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Sayın Başbakan doktor Refik 
Saydam, Halkevlennin yadinci 
yıldönümü ve y.eniden 158 Halk
evi'nin açılışı töreninde özlü nu
tuklarından birini söyledi. Nu • 
tukta Halkevlerinin şimdiye ka -
dar batardığı işlerle bundan son
ra yapacağı hizmetler güzel izah 
edilmiştir. Doktor Refik Say
dam, Halkevinde çalışmanın, u
yanık ve aydın bir insan için bir 
vatanperverlik tezahürü olduğu 
kadar bir münevverlik vazifesi 
de olduğunu söylediler. Bununla, 
bütün yetişmiş olanlar, Halkev -
!erindeki yetiştiricilik hizmetine 
iki katlı bir mükellefiyetle çağ -
rılmış oluyor. Münevver zümre, 
bu asil sese, yeni açıla•nlarla bir
likte sayıları ve yıllar ilerledikçe 
çalışma sahaları biraz daha art
mış olan 364 Halkevi'nin çatısı 
altında cevap verecektir. 

Sayın Başbakan, "bu haz veri
ci toplantıdan istifade ederek iç
timai ve ferdi hayatımız bakı
mından en ehemiyet verdiğimiz 
bir noktayı tebarüz ettirmek,, is
temişlerdir: bu nokta, türk inkı
labıdır. "Medeniyet alemi için· 
de Türkiye; ancak, yurddaşların 
kafasına, vicdanına, enerjisine 
hüriyet ve inkişaf imkanlarını 
veren bu inkılap zihniyeti ve ne
ticeleri sayesinde, hakiki yüksek 
mevkiini alacaktır.,, inkılapçı 
vasfımızın manasını da B. Refik 
Saydam şu cümlede izah etmiş
lerdir: ''Hem yaptığımız inkılap
ları göz bebeğimiz gibi daima 
koruyacağız, hem de türk cemi -
yetini medeniyette en yüksek se
viyeye erdirmek için g e r e k i r
ı e başka inkılapları 
yapmakta tereddüt etmiyece
ğiz.,, Başbakan bu inkılapların 
hayati ehemiyetini Milli Şef İn
önü'nün fU cümlesini naklederek 
anlatmak istediler: "Türk mille
tini az zamanda büyük bir me -
deniyet seviyesine yükseltmiş, 
türk milletine en kısa yoldan te
ıniz cemiyet hayatının feyizli te
rakki yollarını açmıt olan inkı
laplar, kalp ve vicdanımızın en 

(S11pu 8 iDCi .sı lada) 

İtalyan kurmay reisi 

Mareıal Badoğlio 

Trablusgarp'da 1 

İtalyanlar AtrikadaKı 

kıtaları takviye ediyor 

Vaktiyle Habeşistarı'da İtalyan orduları 
bışkumandanlığı eden ve şimdi Libya'ya 

giden ltalyan Genci Kurmay Reisi 
Mareşal Badoğlio 

Trablusgarp, 20 a.a. - İtalyan or -
dusu genel kurmay reisi Mareşal Ba -
doğlio bu sabah buraya gelmiştir. 

Alnum gazeteleri ne diyor ? 
Berlin, 20 a.a. - Alman halkı Lib -

ya'da İtalyan kuvctlerinin takviyesini 
dikkatle takip etmekte ve bunu fran -
sız - italyan gerginliğinden itibaren 
Fransa'nın Tunus ve Cezair'de aldığı 
askeri tedbirlere karşı bir mukabele 
addeylemektedir. 

Börsen Zeitungam Mittag, Mareşal 
Badoğli. 'nun yeni teşkilatı teftiş et -
mek üzere Libya'ya hareket ettiğini 

ehemiyetle kaydetmekte ve İtalya'
nm Afrika'daki kıtalarını takviyeye 
devam etmesi ihtimali olduğunu yaz -
maktadır. 

Bu gazete, İtalya'nın Afrika'da ani 
bir hücuma maruz bulunmak istemedi
ğini ilave eylemektedir. 

ltal)·a'nın Trablus'taki mckt>r 
mikdarı .30 bini buldu 

Londra, 20 a.a. - Hariciye müste -

Cümhurreisimizin 
kabul resmi 

Cümhurreisimiz ve Bayan İnönü dün 
Çankaya'da Ciımhurreisliği köşkünde 
bir kabul resmi tertip etmişlerdir. 
Törende Başvekilimiz, Mareşal Çak
mak, Vekiller, Ordu müfettişleri, ve 
diğer bir çok zatlar refikalariyle bir
likte bulunmuşlardır. Milli Şef ve 
muhterem refikaları davetlilerine 
ikram ve iltifatlarda bulunmuşlardır. 
Tören samimi hasbihallerle sona er -
miştir. 

