnuaylılar da 
ikinci deYrede daha U.tün bir oyun çı
kardılar. 
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..atftUin bir cereyua takip etti. Ve • re du,miye bqladı. Ali Rua ve Bari, 
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Başvekilimiz dün Balkan antantı 
Konseyi bugün 

Bükreşte toplanıyor 

Ankara Halkevinde dün 
güzel bir tören yapddı 

Çok güzel bir nutukla 
Maarif Vekilimiz veciz bir hitabe ile 

Halkevi resim sergisini açtı 158 Halkevini ~cll 
Törende bulunanlar Halkevinin çalışmalar1nı 

büyük bir zevk ve alôka ile takip ettiler Baıvekilin nutku her yerde radyo ile dinlendi Hariciye Vekilimiz 
(Başı 1 inci sayfada) 

şarılarından biri de halkevlerinin açıl. 
mış ve işletilmiş olmasıdır. 

Bugün, bu güzel yüce başarının 

yedinci yıldönümünü kutluyoruz. 
Bütün varlığımızı yeni bir hayata 

ve yeni bir istikamete götüren Kema
list inkılabın, milletin benliğine sin
dirilmesi için C. H. Partisinin 1931 
de toplanan üçüncü büyük kongresin
de kurulmaları kararlaştırılan halkev. 
)erinin gereken hazırlıklar yapıldık • 
tan sonra 1932 de 14 tanesi açılabil -
mişti. Her yıl vilayetlerimizin ve ma • 
halli parti ve örgütlerimizin gayret ve 
yardımlariyle yenileri, ve bu saatte de 
158 tanesi daha açılmak suretiyle bu. 
gün halkevlerimizin sayısı 367 yi bu • 
luyor. 

Bu saatte, memleketin her bucağın
da açılmış halkevlerimizin 7 inci yıl • 
dönümlerini kutlarken, aynı zamanda 
da yeni açılan halkevlerimizin çalış -
ma sahasına girmiş olmalarını zevk ve 
sevinçle tesit ediyoruz. 

Zaten bütün Türkiye yıllardan be· 
ri büyük bir halkevi manzarası cı.rze • 
der. Milli Şef İsmet İnönü, en büyük 
vazifeyi iizerine aldığı ilk günleri 
köylünün ve halkın arasında geçir
mekJf', memleketin her köşesine yeni. 
'den bir halkevi manzarası vermiş ol-
dular. 

Halkevlerinde vazife alan, aldığı va
zifenin sercfı kadar mesuliyetini ;arak 
etmiş olan idealist arkadaşlara bura
dan, memleket ve millet huzurunda, 
teşekkür ve takdirlerimizi sunmayı bir 
borç bilirim. 

Halkevinde, baş.kanlıktan köyde 
muayene yapmıya varıncıya kadar 
hepsi biribirinden şerefli ve aziz hiz. 
metlere canla başla koşan ve bunları 

gündelik işi kadar önemli tutan inkı • 
lipçı türk münevverlerini gıpta ve 
hürmetle selamlıyoruz. 

Herhangi bir uyanık ve aydın ın -
aanm, yalnız, gündelik işini resmi işi
ni görmekle vatani ve milli vazifesi -
nin bitmiyec:eğini iyice bilmesini, hal· 
kevinde çalı~m bir vatanperverlik 
tezahürü olduğu kadar münevverlik 
vazifesi olduğunu da hatırlamasını is
terim. 

Yeni açılmakta olan halkevlcrine, 
açılmı' olanların en muvaffakiyetlile
ri arasına tezelden ulaşmalarını dile -
ri.m. Bu muvaffakiyetin, etrafına beş 

on ülkülü arkadaş toplayıp muhitinde 
ilk alakayı kuvetle uyandırarak sami· 
miyetle devam ettirecek her başka.na 
ve yönkurula mutlaka müyessir ola -
cağına eminiz. 

Arkadaşlar, 

932 senesinde Şefimiz İsmet İnönü
nün gene böyle bir vesile ile bize ver. 
diği bir direktifi de bilhassa söyleme
den geçemem: 

"Halkevleri, C. H. Partisinin 
kendi prensipleri ne olduğunu ve 
bu prensiplerin memlekette nasıl 
tatbik edildiğini her gün halkımı
za söylemek için de başlı başına 

bir merkezdir. C. H. Partisinin 
prensiplerini her gün söylemek, 
nasıl tatbik edildiğinden her gün 
malfımat vermek Jazmıdır. Cümhu
riyetçi, milliyetçi, inkılapçı, laik, 
devletçi politikasrnrn, bu memle. 
ketin halinde inkişafı. emniyet te
min eden, geleceğine en büyük 
kudreti ve en yüksek itibarı temin 
edeck olan bir program olduğuna 
samimi olarak inanmrş olan bizler 
bu prensipleri ve manalarını yal -
nız samimi bir hisle biz i dinliye
cek olanların hepsine anlatabilece
ğimiz idditısrndayız . ., 
İşte arkadaşlar, halkevi sayılarının 

artması, ve bu suretle memleketin da • 
ha bir çok koşelerinde inkılabunızın 

prensip ve hamlelerini yayacak kültür 
merkezlerinin vücut bulması, bizi ne 
kadar sevindirecek bir hadise ise, bun
ların her yıl daha verimli, türk cemi • 
yetine daha feyizli hizmetler yapmak 
fırsat ve imkanlarını bulmaları da as· 
la gozürniızden kaçmıyan bir keyfi • 
yettir. 

Bu bakımdandır ki kemiyetle key -
fiyeti daima beraber ve aynı ehemiyet. 
le düşünüyoruz. Ve açılmışların te. • 
kemmülüne hususi bir dikkat ve emek 
sarf ediyoruz. 

Her hangi bir sebeple durgun gö -
rünen bir halkcvi bile, muhitine "hal
kevi,, adi ;: le bir mliessesenin mevcut 
olduğuna ve oracla halka gitmek ve 
halkla kaynaşmak için inanlı ve ül • 
külü yurttaşlar bulunduğuna işaret 
veren bir timsaldir. 

Bu suretle, nüve atılmakta, hareket 

uyandırılmakta, muhit hazırlanmakta, 
eserin dikkat ve şefkatle inkişafına 
sıra gelmektedir: Rejim ve parti, inan 
ve kül türümüzü yaymak ve benimse -
mek için en glizel çareyi elde tutmak
ta ve bundan memleketimizin hiç bir 
köşesini mahrum etmemek niyet ve az. 

Bulgar topraklanndan geçerken 
Başvekil Köseivanof 'la görüştü 

mini bug.n 158 halkevini daha açmakla (Başı 1 inci sayfada) 
isbat eylemektedir. IJ. Saraçoğlrı' nmı beyannıı 

Memleketin, halkcvleri gibi en ö - Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü 
nen;ıli ~ültür. ku:Umlarının yıl.~önümü Saraçoğlu, Rusçuk'ta bulgar ajansı 
vesılesıyle, şımdı, yurdun munevver muhabirine aşağıdaki beyanatta bu -
kütlesi huzurunda bulunmakla bahti- 1unmuştur: 
yarım. . . . . "- Bulgaristan'dan geçerken hak-

Bu h.az.vcrıcı toplantıdan ıstıfade kmıda gösterilen samimi hüsnükabul
ederek ıçtımai ve ~erdi hay?!~~ b~- den ziyadesiyle mütehassis olarak bu 
kımından en .~hemıret ve~dıgı.mız hır güzel hüsnükabulden dolayı derin ve 
noktayı tebaruz ettırmek ısterım: büyük şükranımı bildirmek isterim. 

S~!ın ark~daş.la:, 'Muhterem Başvekiliniz Dr. Köseiva-
Turk cemıyetının, hele son asırlar nov ile temasta bulunmak fırsatını el

içind~ ~.eri zih"!yetlc:_r ve:_ fena !dare - de ettiğimden dolayı çok memnunum. 
ler ru~unden ugradıgı ag~r felaketler Bugünün meseleleri üzcrıinde bu de
hepımızce malQmdur. Bır kısmımız rece sarih fikirleri bulunan samimi 
b~ları gözlerimizle .görm:k bedbaht- bir devlet adamı ile tanışmak, benim 
lıgına uğradık. Yem yetışen mesut için büyük bir sevinç teşkil etmiştir. 
nesiller de bunları, büyüklerinden du
yarak veya kitaplardan okuyarak öğ 
reniyorlar. 
İnkıraz uçurumunun kenarına gel

miş iken türk milletli bünyesindeki 
yaşama ve yükselme kudreti, bilhassa 
emsalsiz kahramanlığı ile silkinip 
kurtuldu. Bu kurtuluşun büyük de· 
hası, ebedi Şefimiz Atatürk'ün adını 
burada saygı ile anarım. 

Atatürk devrinin binbir eseri ara
sında, her biri bir devri kapayıp bir 
devri açan birçok inkılaplar vardır ki, 
bunların hepsine birden biz "Türk in
kılabı,. adını veriyoruz. 

Milli ve modern devlet 

Hullmn sullıunun ııerimli 
neticeleri 

Balkan milletleri, uzun bir sulh 
devresinin semerelerini toplamağa 
başlamıştır. Sulhun umumi büyük bir 
"kıymeti haiz olduğu muhakkaktır, fa-
1cat sulhun bilhassa Balkan memle -
ketleri için ehemiyeti fevkaHidedir 
Bu sulhun verimli neticelerinin her 
sene daha ziyade fazlalaşacağından 
kati surette eminim. 

Türkiye'nin, enternasyonal müna -
sebetlerde daha büyük bir ahengin 
vücut bulmasını gönnekten başka bir 
arzusu yoktur.,, 

Hatırlamamız Hizımdır ki. bu in· Ronum gazetelerinin tefsirleri 
kılaptan önce, 150 - 200 senedenberi Bükreş, 19 a.a. - Rador ajansı bil
gözc çarpan tıcşebbüs ve gayretlere diriyor: Balkan antantı konscy,i top
rağmen ilerlemesine engel birçok ma- lantısınm arifesinde, gazeteler, bu 
nıaıarıa ~· u~•~'& ... ..,.. .. ,.~ - .._~,.., ••~n'• ~- .--.; 
rası veren ve bütiin cihanca bu göz- dört dost ve müttefik memleket mil
le görülen Türkiye, ancak bu inkılap messillerinin müzakerelerine mütte
hamlelerinden ~onra milli, modern ?ir fikan büyük ehemiyet atfcylemekte 
dı:vl~t ve cemıyet olma yoluna gır· ve dört memleketin de pakta her za
mıştır. mandan ziyade bağlı .kalacakları cm -

llerliyen medeniyet alemi içinde niyetini göstermektedir. 
Türkiye, ancak yurttaşların kafasına, Gazeteler, Başvekil Metaksas ile 
vicdanına, enerjisine, hüriyet ve in· Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve 
kişaf imkanlarını veren bu inkılap Hariciye Nazırı Markoviç'ten de bü
zihniyeti ve neticeleri sayesinde ha- yük takdirle bahseylemektedir. 
kiki yüksek mevkiini bulacaktır. 

Asırlarca çekilmiş felaket ve idbar 
devirlerini bu millet, yurttaşların öl
çüye sığmıyacak kan selleriyle silip 
götürmüştür. 

lnkıliipçılık uasfımız 

Balkan antantının kuveti 
Timpul gazetesi diyor ki: 

Bulgaristan'ın komşu devletlerle yak
laşma yolunda attığı ilk adımdır. 
Balkan antantının politikası ise, bu -
günkü hudutların değişmez mahiye
tine, aza devletlerin emniyetine hür
mete, sulhun idamesini alakadar eden 
bütün meselelerdeki tesanüdüne ve 
kültürel ve ekonomik münasebetleri
nin "nkişafına dayanmakta bulunmuş
tur.,, 

n. Meıa1:smı şerefine 
verilen ziycıfct 

Belgrad, 19 a.a. - Hariciye Nazırı 
B. Tsintsar Markoviç, dün saat 20 de 
Hariciye Nezaretinde yunan başvekili 
B. Metaksas ile refikası şerefine bir 
ziyafet vermiştir: Bu zıyafette başve. 
kil ve dahiliye nazırı B. Tsvetkoviç, 
Romanyanın Belgrad büyük elçisi Ca
dere, Türkiye orta elçisi B. Ali Aktaıy 
ve refikası, yunan sefiri B. Bobika 
Rosetti ve refikası ve diğer bir takım 
zevat hazır bulunmuşlardır .• 

B. Metaksas, dün saat 19 da Bel -
grad'daki yunan sefarethanesinde mat· 
buat mümessillerini kabul ederek şu 

beyanatta bulunmuştur: 

B. ,Uewhsa.<t'ırı lwywıntı 

"- Bana yapılan dostane davetten 
istifade etmek ve Yugoslavya'nın res
mi ricali ile temaslarda bulunmak im. 
tiyazına nail olmakla çok bahtiyarım' 

Bana karşı gösterilen sempati tezahür
leri beni son derece mütehassis etmiş
tir. Bu tezahürler, Yugoslavya ile Yu
nanistan'ı biribirlerine sıkı bir suret • 
te bağlıyan ananevi dostluğun ifade· 
.t.u .... ~ h\l~d•rbnl -lbl h\l\ıdl-

met Prens Paul'a arzetmek şerefine 

nail oldum. Başvekil B. Tsvetkoviç ve 
Hariciye Nazin Tsintsar Markoviç ile 
görüşmeler yapmak fırsatını elde et • 
tim. Ve bu görüşmeler esnasında bu i. 
ki zatın mümtaz vasıflarını takdir et -
mek fırsatını elde ettim. 

Tam giiriiş birliği 
Bu görüşmeler, çok büyük bir sa -

mimiyet havası içinde cereyan etti. 
Biribiriyle dost ve müttefik olan Yu • 
goslavya ve Yunanistan'ı atakalandı • 
ran bütün meselelerde ve diğer müt -
tcfiklerimiz olan Romanya ve Türki -
ye ile itimat esasına müstenit teşriki 
mesaimiz bahsinde aramızda tam gö· 
rliş birliği bulunduğunu müşahede et. 
tik. Size peşin olarak temin edebilirim 
ki pazartesi günü Bükrcş'te akdedile -
cek olan Balkan antantı konseyi dört 
dost ve miittefik devletin sıkı tesanü
dünü ve tam ittihadığı hir kere daha 
teyid edecektir. 

Güzel intilxılar 

(Başı 1 inci sayfada) 
Dün. Cümhuriyet Halk Partisi, ye

ni ve güzel başarılar için yeni ve mü
kemmel imk5nlar vermek vaziyetinde, 
158 Halkevini daha memleket irfanı
na ve gençliğine armağan et1i. Yur
dun 367 köşesinden partiye ve gazete
mize gelen haberler, oralarda da bay 
ram hazırlıklarının tamam olduğunu, 
kutlama programlarının tertiplendi
ğini ve radyosu olan evlerin Parti Ge
nel Başkan Vekilinin açış nutkunu 
dinlemek üzere olduklarını bildiri· 
yordu. Ankara Halkevi'nin salonları, 
evelki günkü güzel ve nezih balodan 
sonra, dün de daha saat 10 olmadan, 
yeniden, seçkin bir kalablrkla dolmuş 
bulunuyordu. Radyo, merasimi mem
leketin her tarafına vermek için ge -
reken tedbirleri çoktan almıştı; mey
danlardaki hoparlörler bütün Ankara
lılara bugünün seslerini duyurmıya 

hazırdı. 

Saat 10 da Türkiye radyosu vası -
tasiyle Türkiye'nin her tarafında, a
yakta dinlenen İstiklfü Marş nı Riya
seticümhur orkestrası genç ve muvaf
fak bestekar Hasan Ferit Alnar'ın i
daresinde çaldıktan sonra; Cümhuri
yet Halk Partisi Genel Başkan Veki
li doktor Refik Saydam sürekli alkış
lar arasında Ankara Halkevi sahne -
sindeki kürsüye geldi. Diğer sütun -
larımızda metnini verdiğimiz olgun, 
ihatalı ve şevk verici bir nutukla 
Halkevlerinin yedinci kuruluş yıldö
nümünü kutladı ve 158 yeni Halkevi
ni açtı. 

Çalışkan ve yararlı Halkevcileri 
tebrik eden, inkılaplarımızın üzerine 
titreyişimizi ve icabederse yeni inkı
laplar yapmak azmimizi belirten, e -
bedi Şef)n ve Milli Şcf'in sözlerini 
ve -icraatı zikreden kısımlarında bil
hassa a1kışlanan bu gilzcl söylev ha-
vayı bir .kat daha ateşledi ve manalan
dırdı. 

Parti merkezi ve Ankara halkevi, 
bu yılki k utlamada, halkevlerinin mil 
1i şefimiz tarafından muhtelif açma 
nutuklarında belirtilmiş olan ~üzel -
natlar sahasmdaki hizmet ve tesirinin, 
güzel sanatlara verdiği büyük ehemi 
yetin bir delili olarak, bir müzik festi 
vali tertibini uygun bulmuştu. Nutuk 
tan sonra programın festival kısmı 

başladı. 

Ncf is nıiizik festiıxdi : 

Beş değerli, genç, cürnhuriyet ço 
cuğu, türk sanatkarı: Cemal Reşit, 

Hasan Ferit, Necil Kazım, Ulvi Cemal 

ve Adnan, bu büyük bayram için en 
çok beğendikleri ve üzerinde en çok i~ 
ledikleri eserlerini biribiri ardı sıra 

Anl:ara halkevinin davetlilerine ve 
bütün Türkiye radyosunun dinleyicilc 
rine bir mükemmel musiki ziyafeti o 
!arak vermek şevkini duymuşlardı. 

nin sanat ve zevk kültürünün belirişi 
ni ve yüceli§ini tamamlamayı düşün 

müşlerdi. 

Maarif J' ekilin in resim ser-
gisini açma nutku: 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel, 
sanatkarları samimi bir takdirle telivik 
eden ve içten anlıyan veciz bir nutuk 
la sergiyi açtı: 

"-Biraz önce sayın Başvekil 
Dr. Refik Saydam'ın nutkunda 
halkevlerimizin çalışmalarını anla 
tan kıymetli ve güzel sözleri hep 
beraber dinledik. Genç türk beste 
karları, nutkun akabinde bize ken 
di eserlerini dinleterek söylenmiş 
olan bu güzel ve ümit verici sözle 
rin ne kadar yerinde olduğunu is 
pat ettiler. Gene halkevinin sıcak 
havasında çalışmış ve yetişmiş ar 
kadaşlar ~imdi aynı çalışmaların 

başka bir safhasrnı, bu sefer sesle 
değil, renkle bize göstermiş bulu 
nuyorlar. Sergi, halkevinde çalr 
şan yirmi genç ressamın yüze ya 
km eseriyle vücuda gelmiştir. E 
serleri, bize onların ne kadar fay 
dalı ve verimli çalıştıklarını filen 
anlatmış oluyor. Bu sergiyi ifti 
harla, takdirle ve iştir§k etmiş o 
lan sanatkarları tebrik ederek açı 
yorum.,. 

sözleriyle sergiyi açtı ve davetliler 
halkevci sanatkarların eserlerini alaka 
ve takdirle seyre geçtiler. Türk sanat 
ve inkıtabından güzel izler taşıyan yü 
ze yakın tablonun üzerinde ayn ayn 
durulmadan bizde bıraktığı yarım te
siri bir iki satırla hülasa edip geçmi 
ye gönlümüz razı olmuyor; bu sergiyi 
alacağımız fotoğraflarla ve yazacağı 
mız tenkitlerle ileride daha iyi belirt 
mek isteriz. Şunu kati ve samimi bir 
kanaatle tebarüz ettirmeden geçemiyo 
ruz ki: halkcvleri, türk kabiliyetlerini 
keşfedip yetiştirmekte, türk sanat üs• 
tatlarını daha verimli ve şevkli krl 
makta umulduğundan çok fazla ön ll 
yak olmaktadırlar; bu ser i, bu 1'anaa 
tin en belli 'Başlı ve başarılı ispatların 
dan biri otmuıtur. 

Halk.evleri ne_sr:İ.yab :Jergisi: 
Ankara halkevinin geniş okuma oda 

sının masaları bugün "209" halkevinin 

açıldıklar~ gündenberi neşrettikleri ki 
tap ve broşürlerin teşhirine tahsis e 
dilmişti: masaları dolduran kitaplar 
da,•en büyük şehirlerdeki halkevlerin 
den en uzak kasabalarımızdaki halkev 
!erine gelene kadar, hemen hepsinin. 
bir iki kitabı, bir iki broşürü göze Çat' 

pıyordu. Memleket mahsullerinden, 
büyüklerinden, türkülerinden, maden 
terinden tutun da terbiye ,ziraat, tarih 
bilgilerine kadar her mevzuda her ba 
kımdan orijinal ve değerli tetkiklerin 
mahsulü olan bu eserler bütün davetli 
lerin al:'ika ve hayretlerini Üzerlerinde 
topladılar. Bütün bu kitapları bir ara 
da görmek, halkevlerinin neler yaptık 
larmı ve yapabileceklerini tasavvur et 
miye en güzel bir fırsat ve örnek oldu. 

İnkılapçı vasf ı~ızın manası da şu
dur: Hem yaptığımız inkılapları göz 
bebeğimiz gibi daima koruyacağız, 

hem de türk cemiyetini medeniyette 
en yüksek seviyeye erdirmek için ge
rekirse başka inkılapları yapmakta da 
tereddüt etmiyeceğiz. Bu inkılaplar 
bizim için o kadar hayatidir ki, bun
ların önemini büyük milli Şefimiz 
lnönü'nün şu sözlerinden daha kuvet
le ifade edecek söz söylemekte güç
lük çekerim. 

"Balkan antantının kuveti, diplo -
matların düşüncelerinden çok daha 
derine. aynı ideal ile birleşmiş mil -· 
1etlerin şuuruna kadar nüfuz etmiş 
olan müşterek politik menfaatlerin 
anlaşılışına dayanmaktadır. Geçen se
ne Selanik'te imzalanan anlaşma da, 
Balkan antantının Bulgarh;tan'a karşı 
olan dostane niyetlerini ispat eyle • 
miştir. Bu anlaşma, kimsenin aleyhi
ne müteveccih olmıyan, bilakis iyi 
münasebetleri ve enternasyonal istik
rar ve nizamı daha ziyade mükemmel
leştirmek i~in işbirliği yapmak isti -
yen Balkan antantı paktının ruhu ile 
tam ahenk halindedir.,, 

Tamamiyle memnun ve mutmain 
olduğum halde gidiyorum ve dikkate 
şayan terakkilerini müşahede etmek 
bahtiyarlığına nail olduğum güzel pa
yıtahtmızdan çok iyi intibalar götü • 
rüyorum. 