Ulus'un foto6:rafçısı, dünkü törene 
ait muhtelif intibaları tesbit etmiş -
tir. Diğer fotograflarımız üçüncü say
famızdadır. 

..ıı( ................................................. . 

Balkanlarda sulhun garantisi 

Balkan antanll daimi 
konseyi Bükres' de toplalidı 

Balkan matbuat konferansı da dün 
gene Bükreşde çahşmalarına başladı 

• 

Yunanistan Baıvekili 
B. Metakıaı 

Romanya Hariciye 
Nazırı B. Galenko 

Yugoslavya Hariciye 
Nazırı B. Markoviç 

Hariciye Vekilimiz. B. 
Şükrü Saraçoğlu 

Bükreş, 20 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Türkiye Hariciye 
Vekili B. Saraçoğlu, refikası ve maiyetindeki zevat ile birlikte 
aaat 21,45 te hususi trenle Bükreş'e varmıt ve iıtaıyonda hariciye 
nazırı B. Gafenko ile hariciye ve Türkiye elçiliği erkanı tarafın-
dan karşılanmıştır. 

-ı Yunan Başvekili B. Metaksas, 
Bayan Metaksas ve maiyetindeki 

""''rl zevat ile birlikte keza hususi 
trenle saat 22,18 de muvasalat 
etmİ§ ve istasyonda Başvekil mu
avini B. Gafenko ve yunan elçi· 
Jiği erkinr tarafından kaqılan

mışbr. 

Aynı trenden Yugoslavya hariciye 
nazın B. Markoviç ve maiyeti de in
miş ve Gafenko ile B. Duçiç ve Yu
goslavya büyük elçiliği memurları ta
rafından selamlanmıştır. 

B. Markoviç trenden inince gazete
cilere yaptığı beyanatta, Kıral Karo
l'un idaresinde büyük terakkiler elde 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Çinliler 
bir şehri 
geri aldılar 
Hongkong, 20 a.a. - Çin krtaları, 

Hankov ile Y <>§OV arasmda kain Yang
liutung şehrini geri almıştır. Çinliler 
Hankov ile Yoşov arasındaki dcmiryo 
lunu tahrip ettiği için, münakalat inkı· 
taa uğramıştır. İkinci bir Çin kolu, 
Hupeh eyaletinin şimalinde Tung-Çen 
şehrini çevirmiş, üçüncü bir kol da bu 
esnada Hankov'un garbında Yin-Çeng 
şehrine hücum ederek düşmanı geri 
çekilmiye mecbur etmiştir. 

Yeni Algan Büyük Elçisi Ekıelanı Faiz Muhammet Han dün ıaat 
on birde beraberlerinde elçüik ileri gelenleri olduğu halde Etnoğ· 
rafya müzesine giderek EbeJi Şef Atatürk'ün manevi huzuruna 
tazimlerini aunmuıtur. Resmimiz Büyük Elçiyi Ebedi Şel'imizin 

SURİYE1DE KARISIKLIKLAR .. 

Şam'da, Halepde bir çok 
tabutu btı§ında gösteriyor 

İNGİL TERE VE FRANSA 
t Ut • •• t 

Franko hükumetini bu 
hafta tanıyacaklar 

B. Leon Berard temaslara devam ediyor 
Londra, 20 a.a. - "Havas ajansı 

muhabirinden" lyi malUma.t almakta 
olan mahfillere göre, şimdiki cereyan 
etmekte olan diplomatik müzakerele
rin neticesi ne olursa olsun nasyona
list İspanya hükümeti hafta nihaye· 
tinden önce tanınacaktır. Zira şimdi
ki vaziyeti daha ziyade uzatmıya im
kan yoktur. Fransa ile lngiltere'nin 
bütün gayretlerine rağmen general 
Franko, mağluplara yapılacak muame 
le hakkındaki 13 şubat tarihli karar
nameyi tadil etmekten ve affı umu
mi hakkında aleni teminat vermekten 
kaçınmaktadır. B. Hodgson'nun bu 
noktada muvaffakiyetsizliğe uğramış 
olduğuna dair İngiltere hükümetine 
şimdiden malumat gelmiştir. Ümit e
dilen ve teahhüt kıymeti olmıyan a
zami teminat Burgos hükümetinin if
ratkarca bir siyaset takibi için mu -
zafferiyeti istismar etmiyeceği sure
tindeki teminat olup bu da B. Çem
berlayn'in avam kamarasında aynı te
minatı vermesine yarıyacaktır. 