Yeni türk kültür ve zevkinin en gü 
Grafikler ve levlıal.ar : 

zel eserleri ve delilleri olan bu beş bü 

.. Türk milletini az zamanda bü
yük bir medeniyet seviyesine yük
seltmiş, türk milletine en kısa yol
dan temiz cemiyet hayatrnın fe • 
yizlı terakki yollarını açmış olan 
inkılaplar kalp ve vicdanımızın en 
aziz varlıklarıdır . ., 
Arkadaşlar, 

. Halkevlerinin son yedi senelik in· 
kışafını gözden geçirirsek, karşısın· 
da bulunduğumuz manzara şudur: 

Milletimizin ileri hamlelerindeki 
hız, bu Halkevlerimizi de geleceke 
seneye kadar ne vüsatçe, ne de sayıca 
ihtiyaca kafi gelmiyecek hale getire
cektir. Biz, bundan çok memnunuz. 
Bu içtimai hayatımızın daima ilerle
diğini genişlediğini, ilme, fenne, san
ata karşı türk vatandaşının ne kadar 
rağbet gösterdiğini ifade eden bir 
hakikattir. 

Bunun i!;in inkılap eserlerimiz sa
fına yeniden katılan ve adları elleri· 
nizdeki büroşürlerde yazılı bulunan 
yeni Halkevlerimiz de eskileri ile be
raber hiç eskimiyen ve eksilmiyen 
azimleri ve muvaffakiyetleri ile mil
let için, memleket için kutlu olsun -
lar, yararlı olsunlar, verimli olsunlar. 

Ellerinizdeki broşürler, aynı za
manda sizlere Halkevlerinin maksat 
ve manasını, geçen yıllar içindeki biz' 
metlerini gösterir ve ispat eder mahi
yettedir. Bilgili, inanlı çalışınalariyle 
bizi memnun eden Ankara Halkevi • 
nin içindesiniz. Bu merasimden .on-

Romania diyor ki: 
"Dört Balkan antantı mümessilinin 

Bükreş'te alacakları kararlar, yalnız 
bunlar arasındaki işbirliğinin daha 
ziyade derinleşmesi değil, fakat aynı 
zamanda Avrupa'nın cenubu şarki ve 
merkezi kısmı milletleri arasında iyi 
komşuluk münasebetlerine çok fayda
lı bir halde umumi bir havanın sara
hat kespetmcsi neticesine de varacak-
t ı r.,. 

l'akınkı~ma yolunda ilk <ıdım 
Universul diyor ki: 
"Selanik anlaşması, infirad halinde 

Sözüme nihayet verirken, asil yu
goslav milletine en dostane selamımı 
bütün yunan milletinin selamı ile bir
likte göndermek ve yunan milletinin 
bozulmaz dostluğu hakkındaki temi. 
natı tecdid etmek isterim." 

"Muhterem bir misafir,, başlığı al. 
tında Samuprava gazetesinde çıkan 

bir makalede yunan başvekili Metak -
sas'ın meziyetlerinden ve eserinden 
bahsedilmektedir. 

yük ve güzel beste, bütün dinleyicile 
rin derin alakalan ve her başlangıç ve 
bitişte sürekli alkışların belirttiği 

coşkun takdirlerle karşılandı. Bize en 

yeni ve garplı bir teknik ve eda içinde 
memleketimizin seslerini ve ilhamla 
rını getiren bu eserlerle övünerek bil 
yük salonu terkettik. 

ra ev içinde yapacağınız bir dolaşma Mu··tehassıs B. Prost'un 
sizi Halkevi fikrine ve maksadına 

Öndeki salonda, Ankara halkevine 

bağlı ressam ve heykcltraşlar, dördün 
cü resim ve h.eykel sergisini açarak 
halkevi bayramina bir uçtan mana ve 
kıymet katmış, içerdeki musiki teza 
hüründen sonra dışarıda bir resim ve 
heykel sergisiyle yeni türk cemiyeti 

derhal ısındırmağa, alacağınız izahat 
sizi gönüllü ve heyecanlı bir Halkevli 
yapmağa kafi gelecektir, 

Buradan, bir daha bütün memleket 
münevverlerine sesleniyorum: 

Ülkülü, uyanık, aydın arkadaşlar, 
Memleket ve millet hiunetine ne 

kadar hazır, hatta susamış olduğunu
zu biliyoruz. Belki ilk düşünüşte en 
güzel imkin aklınıza gelmez. Size en 
doğru ve yüce fahri hizmet parolası
nı veriyorum. Halkevlcriylc ilgile
niniz. Binibirinizin bilgilerinden, «:c
rübelerinden istifade ederek süratle 
kalkınmanın en feyizli kaynağı olan 
Halkevlerimiz hem yetişmenize hem 
de yetiştirmenize imkanlar hazırla • 
mak ~çin kurulmuşlardır. 

Daima muvaffakıiyet dilec-im. 

Bundan başka şehir meclisinin evel 
mukavelesi Uzatılacak ki günkU toplantısında kabul ettiği ya 

pı ve yollar kanununun tatbikine dair 
talimatname de mütehassısın nazım 
pHinına göre hazırlıyacağı tatbikat pli 
nı Nafıa Vekaletinden tasdik edilinci 
ye kadar muteber olacaktır. Tafsilat 
planı, her semtte yapılacak binaların 
irtifaını ve kat adedini mahallen tespit 
edeceğine göre bu izahnameye lüzum 
görülmiyecektir. 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehirci 
li kmütehassısı B. Prost nisan başında 
Paris'ten şehrimize gelecektir. Müte 
hassıs, o zaman Nafıa Vekaletinin 1s 
tanbul ve Beyoğlu naznn pl3.nları etra 
fındaki itirazlarına karşı hazırladığı 

cevabı belediye reisliği makamına bil 
direcektir. Şehrin yangın yerlerindeki 
yollardan bir kısmı B. Prost planına 
göre viyadüklü yani köprülü olacaktı. 

Fakat Nafıa Vekaleti viyadüklü 

Diğer taraftan mütehassısın çalış 
ma müddetine ait mukavele müddeti 
debitmek üzere olduğundan gerek ta! 
silat planının yapılması, gerek Boğazi 

yollardan bir kısmına itiraz ettiğinden çi, Anadolu yakası, Adaların planları 
Vekaletin itirazları B. Prost'a bildiri! için B. Prost'un daha bir müddet ça 
mişti. Şimdi mütehassıs bunların ceva lışınasma ihtiyaç görüldüğünden hiz 

, bmı Pari&'te hazırlamakla IDC§g'Ulöür. met mukawelai ~cdit odüecektir.. 

Bu sergiden çıkıp da dış kapıya yö 
nelen davetliler, karşıdaki duvara çi 
zilmiş bir büyük yurt hartasının arka 
sındaki ışık tertibatı sayesinde, açılış 
lan sırasiyle yanıp sönen 367 halkevi 
nin birer birer parlamasiylc bir yıldız 
lı yaz seması ~ibi nurlu ve uğurlu gö 
rünen memleketi bir daha hazla seyre 
dip düşünmek ve halkevi denilen re 
jim ve parti eseriyle bir daha övünmek 
fırsatmı buluyorlardı. Yandaki grafik 
tablosu, halkevlerinin temsil, sinema, 
köy gezisi, ders ve kurs gibi faaliyet 
lerinin gittikçe artan ve verimlenen 
neticelerini rakamların belagati ile ve 
geçmiş senelerle birden mukayese yap 
mak imkanını vererek göz önüne ko 
yuyordu. Soldaki küçük aralıkta bü 
yük bir davamızın ışıklı bir harta üze 
rinde mükemmel bir sembolü belirtil 
mişti. Denizlere doğru hem suya ko 
şan bir arslan mehabeti hem bilgiyi 
arıyan bir alim şuuriyle yapılan türk 
akınlarını ve gö~lerini ışıktan okların 
belirip yürüyüşiyle takip etmek zevki 
de bugünkü faydamızı ve heyecanımı 
zı arttırmış oldu. 

Salonları doldurup taşan davetli 
ler, ellerindeki - halkevlcrinin ve bu 
arada genel başkan vekilinin de nut 
kunda işaret etti ğ i gibi örnek h<'llf.cvi 
Ankara halkcvinin çalışmalar nı hüla 
sa eden - broşürler zarfına s·mo;ıkı 
sarılmış, onları bu heyecanla birer bi 
rer tetkike hevesli, bayramın içlerine 
sinen cofkunluğu • canlılığı ile dağıl 
dılar-
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Türk Endütri ve Tecim Anonim Şirketi Hissedarlar He
yeti Umumiyesi 9 mart 1939 per§embe günü saat on birde 
A·nkara' da Y enişehirde Karanfil Sokağında kain hususi 
dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas muka
velesi mucibince liakal yüz hisseye malik hissedarların, 
hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu müspit vesaiki 
içtima gününden bir hafta evel Ankara' da Şirket Merkezi
ne, lş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek 
birer duhuliye almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1. - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkında

ki meclisi idare ve murakipler raporlarınrn okunması 
ve tasdiki, 

2. - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tas
diki ve İdare Meclisinin ibrası, 

3. - 1938 ıenesi temettüü hissesinin zaman ve sureti tev
zii hakkında karar ittihazı, 

4. - 1939 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin 
takdiri, 

5. - Meclisi idare izaıma Ticaret Kanununun 323 ve 324 

----------------
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Heyeti Unıumiye toplantısı: 
Aksaray Ha k ·kt. Bankasından: 

Bankamız ortaklar heyeti umumiyesinin 28-2-939 tari
hine müsadif salı günü saat on dörtte Aksaray' daki mer
kezinde aıağıdaki ı:uznamenin müzakeresi için idiyen top
lanmalan ve hisaedarlann içtimadan bir hafta evvel hisse 
makhuzlariyle vesaiki aairelerini ha·nkaya kaydettirmek 
üzere müracaatları ilan olunur. 

Aksaray Halk lktısat Bankası 
idare Heyeti 

RUZNAME: 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlannın okunması 
,2 - 1938 yılına ait bilanço ve kir zarar hesabının tetkik 

ve kabuliyle heyeti idarenin ibrası 
3 - Yeni idare heyetinin intihabı 
4 - Bir mürakip intihap ve ücretinin takdiri. 536 

Malatya bez ve iplik fabrikası T. A. ~irkelinden : 
Şirketimiz Adana f abrikaaı mamulatı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. 

Çifçi Bezi 2 
Adana 5 

90 
90 

Beher top m. 

36 
36 

20 Toptan aşağı siparişlere % 2 zam yapılır. 

Beher top 

729 
728 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dadır. 

Biyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan baıka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları araıma gir
miı olursunuz •.• 

u ı: us 

Açık artırma suretile satıhk emlak 
Emlak ve Eytam Baııka51lldan .:. 

Esas _. Mukadder K. Depozitosu. 
No. Mevkii ve nevi T. L. T. L. 

2S9 Doğan bey M. İbadullah So. 33 taj numaralı 
harap ev. 292 S8,40 

411 Misakı Milli M. eski Nardüşmez, yeni Gözgü 
sokağı 20, 20 A, 20 B taj No. lu hanç 5500 1100,00 

Sll Keçiören köyü Güllü Kaya mevkii 3 hissede 
2 hisse bağ yeri (tamamı 2460 M2.) 492.- 98,4-0 

S30 Kızıl elma M. Adliye sarayı arkasında arsa 
16 M2. 240.- 48,00 

S28 Necati bey M. Meçhulasker sokağında 16 his-
sede 4 hisse (tamamı 79 M2.) arsa 198.- 29,60 

S29 Necati bey M. Mevsim sokağında 
71 M2. arsa 1420.- 284,00 

S26 Çeşme M. yeni Sorman, eski Kümbet So. 
82 M2. arsa. 144.- 28.80 

S27 Başkır M. Söğütlü sokağında 417 M2. arsa. 834.- 166,80 
Yukarda mevkii ve nevi yazılı emlak peşin para ile ve açık arttırma u· 

sulü ile satılıktır. 
İhale 2-3-939 perşembe günü saat on<la Bankamız satış komisyonu huzu

runda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız emlak servisine gelmeleri. (492) 10481 

· Enstitül·er 
Kiralık bakkal dükônı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 
lüğündcn : 

1 - Yüksek enstitümüzde bulunan 
bakkaliye dükkanının kirası 25.2.939 
dan 25.2.940 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık artırmıya konulmuş

tur. 
2 - 25. 2. 939 cumartesi günü saat 

10 da rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihale yapılacak
tır. 

3 - 'tahmin edilen senelik kira be
deli 1403 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 105,2S lira
dır. 

S - Parasız şartname almak isti
yenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (437) 10438 

1 
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Vilôyetler .................................................... 
Mezbaha yaptınlacak 
Kayseri Belediye Rei&liğinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Kayse

ridc erkilet yolu üzerinde göl başı 
mevk.iinc yapılacak mezbaha inşaatı -
dır. uhammen keşif bedeli yüz bin 
dört yüz yetmiş bir lira ( 43) kuruş o
lup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu ite ait §&rtname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bay{ndırlık işleri genel şartna

mesi. 
D- Nafıa yapı işleri umumi ve fen-

ni şartnamesi. 
E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cetvelleri. 
G - Proje ve sair evrak. 
C ve D - fıkrasındaki evraktan baş

ka diger evraklar talıplerıne be~ lıra 
mukaoılınde belediye heyeti fenniye -
·since verilir. C. ve D. fıkrasındaki ev
rak belediye heyeti fenniyesinde tet -
kik edilebılir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira 58 l<uruştur. 

5 - Eksiltme 6.3.1939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 16 da Kay -
seri belediye dairesinde müteşekkil 

bele<liye encümeni tarafından yapıla -
caktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i
çin Kayseri Naha müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonu mahsusunda bu i
şi yapabileceğine dair vesika ibraz et
mesi ve inşaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendis veya mimar 
veyahut fen memuru istihdamı ve ti • 
caret odasında kayıtlı olduğuna dair 
senei haliye vesika ibraz ve yapı, ek • 
siltme şartnamesinin 4 üncü madde -
sindeki vasıfları haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat evci bele
diye encümen riyasetine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların imarında tek -
lif mektuplarmtn yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönde
rilmesinde taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 32 - 33 - 34 üncü maddelerine ve 
bu husustaki şartn~me hiikümlerine 
harfiyen riayet eylemeleri lüzumu il~n 
olunur. (.'iOl/912) 10520 

Eksiltme ilanı 
Aydın Su İtleri Dönlüncü Şube 

Mühendisliğinden : 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı -

nın ıs+791 • 17+ 295 inci kilometre
leri arasında Kayran deresi üzerinde 
proje ve keşifnamesi mucibince sula· 
ma kanal hafriyatı ve imalatı sınaiye 
ve inşaatı olu,e bedeli ke§fi .(25448) 

J lira 22 kuruştur. 
1 B - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C - Eksiltme günü: 
2 - Mart 939 tarihine tesadüf e -

den cuma günü saat 15 te Ayd n Su 
İşleri dördüncü şube mühendisliğin -
de yapılacaktır. 

D - İstekliler şartname, proje ve 
merbutatını 127 kuruş mukabilinde 
ft,.y<lın Su İşleri dördüncü şube mü -
hendisliğinden alabilirler. 

E - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2490) numaralı kanun hü~ 
kümlerine göre (1908) lira 62 kuruş· 
luk muvakkat te~inat vermeleri ve 
ihaleden sekiz gün evel ehliyet vesi· 
kası almak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmiş olmaları şarttır. 

F - Teklif mektupları Eksiltme gü· 
nünde tesbit edilen saatten bir saat 
eve} Su işleri dördüncü Şube Mühen
clisliğinde te ekkül etmiş olan Ko -
misyona vermiş olması lfizımdır. 

10433 

Motopomp alınacak 
Zonguldak Belediyeainden : 

Belediyemiz itfaiyesi için alınacak 
motopomp 24-2-939 cuma günü saat 
16 da Zonguldak belediyesi Daimi 
encümeni huzurunda ihalesi yapılmak 
üzere tekrar açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muhammen bedel (1800 liradır. 

İsteklilerin şartnamesini almak i -
çin Zonguldak belediyeaine ve ihale
ye girmek için de (135) liralık mu
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile muayyen gün ve saatte beledi
ye encümenine müracaatları ilan o-
lunur. (482) 10476 

İzmir'de yaplfacak Kız Enstitüsü 
1 inci kısım inıaallna ait 

kapah eksillme ilam 
lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğün 

den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: lzmir 
kız enstitüsü I inci kısım inşaatı. 

2 - Keşif bedeli: (33.000) liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 

C) Bayındırlık işleri genel şartna· 
mesi 

D) Yapı işleri umumi, fenni şart
namesi hususi feni şartname 

E) Keşif silsilei fiyat cetveli, met
raj cetveli 

F) Projeler 
4 - İstekliler : Bu şartname ve ev

rakı Izmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
müdürlüklerinde görüp inccliyebilir
ler. 

5 - Eksiltme: 11 mart 939 cumar
tesi günü saat onda İzmir vilayeti 
Nafıa müdürlüğünde müteşekkil ko
misyonda kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat: (2475) li
ra. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için: 
Taliplerin bizzat mühendis veya mi
mar olması veya bu saHihiyette kim
selerle teşriki mesai eyliyeceğine da
ir noterlikten tasdikli taahhütname 
ibraz etmesi bu gibi işleri muvaffaki
yetle başardığına dair Nafıa müdür
lüğünden alınacak ehliyet vesikası ve 
ticaret odası vesikalarının gösterilme 
si Hizımdır. 

8 - Teklif mektuplan: İsteklile
rin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 
34 üncü maddelerine göre tanzim ede 
cekleri teklif mektuplarım yukarıda 
yazılı S inci maddede tayin olunan 
saatten 1 saat evel makbuz mukabilin
de eksiltme kamisyonu reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların muayyen olan saate kadar 
gelmiş olması ve d~ zarfı mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması şart
tır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilaıez. ~SOOL588} 10590 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo 
mutbah su kapıcı dahil 3S lira yanın
daki sutş mağazasına müracaat. 

Tl: 36S9 475 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs Durak yerindeki Ozgen apart
manında 4 ve 5 odalı Parke kalorifer
li daireler kiralıktır. Kapıcıya müra-
caat. 480 

Kiralrk - Atatürk Bulvarında Em
niyet abidesi karşısında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. lu 
dairesi acele devren. Telefon: 2316 

491 
Devren Kiralık daire - Yenişehir 

Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart· 
manı 3 numara eczane üstünde en gü
zel manzaralı ve işlek yerde bütün 
konforu havi, yazıhaneye de elveriş
li görmek için kapıc ıya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. SOO 

-9-

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

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

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruıı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilinlann 120 harfi çeçmeme
si lazımdır. Bu miktarı geçen ilan
lar aynca pul tarifesine tabidir. 

atıhk: 

Satl/ık Otomobil - 936 model u 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 

Acele satılık arsa - Maltepede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Tl: 1538 

474 

Kiralık mobilyeli oda - Bol gü -
neşli sıhhiye civarında aile nezdinde 
yemekli veya yemeksiz bir oda U -
lusa (N) rumuzuna mektupla müra-
caat. S08 Satılık - Keçiören'de en iyi mev-
Kiralık - Havuzbaşı Ulus sineması kide IS-16 dönüm yer 6-7 odalı kargir 

karş·sında Karanfil sokak Adalar Ap. evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
konforlu 3 oda 1 hol fiyat ucuzdur. No. 4 de müracaat. Ti: 2181 476 

No: 10 a müracaat. 511 Satılık _ Çankaya Cad. üzerinde 

Kir:ılrk mahrukat deposu _ lstas· ~sfaltta 3S metre cepheli SlSO M. arsa 
yon ambar arkasında etrafı muntazam çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
5evrilmiş odun kömür deposu devren ı Tl: 2181 477 
kiralıktır. Ti: 2889 Sl8 Sat il ık _ Meşrutiyet Cad. Sümer 

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

Kiralrk - Dört oda, bir hol, tam 
konforlu pazara çok yakın, uygun fi. 
at. Yenişehir Sağlık sokak Saim De -
mir apartıınan. 526 

Kiralrk - Çocuk Esirgeme Kuru
mu civarında apartman katı 4 oda tam 
konfor mükemmel nezaret. Tel: 3lô3 

S28 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 

10. 3. 1939 cuma günü saat (lS) te 
Kırklaı elinde Nafıa Müdürlüğü bina. 
sındaki inpat eksiltme komisyonu o-
dasında (30910) lira 21 kuruş keşif 
bedelli Kırklareli hükümet konağın
nın birinci kısım temel bodrum ve 
zemin kat duvarları .inşaatının (10000) 
lirası 938 ve (20910) lirası da 939 ma
li senesinde tediye edilmek şartiyle 
vahidi fiat esası üzerinden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
938 senesi gayesine kadar (10000) li
ralık iş yapmak lazımdır. 

Şartname, plan ve buna müteferri 
diğer evrak her gün Kırklareli Nafıa 
dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2318) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ek

siltme gününden (8) gün evel Kırk
lareli vilayetine müracaat ederek bu 
iş için alacakları müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve 2490 sayılı kanun muci -
bince verilmesi lazım gelen diğer ve
saik ile birlikte (10. 3. 939) tarih cu
ma günü saat (14) de kadar Kırklar
eli nafıa müdürlüğü eksiltme komis
yonuna vermeleri Hl.zımdır. (1060-S83) 

10591 

Lokomobil alınacak 
Bolu Belediye Riyasetinden: 

Bolu belediyesi elektrik tesisatı i
çin alınacak lokomobile yapılan tek
lifler kanuni icaplara uygun görül -
memiş olduğundan 13-3-939 pazartesi 
günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
bir ay müddetle ve aynı şeraitte pa
zarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanuna tevfikan teminat ve ev
rakı lazımeleriyle birlikte tayin edi
len zamanda Bolu belediye encüme _ 
ninde bulunmaları, şartnameyi gör. 
mek istiyenlerin belediye riyasetine 
müracaatları duyrulur. 10594 

Nakliyat münakasası 
inhisarlar Samsun Tütün Fabrika

smdan 
Fabrikamızdan bir sene içinde şart

namesinde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak
liyesi 16-2-939 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle eksiltmeye çıkarıl
nuştır. istekliler eksiltme şartnamesi
ni resmi dairelerin açık olduğu saat
lerde her gün fabrika sevk şubesine 
müracaatla görebilirler. Eksiltmeye 
çıkarılan rlakliyatın muhammen be -
deli S340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nispetinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek 13-
zımdır. Eksiltme 3 mart 939 cuma gü
nü saat on dörtte fabrikada müteşek
kil komisyonda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mak
buzlariylc teklif mektupları eksiltme 
saatinden evel komisyon başkanlığı-
na verilmiş bulunacaktır. 10S95 

bakkaliyesine bitişik büyük iratlı bi
naya elverişli küçük arsa. Tl: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 478 

Satılık - Jandarma mektebi yanın
da asfalt üzerinde ve arkada muhte
lif çapta arsalar Ti: 2181 Koç Ap. 
No. 4 479 

Toptan satılık - Bursa! Köyünde 
müstakil ve göl başı mevkiinde hisse
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 

Satuk - Yenişehir Cebeci lsmet
paşa mahallesi Samanpazarı hamamö
nünde iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hükümet caddesi merıkez 
apartmanı. 496 

Satılık - Yeni _ehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın -
da parsellenmiş arsalar Tel: 3563 hü
küınet caddesi merkez apartmanı 

499 

Satılrk - Aşağı Ayrancıda yeni 
Meclis binasının arkasında 187S. MZ. 
arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 

veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon: 2901 S29 

Satılık apartman - Kooperatif ar -
kasında beş daire beş katlı 2SO lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 532 

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

534 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getıirir beton ahşap ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 537 

Satılık arsalar - Yenişehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaklıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. ı. 540 

Satılık - Yeni bir Alman piya.Il<)6u 
acele satılıktır. Kazım Ozalp caddesi 
No 30 Tl: 3204 numaraya müracaat. 