Siyasi bakımdan İngiltere hüküme
tinin general Franko'nun B. Hudson 
ve B. Berar'a vermiş olduğu teminat 
ve 1spanya'dan yabancı müdahalesi -
nin kaldırılması ile kanaat vereceği 
beyan olunmaktadır. Nasyonalist hü • 
kümetin tanınması keyfiyeti, B. Be
rar.d'uı vuifceioin ncticclcıini ö c-

mek maksadiyle ve mümkün olduğu 
takdirde Madrid hükümetinin şartsız 
teslim olmasını temin için tehir edil
miştir. Maclrid hükümetine tanınma 
keyfiyetinin uzayıp gitmesini ümit 
etmemesi lazım olduğu ihtar edile
cektir. 

İyi rnalfımat almakta olan mahafile 
göre Ingilterc hükümeti, ihtimal en 
ziyade tehlikeye maruz olan siyasi 
mültecileri kabul edecek ve bu mak
utla bir anlaşma yapacaktır. 

Burgos' a gönderilecek 

İngiliz büyiik elçisi 
Londra, 20 a.a. - Daily Mail ve 

Deyli Telgraf gazeteleri, Burgos'a ilk 
büyük elçi olarak eski müdafaa ve 
eski hava bakanı Lord Swinton'un 
gönderileceğini yazıyorlar. Bu gaze
telere göre, Lord Swinton iki mem
leket arasında normal münasebetlerin 
tesisine kadar bir müddet bu vazifeyi 
görecektir. Ve kendisine birçok ma
li ve ticari mütehassıslardan mürek
kep kuvetli bir heyet refakat edecek
tir. 

Franko 'nun yeni kabinesi 
Perpinyan, 20 a.a. - Iyi malumat 

almakta olan bir kaynaktan bildiril -
.Sfftll J iUıcii a,t ada ). 

nümayişler oldu 
Polis Cemil Mardam 'ın otomobilini 

saran nümayişçileri zorla dağıttı 

Halep'te Babilleraç meydanı 

Şam, 20 a.a. - Dr. Şehbender taraftarı müfritlerle istifa eden başve
kil Cemil Merdam taraftarı olan mutedil nasyonalistler dün kabinenin 
istifası dolayısiyle nümayiş yapmışlardır. Nümayiş esnasında müsade -
meler olmuş ve polis Cemil Mardam'ın otomobilinin etraf mı alan nüma
yişçileri dağıtmak mecburiyetinde kalmıştır. Polis, müfritler birliğinin 
binasına nasyonalistler tarafından taarruz edildiği esnada bir kere daha 
müdahale etmiye mecbur olmuştur. 

Haleb'de bir çok dükkanlar ka -
panmış ve talebe nümayiş yapmış 
ise de hiç bir hadise kaydedilmemiş
tir. 

Hama'da çarşılar kapanmıştır. Ce -
belidürüz'dc sükünet hüküm sürmek
tedir. 

• şekkül etmesini arzu ettiğini ve bu sa-

yede vaziyetin istikrarına intizaren 

muvakkat bir tesviye sureti bulunmuı 

olacağını beyan etmiştir. Ancak milli 

paktın tatbikine inıka~ veren bir mu -
ahedenin akdi suretiyle fransız - Su -

riye münasebetleri tavazzuh ettikten 

aorıra vaziyettıe bir istikrar ııa.ıı ola • 

• 
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Halkevlerim·iz 
• 

ULUS 

Halkevlerinln 
1 inci yd dönümü 

~eden f erbiyesi 
lstiıare heyeti 

bugün toplanıyor 

21 - 2 - 1939 

il İlk • 
öğretım,, 
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Maarif VekAletimiz bu adla Halkevle:rinin açılmaları yıldönü
mü, turk gençliği için bir büyük gün. 
dur. Bugünün yalnız ehemiyeti de
ğil, güzelliği de her yıl artınaktadır. 
Denilebilir ki hatta, halkevleri bay
ramı, manada olsun güzellikte ol
aun, bütün diğer günlerimiz arasın -
da, kendine mahaus bir anan<!ye aa -
hiptir. 

gibi, güzel &n.natlarm sırrına götü
ren, cüze] sanatların dimağ - temiz
leyici ve gönül - tazeleyici pmarla
rmdan iç.İren yeni zevk ve bu yeni 
zevki tayin ve tarif eden yeni Jngan. 
Irk ve yeni hayat telakkisidir. 