541 

iş arıyanlar: 

Aranıyor - Akşam saat S den son
ra çalışmak üzere türkçeden almanca
ya almancadan türkçeye tercüme ya
pan ve daktilo yazan bir mütercim. 
Ulus'a E rumuzu ile mektupla müra-
caa~ 513 

Bir Alman mürebbiye iş arryor -
Bir alman mürebbiye çocuk bakım iş
leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu
na mektupla müracaat edilmesi. 519 

Aranıyor - Küçiik bir ailede fran
sızca öğretecek Bayan mürebbiye. 
Bol ücret mesken ve iaşe. Ankara pos 
ta kutusu 428 ze müracaat. 483 

Aranıyor - Tecrübeli Ziraat ma -
kinistine ihtiyaç vardır. lstiyc:nlerin 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 nu -
marada Esat Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. SOS 

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

İdrofil pamuk ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
otuz altı bin beş yüz tira olan yirmi 
beş bin kilo ldrofil pamuk 27 şubat 
939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - llk teminat 2737 lira 50 ku -
ruş olup şartnamesi 183 kuruşa M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evveli
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5347) 10039 

36 Çeşit hbbi ila~ alınacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

(413) 10427 

136 Kalem eczayı hbbıye 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 136 kalem eczayı tıbbiye açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup ilk 
teminat miktarı 225 liradır. 

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

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat veya makbuzlariyle komisyo-
na gelmeleri. (503) 10521 

100 adet yc'.lfak kıhf ı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

miayonuncian : 
1 - 100 adet yatak kılıfı pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 600 lira olup ilk teminat 
miktarı 45 liradır. 

uı:us 

Kale tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Erzincan'daki Yanıkkalenin tamiri 

kapalı zarfla eksiltmeıye konulmuştur. 
Keşif bedeli 100.000 lira ilk teminatı 

.t...

,.,...,.,,.,...........,..,..,.,.,,.,.... ........ ,.,.,..W""..,..,.,._,,,.......,..,..,.,.-........ I 6250 liradır. Eksiltm~i 3 mart 939 A k l A • I'""' cuma günü saat 11 de Erzurum'da as-
R ara evallm mir ıgı keri satın alma komisyonunda yapıla-

caktır. Şartname keşif ve pHinları her 

58.000 kilo et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Safranbolu'daki kıtaat ihtiyacı 
için 58000 kilo et kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu miktar ya sığır ya keçi veya 
koyun eti olabilir. Hangisine ucuz fi
yat teklif edilirse o alınacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu'da as
keri satınalma komisyonunda görüle-
1.ıilir. 
4- Muhammen bedeli 11600 liradır. 

Muvakkat teminatı 870 liradır. 
5 - Kapalı zarf eksiltmesi 27 şubat 

939 pazartesi günü saat 15 de Safran -
bolu belediye dairesinde yapılacaktır. 
6 - Eksitmeye gireceklerin mahalli ti 
caret odalarına kayıtlı olduklarına da
ir vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını eksitme saatin
den bir saat eveline kadar Safranbolu 
belediyesinde ask~ri satınalma komis
yonu başkanlığına vermeleri. 

(425) 10430 

gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 
bir saat eveline kadar komisyon baş -
kanhğma verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunacaktır. (5 l1) 

10514 

Buğday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Erzurum askeri satın alma ko -
misyonu ihtiyacı 500000 kilo buğday 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 31850 lira olup 
muvakkat teminatı 2388 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.3.1939 cuma günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatından en 
geç bir saat evelin ekadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzurum askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(517) 10523 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

67000 altmış yedi bin lira olan otuz 
altı çeşit tıbbi ilaç kapalı zarf usuliy
le satın alınacaktır. Eksiltme 23 şu -
bat 939 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - İlk teminat 4600 lira olup şart
namesi 335 kuruşa M. M. V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

2 - Pazarlığı 22. 2. 939 çarşamba gü . • 
nü saat 14 te vekalet satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

60.000 kilo arpa 

alınacak 

59.000 kilo Pirinç 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektup
larını M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5348) 10040 

50 Adet u~uş dözlüğü ahnacak 
M. M. Vekalet. Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 -50 adat uçuş gözlüğü açık ek

siltme ile satın alınacaktır. Muham
men bedeli 2000 lira olup ilk teminat 
miktarı 150 liradır. 

2 - Eksiltmesi 23-2-939 perşembe 
günü saat ıs de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

a Nti:•Tu...tn• ... 'tJ.•r.*-'•._ ... ; h..... uU." 
komisyonda görülebilir. 

4 - lsteklilerin belli saatte ilk te· 
minat mektup veya makbuzlariyle ko-
misyona gelmeleri (17) 10060 

6 cins boru ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 11355 li

ra olan ve şartnamesinde yazılı bu
lunan altı cins borunun kapalı zarfla 
eksiltmesi 22-2-939 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 de vekalet bi
nasında müteşekkil komisyonumuz
da icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün komisyona müracaatları 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenle
rin belli günde eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar 851 lira 62 ku
ruşluk ilk teminat ve kanuni belgele
rini havi kapalı teklif zarflarını mak
buz mukabilinde komisyon başkanlı
ğına vermeleri. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (19) 10068 

Sarğı bezi alınacak 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İstek1ilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le komisyona gelmeleri. (560) 10560 

Yataklık pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1800 kilo yataklık pamuk pa· 

zarlık suretiyle satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 900 lira olup ilk temi -
nat miktarı 67 lira 50 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 22. 2. 939 çarşamba 
günü saat 14 te vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
.,_-.. _,,_~"'P -•y• mak\nu1:\cu-iyl.,. 

komisyona gelmeleri. (562) 1056i__.,. 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1- Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 

oknulan (25000) yirmi beş bin kilo sa
de yağının münakasa gününde beher 
kilosuna teklif edilen 92 doksan iki 
kuruş fiyat vekaletçe gali görüldüğün
den bu defa pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 22 şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1725) bin yedi 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M .V. satın alma komisyonun 
dan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve ücüncü madde· 
]erinde gösterilen vesaikle ve temina· 
tiyle birlikte ihale saatinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

563) 10562 

Arka çantası diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Bezi vekfiletçe verilmek ve ara bezi 

mi~yonundan : ile saır bütün teferruatı müteahhit ta-
l - Hepsine tahmin edilen fiya- rafından temin edilmek üzere 80.000 

tı 39 bin !ıra olan l bO bın ikıyüz met· adet arka çantası pazarlıkla diktirile: 
re murabbamda iıç yüz bin adet sargı cektir. İsteklilerin teklif edeceklerı 
bezi kapalı zarfla satın alınacaktır en son fiyat üzerinden kanunen 

2 - Eksiltmesi 24 şubat 939 cuma vermeleri icabeden kati teminatları 
günu saat 11 de Ankara'da M. M. V ile birlikte pazarlık günü olan 27 §U· 

satınalma Ko. da y::ıpı lacaktır. ı bat 939 pazartesi günü saat 10 da An-
3 - ilk temi?ıat 2925 lira olup şar~ kara'da M.M.V. sat n alma Ko. na 

namesı 195 kuruşa M. M. V satına! . müracaatları. Arka çantaları toptan 
rna Ko dan alınır. bir tali.be verileceği gibi iki parçaya 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni da ayrılmak suretiyle iki talibe de 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve verilebilir. (594) 10592 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatınden behemahal bir saat eve
iine kadar Ankarada M . M. V. satın 
alma Ko. na vermelerı (46 10081 

1 O adet projeksiyon 

allnacak 
M. M. Vckfılcti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2320 lira olan on adet Redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28-3-939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - tlk teminat 174 lira olup şart -
namesi kornisyond?. görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te-

Tamirat yo?tıralacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 5559 lira 50 kuruş 

olan Milli Müdafaa Vekaleti binasın
da bazı tamirat işi açık eksiltmeye 
konmuştur. • 

2 - Eksiltmesi 8. 3. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 _ !Ik teminatı 417 lira olup şart-
namesi 30 kuruş mukabilinde komis-

yondan alınır. . . 
4 _ Eksiltmeye gireceklerın ılk te-

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve saatte M.M.V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları 

(595) 10593 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Safranbolu'daki kıtaat hayvana
tmın ihtiyacı için 60.000 kilo arpa açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 -Ekisiltme 27 şubat 939 pazarte
si günü saat 14 de Safranbolu beledi
ye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu askeri 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

4-Arpanm muhammen bedeli 3180 
lira muvakkat teminatı 238 lira 50 ku
ruştur. 

5 - İsteklilerin teminat makbuzla-
riyle ve mahalli ticaret odalarına ka -
yıtlı bulunduklarına dair vesaikle iha
le saatinde Safranbolu belediyesinde 
bulunmaları. (431) 10432 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 
2100 kilo kaşar peyniri açık eksiltme
sı 3.3.939 cuma günü saat 11 de Anka
ra Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 20 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı 94 lira 82 kuruş -
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko -
misyonunda bulunmaları. (509) 10512 

2 Pavyon yaptırılacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

1 - Alay eratının ihtiyacı için ik i 
pavyon inşaatı yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltme 1 - 3 - 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kilis alaıyı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname plan ve modeller An 
kara ve İstanbul Lv. amirliği satın al
ına komisyonlannda ve Kilis. Gazian· 
tep, Maraş, Adana, İslahiye, Kayseri 
askeri satınalma komisyonlarından gö
rülür. 

5 - Taliplerin 76.000 liralık işi ya
pabileceklerine dair vesaiki haiz olma
ları taliplerin mühendis veya mimar 
olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz olan memurları inşaatın 
sonuna kadar bulunduracaklarına dair 
noterlikten musaddak teahhüt kağıdı 
ile temin etmeleri ve ihale tarihinden 
8 gün evele kadar komisyondan iha • 
leye iştirak için ehliyet vesikası ::i
maları lazımdır. 

6 - İstenilen evrak ile beraber 5050 
lira muvakkat teminatlarını havi mü
hürlü mektuplarrm ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme • 
leri Hizımdır. 

7 - İnşaat müddeti bir teşrin 939 
gününe kadar uzııtılmış 

8 - Kati kabul muvakkat kabulden 
altı ay sonra yapılacak 

9 - İstihkak raporları ayda bir ve
rilir. 

10 - Son istihkak muvakkat kabul 
raporu iledir . . (510). 10513 

Vize tümene bağlı birliklerin ihti
yacı için 59000 kilo pirinç kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
si 13-3-939 günü saat 15 te yapılacak
tır. 

Taliplerin mektuplarını saat 14 te 
kadar Vize tümen satın alma komis
yonuna vermeleri ilan olunur. (559) 

Miktarı M. Bedeli M. Teminatı 

59000 15930 1195 Antal
ya cins pirinç 

10586 

ı 
..................................... '"''''""''"! 

Kamutay . ................................................. .. 
1'enzin alınacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi lda 

re Heyetinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle (yetmiş 
beş bin) litre benzin alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire mü
dürlüğünden bedelsiz olarak alınabi· 
lir. 

3 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma gü
n Ü saat on beşte Büyük Millet Meclisi 
idare amirleri heyeti odasında icra kı
lınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (beş 
yüz on) liradır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü sa
at 14 e kadar idare heyetine makbuz 
mukabilinde tevdi edilmesi tazımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kaları birlikte getireceklerdir. ( 526) 

10547 

iç işler Bakanlığı 

Siirt içme suyu tesisatı 

işinin ka..,alı zarf 

usulile eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Siirtte takriben 4 kilometre mesa
feden terfi ile su isalesi pompaj, fil
tre tesisatı su deposu şehir şebekesi 
ve sair rnüteferri işlerin yapılmas 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
1 - İşin muhammen bedeli 120000 

liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka
bilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
Imar Heyeti Fen şefliğinden alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 3 nisan 1939 tarihi
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak Belediyeler lmar Heye
tinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko • 
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 7250 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü. maddcai 

mucibince eksiltmeye girmiye bir nulmuştur. Bu i.§e ait keşif bedell 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 2700 liradır. Muvakkat teminat zoaJ 
mektup, liradır. 

D - Belediyeler !mar Heyeti Fen Eksiltme 9. 3. 939 perşembe ı8lll 
Şefliğinden münakasaya girmek için saat ı 1 de Dahiliye vekaleti bin....
alacakları vesika, da belediyeler imar heyeti tarafmdlll 

S - Teklif mektupları ihale günü yapılacaktır. 

saat ona kadar makbuz mukabilinde Şartnameler bilabedel belediyeld' 
Belediyeler Bankası ikinci katında imar heyeti fen şefliğinden almalıi
Belediyeler imar heyeti şefliğine ve- lir. Müteahhitler teklif zarflarını elr
rilecektir. siltme günü saat ona kadar belediye" 

Posta ile gönderilecek teklif mek- ter bankası üstündeki belediyeler i• 
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve mar heyeti fen şefliğine teslim etmr 
nihayet bu saate kadar komisyona ğe mecburdurlar. Posta ile gönderile
gelmiş bulunması lazrmdır. cek tekliflerin iadeli taahhütlü ol-

Bu iş hakkında fazla izahat almak ması ve nihayet münakasa zamanıO• 
istiyenlerin Belediyeler lmar Heye- dan bir saat eye} komisyona gebldt 
ti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. bulunması lazımdır. (465) 1°'91 

(429) 10488 

Niğde ve Develi ıehirleri i~me 
su tesisat projelerinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 
Niğde ve Develi şehirleri içme su 

tesisatına ait projelerin tanzimi işi 
bir grup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
Niğde şehrinin projesi keşif bede

li 2350 ve muvakkat teminatı 176.25 
liradır. 

Develi şehrinin projesi keşif oede
li: 2800 ve muvakkat teminatı 210.00 
liradır. 

Eksiltme 9 mart 1939 perşembe gü
nü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. Şartnameler bilabedel 
belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den alınabilir. Müteahhitler teklif 
zarflarını eksiltme günü saat ona ka
dar belediyeler bankası üstündeki 
imar heyeti fen şefliğine teslim etme
ğe mecburdurlar. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
münakasa zamanından bir saat evel 
komisyona gelmiş bulunması lazım
dır. (462) 10494 

Bal ra ve Zile ;ehirleri i~me su 
tesisah proje~erinin tanzimine 

aif eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bafra ve Zile şehirleri içme su te
sisatına ait projelerin tanzimi işi bir 
grup halinde kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur: 

Bafra 1Chrinin projesi keşif bedeli: 
3600 ve muvakkat teminatı 270 lira-
dır. 

Zile şehrinin projesi keşif bedeli: 
2000 ve muvakkat teminatı 150 lira
dır. 

Eksiltme 9 mart 1939 pe~embe gü
nü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif zarflarını eksilt
me günü saat ona kadar belediyeler 
bankası üstündeki imar heyeti fen 
şefliğine teslim etmeğe mecburdur
lar. Posta ile gönderilecek teklifle
rin iadeli taahhütlü olması ve niha
yet münakasa zamanından bir saat e
vel komisyona gelmiş bulunması la-
zımdır. (463) 10495 

Tosya ve İskilip ıehirleri İ(me 

su tesisah projelerinin 
tanzimine ait eksiltme 

Dahiliye Vekaletinden : 
Tosya ve İskilip şehirleri içme su 

tesisatına ait projelerin tanzimi işi 

bir grup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tosya şehrinin projesi keşif bede
li: 3000 ve muvakkat teminatı 225.00 

Adıyaman kısablSı lpne • 

Dahiliye Vekaletinden :· 
Adıyaman kasabası içme 111 teai..,. 

tına ait etüd ve projelerin tanzimi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye JıııO 
nulmuştur. Bu işe ait keşif bedeli 
2700 lira ve muvakkat teminat ıozJ 
liradır. Eksiltme 9. 3. 939 perfelDb' 
günü saat l 1 de Dahiliye veklleti bi
nasında belediyeler imar heyeti tara
fmdan yapılacaktır. 
Şartnameler bilabedel belediyele&' 

imar heyeti fen şefliğinden alımbillf· 
Müteahhitler teklif .zarflarmı eksilt
me günü saat ona kadar belediyelef 
bankası üstündeki belediyeler imat 
heyeti fen şefliğine teslim et:mel• 
mecburdurlar. P01lta ile göndcırilecek 
tekliflerin iadeli taahhütlü olmaaı Y8 
nihayet münakasa .zamanından bir 
saat eve! komisyona gelmiş bulunma
sı lazımdır. (466) 104d 

Bayburl kasabası icıne su 
tesisah projesinin tanzimi• 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bayburt kasabası içme su tesisatı
na ait etüd ve projelerin tanziılli ip 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işe ait keııif bedeli 
2500 lira ve muvakkat teminat 187.S 
liradır. Eksiltme 9. 3. 939 pertembe 
günü saat 11 de Dahiliye Vekileti bi• 
nasında belediyeler imar heyeti tara
fından yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediycW 
imar heyeti fen şefliğinden almabi• 
lir'. Müteahhitler teklif zarflarmı elD
siltme güııü aaat ona kadar beledi,.. 
ter bankası üstündeki belecli,.Jer. 
mar heyeti fen şefliğine tes!hn t· 
meğe mecburdurlar. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
iadeli taahhütlü olması ve ~t 
münakasa za.znanınclan für saat cvel 
k61Dlsyona gelmiş bulunmuı llzmı-

dır. (467) 10499 

Mardin kasabası icme • 
• lesi sah projesinin tanlİllli• 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Mardin kasabası içme su teaıiutma 
ait etüd ve projelerin de tanzimi iti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur: 

Bu işe ait keşif bedeli 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 liradır. Eksilt• 
me 9. 3. 939 parşembe günü aaat 11 de 
Dahiliye Vekaleti binasında beledi· 
yeler imar heyeti tarafından yapıla
caktır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabl· 
lir. Müteahhitler teklif zarflarmı ek
siltme günü saat ona kadar beledi,.. 
ler bankası üstündeki belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine teslim et
meğe mecburdurlar. Posta ile gönd• 
rilecek tekliflerin iadeli taahhtltHl ol-

liradır. ması ve nihayet münakasa samanm-
Jskilip şehrinir. projesi keşif be- dan bir saat evel komisyona aelmit 

deli 1500 ve muvakkat teminatı 112.5 bulunması lazımdır. (468) 10500 
liradır. 

Eksiltme 9 mart 1939 perşembe gü
nü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi 
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif zarflarını eksilt
me günü saat ona kadar belediyeler 
bankasında imar heyeti fen şefliğine 
teslim etmeğe mecburdurlar. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin iadeli ta
ahhütlü olması ve nihayet münakasa 
zamanından bir saat evci komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

(464) 10496 

Knıehir kasabası icme su 
tesisall projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 
Kırşehir kasabası içme su tesisatı

na ait etüd ve projelerin tanzimi işi 

ka~ı zarf .uıuliylc ekailtmeye ko-

Ankara Valiligi 

Sabit raf yaptırllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muntazam borçlar Umum Müdüdtı.. 
ğü evrak ve dosya kaleminde yapıla
cak sabit raf ve dolap işi 4-3-939 cu· 
martesi günü saat 10 da viliyet bina
sı dahilinde Nafıa komisyonunda iha· 
lesi yapılmak üzere aç :k eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (2120) lira (97) ku • 
ruştur. Muvakkat teminat 159 lira 
07 kuruştur. 

İstekliler ticaret odası veıikuı 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 lizunchr. Buna 
ait keııif ve şartname her IÜJl Nafıa 
Müdürlüi.,ünde görülebilir. (556) 

10541 



20 - 2 - 1939 

Bayındarhk Bakanhğı 

Sulama işleri 
Nafıa Vek&letiadeo : 

Eksiltmiye konulan if: 
1 - Tarsus'ta Berdan çayı sulama 

tebekesi keşif bedeli (180.000) liradır. 
2 - Eksiltme 10-3-939 tarihine rast

lıyan cuma günü saat ıs de Nafia Ve
kileti sular umum müdürlüğü su ek -
•iltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
tnukavele projesi, bayındırlı:k i•leri ge 
nel prtnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (9) lira mukabilinde sular u • 
lllllm müdürlüğünden alabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için ia -
teklilerin (10.2SO) liralık muvakkat te. 
ıninat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
cağı günden en az sekiz gün evet elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafia vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri ,arttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye it 
tirtk edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zıındır. 

Po.tada olan gecikmeler kabul edil-
lllez. (443) 10470 

Yapı işleri il6nı 

Nafıa Vek&ıetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan if: Ankara 

Hukuk fakültesi ikinci Juaım ınpat ve 
elektrik tesisatıdır. 

Ketif bedeli 783703 lira 93 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 2-3-939 perfC!Dbe günü 

aaat 16 cU nafia vekaleti yapı itleri ek. 
ailtme komisyonu odaaında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 39 lira 19 kurut bedel 
mukabilinde yapı itleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 
4- Ekailtmiye girebitm• ısın is -

teklilerin (35098) Ura 16 kurufluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafia ve -
klletinden alınmit ehliyet veaikaaı ga. 
termeleri lazımdır. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılaca
lı günden en az sekiz gün evel bir is
tida ile iat~klilerin nafia nkiletlne 

•tnttracaatlan ve IStldatarma 'lniila ben-
zer bir it yaptıklarım ve bu işi başara
bilecekleri • ı:Ymedecek vea;.ka ilit
tirlriC erı mu taz r. Bu mt!ddet zar-
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
ebiltmiye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler mektuplarım lbale 
gilnil olan 2-3-939 pe ş mbe g··nn saat 
ıs kadar eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mulr.abilinde teslim edecek
lerdir. 