Ankara halkcvi, dün bunun bize 
güzel bir Örneğini verdi. Çalınan 
parçalardan çok, parçaların tasav
vur edilmesi ve oynanması tarzı mü
himdi. Cenç türk kompozitörleri, bir 
türk orkestrasını kendi eserleriyle 
çaldırmak için kendileri idare edi
yorlar; yardım dolayısiyle orkestra
ya, alkıı dolayısiyle de seyircilere 
te§ckkür ediyorlar, &<>nra dönüp ha
zır bulunmıyan ve Necil Kazım gibi 
askerde olan bir arka•da§larının par
çasını idare ediyorlardı. 

Memleketin her 

tarafında güzel 
törenle yapıldı 

Halkevlerinin kuruluşunun yedin • 
ci yıldönümü dün memleketin her ta
rafında parlak törenlerle kutlanmış _ 
tır. Her taraftan gelen telgraflarda, 
eskilerin çahşmalannı hızlandırmak, 
yenilerinin bu hayırlı vatan çalışma • 
ları:na katılmak için ıyaptıkları bu top 
lantdara, istiklal marşı ile başlanmış, 
Başvekil Doktor Refik Saydam'm An
kara radyosu ile neşrolunan açma nut. 
ku dinlendikten sonra, halkevlerinin 
kuruluş, maksat ve gayeleri etrafında 
nutuklar verilmiştir. 

Beden terbiıyesi genel direktörlü _ 
ğü merkez istişare heyeti bugün öğle
den evet aaat 9.15 de Türk Hava Ku
rumunda bayram tatilinden evelki iç. 
timalarına devam edecektir. 

yeni bir mecmua çıkarıyor 
Maarif Vekaletinıizin güzel bir teşebbüsü bizi çok sevi·ndirdi. 

Dün elimize ilk öğretim mecmuasının ilk nüshası geçti. Maarifi -
mizin ana davasını kendisine ad alan mecmua eğitmen ve öğret
menler için ve haftada bir çıkmak üzere kurulmuştur. 

Bugünkü toplantıya başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam'ın gelmeleri ve iç. 
timaa reislik etmeleri muhtemeldir. 
İçtima ruznamesinde tali komitele

rin hazırlaımı§ oldukları talimatname
lerin müzakeresi vardır. 

Pul bayilerine levhalar 

lnkilabı köye sokmak, işe köy çocu- Hocalık, uzak istikballerin gü-
ğunun terbiyesiyle başlamak ve köy ne§lerini doğar görmek için bütün 
kalkınma davasını bu yolla halle ça - maddi ve ölümlü menfaati.erin üa-
lışmak Maarif Vekaletinin ağır ve me_ tüne basıp yükselebilmek aanatı-
suliyetli bir umdesidir. Bütün gay - dır. Mütevazi dersanelerin duvar-
retler, bu gayenin tahakkuku yolunda ları arasında ve vatanın açık, te-
alınan bütün tedbirler muvaffakiyet miz havasında gözleri zeka ve iyi-
yolunda atılmış kuvetli birer adım lik ıtıklariyle parlıyan türk yav-

O gün, bütün halkevciler de, mu
ayyen saatte hnlkevlerirrde toplan
mı§tll'. Radyol~r açıktır ve kulaklar, 
Ankara'dadır. Cümhuriyet hüküme
tinin merkezinden gelen ses, daima 
tazedir; ı çünkü getirdiği mi.na, in -
kılaba ve inkılabın bu yurt için ye
gane me§ru ve yegane mümkün ilan 
ettiği yeni hayata aittir. Nitekim, 
Ankara'nın hitabı bittikten sonra, 
halkevlerini, her halkcvini, halkev
ciliğinin sanat ve ilim kafasından 
doğmu§ konferansların, piyeslerin 
ve konserlerin ne§esi doldurur. 