Pottacla olatak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 452) 10472 

) 

Eksiltme prtnarneai ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
Müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(447) 10492 

Yangın tesisatı 

ULUS 

tığını mübeyyin ibraz edeceği bir se -
sika ehliyet vesikası yerine kabul olu-
nacaktır. (359-298) 10403 

200 ton Sömikok 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komia
yonundan : 

Zonguldak'tan Ankara'ya kadar 
nakli meccanen idarece temin edile-

Tesıiyed, Torna<1, Plaıyacı 

aranıyor 

Dnlet Demiryollan ltletme U
mum Müdürlüğünden : 

idaremizin Eskitchir'de bulunan 
yol atölyesi kantarlar şubesine, qa
ğıdaki 'erait dahilinde 23 tesviyeci, 
1 tornacı, ı plinyacı alınacaktır. 

Sıhat Bakanhğı 

150 dana ahnacak 
Merkez Hıfzıuahba Müeuelffi 

Satm Alma Komiayonundan : 

N f V k • ı t" y t l - Umum cek olan ve beher tonuna 20 lira mu• ıa e a e ı apı .;.ı erı 

M ··d- ı·· -- d • haınmen bedel tesbit edilen 200 ton 

Yapılacak denemede muvaffak o
lacakların efradı ailctri ve zati qyası 
Eskişchir'e kadar idare tarafından 
meccanen nakledilecektir. Taliplerin 
evrakı müsbiteleriyle ve en geç ıs 
mart 939 tarihine kadar zat itleri mü
dürlüğümüze müracaat etmeleri, ede
miyecek vaziyette olanların mektup
la baş vurmaları lüzwnu ilin olunur. 

1 - Müesaeseye çiçek aşısına elve -
ri'li lSO adet dana ~ık eksiltme ile 
22-2-939 çarpnma günü saat 11 de sa -
tın alınacaktır. 

2-Muhammen bedel 4SOO lira olup 
muvakkat teminat 337 lira SO kuruıtur. 

3 -Şartnamesi her gün müeaseee 
mutcmedinden parasız temin olunur. 

u ur ugun en • .. "k k 
somı o 2-3-1939 per§embe günü saat 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Ankara 
Hariciye vekaleti biiıası yangın tesisa
tıdır. Ke§if bedeli 1740 lira 3 kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 6 .3. 1939 pazartesi gü 
nü saat ıs te Nafıa Veklleti yapı işle
ri eksiltme komisyonu odasında pazar 
lık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrak 9 kurut bedel mukabi
linde yapı itleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin 130 lira SO kuruıluk muvak
kat teminat vermeleri lazımdır. (5S5) 

10SS6 

Kaldırım tamiratı 
Nafıa Vekaleti latanbul Elektrik 

itleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 19000 lira 

tutan kaldırım tamiratı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

. 2 - Eksiltme 2 mart 939 perşembe 
günü saat 15 de idarenin tünel başın
da Metrohan binasının 6 ncı katında 
toplanacak eksiltme komiayonunda 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait ıartnaıne ve muka
vele projeleri idare Yeznctıindtn 9S 
kuruş mukabilinde dafıtılmaktadır. 

4 - Munkkat teminat (142S) lira
dır. 

5 - Teklif mektuplarmm 2490 a
yılı kanun ahkimına uygun olarak ve 
ebiltmeden en az bir saat evel mak
buz mukabilinde komisyon rewliiine 
verilmiı bulunması llznndır. 

(986/S48) 10584 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Anka
ra Siyasal Bilgiler okulu jimnastik
baae etrafındaki tıopraldarm kaldırı,1-
masr, istinat dıvarı, tretuvar ve mo-
zayık döşeme ifleridir. 

Ketif bedeli: 12004 liradır. 
2 - Eksiltme 8. 3. 939 çarJ&mba 

pnü saat 16 da nafıa vekileti yapı 
itleri ebiltme k~yonu odumda 
kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - Ebiltme prtnamesi ve bana 
müteferri evrak altmış kuru§ bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür 
lüiilnden alınabilir. 

4 - Ebiltmeye cirebilmek için is
teklilerin 900 lira 30 kurutluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve

15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binaaında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 300 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 za kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara. 

da Malzeme dairesin~n dağıtılmak-
tadır (470) 10S02 

Bina ve vagon 
camları ahnacak 
D. D. Yolları Saba Ahna Komia

yonundan: 

Muhammen bedeli S8703 lira olan 
79 kalem bina ve vagon camlan 3 ni
san 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 418S,1S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine •ermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

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

Umum Müdürlük 
1 - Türk olmak 
2 - Sanat mekteplerinden iyi der

ce ile ve tesviyeci olarak mezun bu
lunmak. 

3 - Zabıtada sui halle kayıtlı ol
mamak 

4 - Yapılacak nazari ve ameli de
nemede muvaffak olup fazla talip a
rasında 2S inci derece alabilecek •e
kilde kazananı olmak 

S - Yapılacak denemede muvaffak 
olanlara kabiliyetlerine göre yüz li
raya kadar ücret verilecektir. 

6 - İ•teklilerin askerliğini yapm-.ş 
olup otuz yatından fazla olmaması la
zımdır. (S73) 10S87 

Satıhk bina yıkıntlsı 
D. D. Yollan 2. ci ltletme Arttır

ma ve Ekailtme Komiayonundan : 

Ankara i•tasyonunda idaremize ait 
yıkılan binalardan çıkan azami 150 
ton miktarındaki yakımlık ahfap mal
zeme "bina yıkıntısı" için talip çı.k
madıiından 27. 2. 939 tarihine rutlı-

8 adet diner köprü yıptırllacak yan pazartesi günü saat ıs de ihalesi 
yapılmak üzere açık artırma 10 gün 
müddetle uzatılmııtır. 

D. D. Yolları Satm Alma K.omU- Muhammen bedeli 1875 liradır. ls-
yonundan teklilerin 140.63 liralık muvakkat te-

Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 minat makbuz veya banka mektupla
adet muhtelif döner köprü 4. 4. 1939 riyle, kanunun tayin ettiii veuiki ~ 
sah gün.il sut 15,30 da kapalı zarf U8U milen 1DUlkY1"ft cUn ve uatte koam
liyle Ankara'da idare blnumda Atın J'Oftda buır ~ulummları lltn olunur. 
alınacaktır. Şartname ve mukavele projeleri i-

Bu ite girmek iatiyenlerin 430,57 U- ~nci itletme kaleminde parasız da
ralık muvakkat teminat ile kanunun gıtılmaktadır. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini (580) 10589 

aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parMıs olarak ~ 
rada malzeme daiTeslnden, Haydarpa - A~kerı Fabrikoiar 
şada tetıellüm ve sevk tefliğinden da-
ğıtılacaktır. (516) 10545 
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(367) 10395 

27 ton tuz ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıuıhha Mü

eaaeaea.i Satm Alma Komiayonun
dan : 

1 - Müesseseye satın alınacak 27 
ton tuz 8. 3. 939 çarşamba günü saat 
11 de açık eksi,ltmesi yap lacaktır. 

2 - Muhammen bedel 13SO lira o
lup muvakkat temil'lQtı 101 lira SO ku
ruştur. 

3 - Şar,tname her gün müessese 
mutemedinden tedarik edilebilir. 

(S75) 10588 

Jandarma 

Kaputluk kumaş 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlrtı An 
kara Satın Alma K.omi•yonundan: 

1 - Bir metresine üç yüz kuruş 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun kırk bin metre kaputluk boz ku
maı 4-3-939 cumartesi günü saat onda 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak- I 
tır. 

2 - Şartnamesi altı lira karşılığı 
komisyondan alınabilecek olan bu ek
ailtmeye ıirmek istiyenlerin (7250) 
Jirabk ilk teminat ve f811mmede ya· 
sıb belıelerl mahteYi teklif zabıtla
rını belli gün saat dokun kadar ko
misyona vermiı olmaları. (446) 10491 

1.400 adet lulga aln•ak 
·Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komia;yonundan : 
ı - Bir taneeine 460 kunq kıymet 

biçilen vasıf ve örneğine uygun bin 
dört yüz tulga 21. 2. salı günü saat 10 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Eksiltme günü tepdili 
memur alınacak 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
Alkeri Fahrikalar Siıorta Sandı- dan alınabilecek bu pazarlığa karıt-

D D Yollan Saim Alma Komi. fmdan ı mak istiyenlerin 483 liralık temihat ve 
__ ·,... • kanunda yazılı belgelerle beUi cUn w 
~- 1 

Allllerl ~ ~rta Ntıdıiı i- autte komisyona bq vunmlarL (531) 
Samsun•da inıa edilecek istasyon çin Uç m.:s::ıur alınacaktır. Memurla 10549 

binasının 27. 2. 939 tarihine müsadif k8nunundald evsaf ve tcraiti haiz o-
pazartesi günü yapılacak eksiltmesi !anların askeri fabrikalar aigorta aan-
evelkei ilanlarda sehven cuma olarak dığına müracaatları. Ve imtihanın 24 
yuılmıttır. Eksiltmenin pazartesi 2. 939 cuma eünü yapılacağı. (558) Hava Kurumu 

-11-

Devlet Hava Yollan 

Bir tercüman ahnacak 
Devlet HaYayollan U..-.ı M9-

dürlüğiinden : 

İdaremiz kadroeunda açık bulunm 
(200) lira aylık ücretli tercümanlığa 

çok iyi almanca bilen, tayyareciliğe a
it fennt tercümeler yapabilecek bir 
tercüman alınacaktır. 

ı - Mektep şahadetnamesi, 2 - Za
bıta ve adliyeden alınmı' hüsnühal 
mazbatası, 3 - Sıhat raporu, 4 - As
kerlik veıikası,.S - Şimdiye kadar bu
lundukları yerlerden aldıkları bonser
visleri ite birlikte 25-2-939 tarihine ka.. 
dar idaremize müracaatları ilin olu • 
lunur. (460) 10473 

Gliinrük ve tn. B. 

Memur ah nacak 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekaleti. 

den : 

1 - Vekalette 20 liralık bir yer içiıa 
;.rekil memur alınacaktır. 

2 - İsteklilerin, en aşağı orta mek. 
tep mezunu ve memurin kanununwı 
4 üncü maddesinde yazılı şartları hais 
bulunmak, yazı makinesinde iyi suret• 
te yazı yazmasını bilmek tartiyle 
22.2-939 tarihine kadar dilekçe ve bel 
geleriyle birlikte Vekalet Zat İfleri 
müdürlüğüne baş vurmalan lazımdır. 

(593) 10577 

An~ara Belediyesi 

Kirahk dükan 
Ankara Beledi~- 1 

1 - Saflık Bakanlıfı brfmmdald 
otobila durak yerinde bulunan iki 
dükkindan ihaleai fe.bedilen küçük 
dükkan yeniden on bet gün mlddet
le açık artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22,50 lira -

dır. • 
~ - Şartnamesini görmek istiycn -

lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 24-2-1939 cuma gUnti 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatlarL (404) 10412 

Kazalar 
Harita yaptırılacak 

Simav Beledi1eaindee ı 

Betonarme köprü inıaatı 1raıet1nden bu it için a1mnuı ehliyet 
vesikası ıöstermeleri lazımdır. Bu 
vesika ekailtmenin yapılacağı ıünden 
en u sekiz gUn evel bir ietida ile na
fıa vekiletine müracaatları ve istida
larına bu ite benzer iş yaptrklarma 
dair iti yaptıran idareden alınmıt ve
mka rapdetmeleri muktazidir. 

gilnüne rastladığı tashihen ilin olu- 10558 
nur. (527) 10582 

Piyango bileti 
bayiliği 

2812 lira SO kurut muhammecı be· 
delli Simav kaubasmm hali hazır ha
ritasının alımı ifi, ıubatın yirmi se
laizinci aalı günü aut 14 de ihale e
dilmek üzere bir ay müddetle ve ka
palı zarf usuliyle ebiltmeye konul. 
muıtur. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Bolu villyetinde Dllzce - Hen

dek yolu U.Zerinde ahfap Merkiçme -
len köprU.UnUn betonarme olarak in
patı (107.000) lira ketif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle münakua 
ya çıkarılmııtır. 