Evelsi günü de, Ankara'da ve bü
tün Türkiye'de böyle oldu. Büyük 
günü Baıvekil Dr. Refik Saydam aç
tı. Söylediği nutukta: seçmi§ olduğu 
dilin Jekli yeni idi; inkılaplarımıza 
aadıkız ve icap edene bunlara yeni
lerini ili.ve edeceğiz derken, karıı
aındakilere verdiği cesaret taze idi; 
bütün nutkunda, nazariyeye ve ede
biyata hiç yer vermeksizin, sadece 
yeni hayatımızdan ve halkevlerinin 
bilhaaaa bu hayatın yayıcısı oldukJa
rmdan bahseylemekle, halkevlerinin 
yıldönümün·de, onların en mühim va
zifeİerini iıaret etıniı oldu. 

Parçalar bugün nasıl olursa ol-
sun; modern türk müziği her ıeye 
rağmen, gizli ve açık bütün çelmele
re rağmen doğmaktadır. Alimin, 
doğru bir faraziyeden yürüyerek, e
lindeki mahlulün içinde aradığı ma
denin izini bulması gibi, inkılap Tür
kiyesi, dünkü toplantıda, aradığı ha
yatın en ıerefli, en doğru ve en ya
km hayat olduğunun delilini ve müj. 
desini almııtır. 

Konserler ve müsamerelerle biten 
bu toplantılar, dün, memleketin her 
tarafında hareketli ve canh bir gün 
yaşanmasına vesile olmuştur. 

Maliye Vekaleti, damga pulu satan 
bayilerin dükkanına konulmak üzere 
üzerinde (damga pulu) yazıh olan ıye_ 
ni levhalar yaptırm"tır. Bunları 125 
kuruş mukabilinde her bayi alarak 
dükkanına, halkın görebileceği bir ye
re koymıya mecbur tutulacaktır. Şim
diye kadar bayilik ruhsatiyesi ve bayi 
levhası almı, olan bayilar bu levhala
rı isterse almıyacaklar, mecburiyet 
yeniden ba·yilik hakkı almış olanlar 
için tatbik edilecektir. 

olarak bize ümit vermekte ve sevin - rularnu bu kutlu istikbale hazırlı-
dirmektedir. Köy mualliminin eline yanlan tebcil ederim. Büyük Şe-
hir bayram hediyesi gibi ulaşacak o - fim İsmet lnönü'nün size hitap e -
lan ilk öğretim'i de bu teşebbüslerden der.ek aöylediği özlü aözü,kendimi 
biri sayıyoruz, de aranızda hia.aetmek üzere, tek-

367 halkevini açtığını ilan eden 
Doktor Refik Saydam, bir bahtiyar 
insandır. Bu rakamın ilk bölümleri -
ne kendinden Önce varmıı olanlar ve 
bu rakamm çok daha heybetlilerine 
kendinden sonra varacak olanlar ka
dar bahtiyar bir İnsandır. 

11-1 AVA 

fF~ 
lsı her tarafta yükseliyor 

Gizli nüfuslar1n tescili 

Mecmuamn adının altında Ebedi rar etmeyi ve milletimizin yük.ae-
Şef'in şu ebedi sözlerini okuyoruz : Jip ilerleme davasmda bize veril

"Muallimler ! Yeni nesli, cümhu -
rlyetin fc<lakar muallim ve müreb -
bileri, sizler yetiştireceksiniz. Ye -
ni nesil, sizin eseriniz olacaktır.,, 

Kendisini türk köyüne vakfeden 
türk muallimi bu cümle ile en büyük 
ve en şerefli vazifesini almıştır. Bu 
vazifenin adım da İnönü şu sözleriy -
le koyuyor : 

miı §Crefli işçiliği hep beraber ve 
her zaman hatırda tutmamızm va
zifemiz olduğunu ifa.de etmeyi bir 
borç bilirim. 

Bugün 367 halkevimiz vardır. Bu 
demektir ki, memleketin 367 nokta
aında irtica mağlup ve inkılap mu
zaffe;dir. Bu noktaların her biri çün
kü onun bozgunu ile bunun zaferi 
hadisesini, bir haber gibi yaymakta 
değil, bir merkezden halka halka 
dağılan sıcaklık gibi, gönüllerin ve 
kafaların içine salmaktadır. 