2 - Münakasa 3-3-939 tarihine mü
aadif cuma günü saat (15) te Nafıa 
Vekaletinde Şose ve Köprüler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa tartnamesl Ye buna 
nıüteferri diğer evrak (535) kurut mu 
kabilinde to•e ve köprUler relslllln
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ancak bir teahhilt· 
te en u altmıı bin lira bedelli beton· 
arme bir köprü veya buna benzer bir 
yapıyı teahhilt ederek iyi bir surette 
ikmal ettiğini ispat edenler girebi
leceiinden iateklilerin ebikme tari
hinden en az aeldz gUn evel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ve bu 
evsafı haiz olduğunu ispat ederek a· 
lacağı ehliyet veaikaaını göstt1rmele
ri lbmıdır. 

S - İsteklilerin Ticaret odası vesi
kuiyle (6600) liralık muvakkat temi
natlarını havi olarak 2490 uyılı ka
nunun tarifah daltetinde hazırlıya -
cakları kapab zarflarını iklnci mad
dede yazılı vakitten bir saat evelinc 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler ve mühür
süz zarflar kabul edilmez. (439) 10489 

Telgraf makinesi 
ah nacak 

Nafıa Vek&letinden : 
1 Nisan 1939 cumartesi günü saat 

11 de Ankara'da Nafıa Vekileti bina
•ıııda Malzeme Müdilrlügü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda canan 3058 lira muhammen be
delli 22 a4et llon tipi telıraf maki.._11Wl bfflı arf uauli ile ebilt-

·ı..•tır. 

5 - İ.ıekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 8. 3. 939 çar'f&'Dba gü
nü saat 15 e kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(554) 10S8S 

Demiryolları 

Lokomotif deposu 
yapt1rllacak 

S.kiziaci l,letme Midilrlülün
der : 

Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 
makinahk bir lokomatif depoaiyle bu
na ait su ve elektrik tesisatı vahidi fi
yat üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye lronmuıtur. 

l - Bu itin muhalhlntn bedeli (3S) 
bin liradır. 

2 - istekliler bu ite ait prtname ve
aair evrakı devlet demiryoları lzmir, 
Ankara, Sirkeci veznelerinden 175 
kuruı mukabilinde alabilir. 

3 - Eksiltme 25-2-939 tarihinde cu
martesi eünü saat (11) de lzmir dev -
let demiryolları 8 inci ifletme mildür
lüğllnde toplanacak bir komisyonca ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia -
teklilerln teklif mektuplariyle birlik
te apğıda yazılı teminat ve vesaiki ay
ni gün saat (10) a kadar komisyon reiı 
tiğine tevdi etmiı olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy -
gun (2625) liralık muvakkat teminat. 

b) bu kanunun tayin ettiii vesika • 
far. 

1 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Kamıia}"Gllundan :• 

lmm, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları •fıda 
yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 8-3-1939 çarpmba günü 
saat 15,30 dan itibaren aırasiyle kapalı sarf usulü ile Ankara'da İdare bi
naamda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin apğıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veeikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka
dar komiayon reisliğine vermeleri lizımdır. 

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

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminatı 

No. İsmi Kı. Lira Lira 

1 Muhtelif toz boya ve u.tübeç-
ler (10 kalem) 93.000 8210 615.75 

2 Neft yağı 30.000 11400 855 
3 Vernikler ve sikatif (3 kalem) 27.000 17050 1278.75 

10581 

Muhtelif cins vağon yedekleri ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komia1onaclan : 

Muhaımnen be<iel ve muvakkat teminat bedelleri aplıda yazılı muhte
lif cins .agon yedekleri ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 7 Nisan 1939 cu
ma günü saat ıs te aıra ile Ankara'da İdare binaaında kapalı arfla satın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin af8fıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği veeikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme daireainden ve Haydar 
papda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dajıtılacaktır. (545) 

Ebiltme Kalemin 
miktarı No. sı 

1 

2 

3 

Ef yanın cinai 

Tekerlekli dingil, dingil ve 
komple bojiler. 
Buvatagrealer ve tampon 
greaaörler 
Kapı makaruı, 'Menot, tampon 
ta11, tampon. cer kancaları. 
kotum takımlar4 ve ıef~ı 

19 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira 

22000 1650 

15600 1170 

5370 

TüııiE Hava Kurwaa Ankara Şu
beainden : 

1 - Ankara merkez kazasının tay
yare piyango biletleri satı9ının mü
teaddit bayiler marifetiyle idaresi ka 
rarlaştırılmı§tır 

2 - Bu iş hakkındaki tartnameyi 
her talip 'ubemiz kaleminden isdye
bilir. 

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

4 - lhale kapalı zarf u&uliyle ve 
artırma, eksiltme kanununun tarifatı 
daire1inde 11. Mart 1939 cUmartesi 
gUnil saat on altıda Ankarada Genel 
Merkez binuı dahilindeki şubemiz 
idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Bu ite talip olanların ihale 
gününden bir gün evel yani cüma gil 
nn sut on altıya kadar teminat ve 
teklif mektuplarını ayrı ayrı zarf i
çerisinde olmak üzere bir zarfa ko
yarak makbuz mukabili tubemise 
vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmiyccek • 
tir. (488) 10528 

Posta, Telgraf "e Tele fon 

Halk tipi radyo lhiıeleri 

.ı\nkara P. T. T . Müdürlüfüedea: 
Halk tipi olarak memleketimizde 

kullanılmak üzere iduece tespit edil
miş olan evsafta Radyo ahizesi imal 
edecek fabrikaların İstanbul w An
kara P.T.T. müdürlüklerinden ala
cakları izahnameye göre nihayet 
s. 4. 939 tarihin• kadar tekMf ~ nU
mune vernıeltri l&u Olml\U'. 

S,529) 

İsteklilerin teklif mektuplarını -.e 
muvakkat teminatlarını ve prtname
lllnde yazılı evrak ve vesaik: llzımele
riyle birlikte ihale saatinden evet be
lediye encümenine müracaatla mak -
buz mukabili vermeleri ve bu ite ait 
,.rtnameelrle mukavele projesini gör
mek iatiyenlerin İıtanbul, tamir, bele
diyeleri fen şubeeine ve An.karada 
belediyeler imar heyeti fen teniiine 
müracaat etmeleri illn olunm. 

(329) 10392 

Satllık fabrika ılitı 
Çankaya MalmüdfirlQüadenı 

Slyaul bilgiler okulu cnarındakl 
maranaoz f.t>rilıcasınm moıve •• aire
ai açık arttırma suretiyle satılıp çı -
karılmııtır. 

Satıı günü 25 9ubat 939 cumutai 
SMt 14 tür. 

Talip olanların Çankaya malmüdilr
lUiUne müracaatları ilin olunur. 

(402) 10410 

Dizel elekrojen grubu 
Ed,....it Belediye Reialiiiadea ı 

Edremit belediyesi elektrik san
.rıh 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 ıah günü 
saat 10 da Edremit'te belediye daire
sinde encümen huzurunda ihalesi ya
pılacağından taliplerin müracaitları 

ve buna ait eksiltme, fenni prtname 
ve planlar lstanbul ve Ankara bele
diyelerinde mevcuttur. İzahat iati
yenlerin mezk6r belediyelere müra
taat etDıelwl iltn olunur. 

{7U/4'0) 
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Bir masa radyosuna ilave edilen bir elektrik gramofon., 

modern bir fonograf plakına kaydedilmiş musikinin tekmil 

incelik ve ahengini tam manasile ifade edemez. Yalnız ge

niş ölçülü ve dahili. en büyük ses mütehassisleri tarafın

dan derin bir surette tetkik edilip akustik şeraitine uygun şe

kilde hazırlanan radyogramofon mobilyeli ci-

tıazıar, asıl orkestra dinlenirken duyulan 

tahassüsü verebilir. 

40 seneden beri gramofon plakları imal eden 

RCA, mazbut musiki meselesini de hal

letmiştir. RCA'nın vücu'de getirdiği radyo. 

gramofonlar. tam manasile hakiki birer 

musiki aletidir. 

modeli radyogramo· 
fon motörla otomatik 
Radyo ile otomatik 
gramofondan mOte· 

şekkildir. 
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Bu senenin taze 
Son pişmanlık fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

.. Di~ler; çilrümiye başlamadan çok 
e.el itina görür, her gUn ve hatt1 
C{inde birkaç defa fırçalanarak mik • 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN:. 
dit macuniyle her sabah öğle ve ak· 
pm. her yemekten sonra bol bol fır 
çalanmasmı ısrarla tavsiye ediyoruz."' 

DAİMA RADYOLIN 
7084 

Bulunur. 

lıtanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülbane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 
SITKI FIRAT 

Muayenehanesini Samsun' dan Anka
ra'ya nakletmiııtir. Muayene: Sabah 

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

Odun ve kömür alacaklara 
istasyon Silo karıısı Halil Badar 

mahrukat deposunda perakende satış
larda tenzilfi.t yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu Kr. 
1,75 
5 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 415 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvet illiçlarından ayıran başlıca hassa: devamlı bir surette kan, kuvvet, işti
ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 7066 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a • 

partmanında HÜSEYİN ORAK 
Tl: 2078 ıanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 
Ti: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden batka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaatiniz vardır. 

Senelerdenberi tecrübe edilmiştir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

: Herkesin sabırsızlıkla beklediği E - -- -= BÜYÜK VALS = - --.,,,,,,,,,,.,, .......................... ,. 

ULU S-20. inci yıl. - No: 6303 
lmtıyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mıantaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Matbu MüdüriJ: Ali Rın RASKAN 

BAL 1 K YA G 1 
Sakarya eczaneeindeu isteyiniz. Ulus meydam 

it Bankası karşısında Ti: 2018 

ANKARA PALA 
PAVİYON 

Çarşamba 22 Şubat 
gayet eğlenceli bir 

GALA-GECESİ 
Masalarmızı timdiden tutunuz 538 
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~ YENi s i N E M A LA R -

--sus -------~ Bu gün Bu gece HA L K = Baştan bap zevk, neşe ve -= eğlence ; filmi 

~ SEKİZİNCİ -
Bu gün Bu gece 

CASUSeyei<Aöi~ 
Ba1 Rollerde 

Bu gün Bu gece 
Janette Macdonald'in en güzel 

olan filmlerinden biri 

Ateş böceği 

---------------Görenlerin bile tekrar tekrar sey- = -retmek için koştukları şahane -bir eser -------Seanslar: ----12 de Ucuz Halk Matinesi -

Musiki Bilhassa B L A U p U N K T Radyolariyle Blaıpuı.. Radyolar1 Rakipsiz 
tatmin mümkündür bir e1erdir. zevkini 

KAzlM RÜŞTÜ Adliye sarayı caddesi Gençağa 
apartmanı 2. ci kat No: 6 
Ti: 2208 498 