Bir ateı çemberi ve bir ölüm pen
çe.si içinden çıkarılan bu güzel mem
leketle bu dinç v.e güzel millet, ki.h 
yaptığı limanlan, kah kurduğu fab
rikaları kah denizlerden denizlere , . ~ 
gönderdiği vapurları ve kah açtıgı 
halkevlerini sayacak ve bu sayı an
cak, milletler ve memleketler ara
sındaki yerimizi aldığımız gün, ista
tistik dairesine havale edilecektir. O 
gün gelinciye kadar, bu rakamların 
sihirli ca2ibeci, asla azalmıyacaktır. 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık ve rüzgars:z geçmiştir. En yük • 
sek ısı 1 O derece olarak kaydedilmiş • 
tir. Yurdda cenubi Anadolunun garp 
kısımlariyle Egenin cenup kısımla -
rmda, hava kapalı, ve yağmurlu, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geç -
miştir. 24 saat içindeki yağışların ka
remetreye bırakt~kları su mikdarı 

Bodrum'da 15, Muğla'da 10, Berga • 
ma'da 9, Milas'ta 8, Kuşadasında S, 
.Kangal ve Cizre'de 3, Erzurumda 13, 

Usulilne göre yapılmıt olan evlen. 
melerle doğum, ölüm ve boşanmalar _ 
dan kanuni müddetleri içinde nüfus 
kütüklerine yazdırı.lmıyan vakaların 
cezasız ve pulsuz olarak kütüklere ge
çirilmeleri için çıkarılan kanum.m yü· 
rürlükte bulunduğu müddet içinde 
2.729.980 gizli doğum, 1.597.018 giz
li ölüm, 852.676 gizli evlenme vakala. 
rı nüfus kütüklerine yazılmıştır. 

Almanya'da inıa edilmekle 

"Sizler, bu milleti harsiyle, iç -
timai hayatiyle, bütün ilim ve fen
niyle en yüksek medeni seviyeye 
çıkaracak işçilersiniz.,, 

İlk öğretim'in ilk sayfasında gene 
Milli Şef'in, bir zeka haım:ru halinde 
muallimin eline teslim ettiğimiz "ço -
cuk" hakkındaki şu değerli sözlerini 
de buluyoruz : 

Yüreklerinde vatan, millet ve 
insanlık aşkma karqmıı olarak 
mesleklerinin yüce duyguları çar
pan türk eğitmen ve öğretmenle
rini hep bir arada görmek, onlann 
on binlerce kitilik büyük ve canlı 
topluluğu ile yüz yüze gelip ko
nu~mak ve anlapnak isterdim. 
Bunun maddi imkansızlrğmı kafa. 
gönül ve iı birliğiyle manen gider
mek için bir yayın organı yapmayı 
düşündüm. Maarif VekiJliği, (ilk
öğretim) i bu gaye ile neırediyor. 
ilköğretim, yalnız bizden aize ya
zılarla dolmıyacaktrr; onun ny
falarına, sizin duygularmız, sizin 
düıünceleriniz, sizin görüşleriniz. 
içinde yaıadığınız muhitler gene 
sizin kaleminizle akaetınelidir. 
ilköğretim, ilköğretmen ve eğit
men gazetesidir; sizin gazeteniz -
dir." 

Salınan ıey, ilim sevgisi, ilme i
nanma terbiyesi, ilimle uğratma ah· 
li.kı; müzik, edebiyat, resim, tiyatro 

Arazi tahrir islerinin 
.> 

fefli5i 
Arazi tahrir işleri taı:namlanmış ol

duğundan, Maliye Vekaleti, arazinin 
katileşen kıymetleriyle ihbarname tan 
zim, tebliğ ve itiraz tetkik muamele -
}erinin ve tahrir neticeleri katileşen 

cüzütamlara ait mükellefler hesap def. 
terlerinin tesis ve tanzimi işlerinin 

hangi esaslar dairesinde tetkik ve tef
tişi Jaznngelcceğini tesbit etmiştir. 

Arazi tahrir neticelerinin bütün vi
layet ve kazalarda 938 mali yılı için. 
de katileşmesi ve ilan edilmesi ve ~39 
mali yılı başından itibaren hıç 

bir cüzütam hariç olmamak üzere her 
tarafta yeni tahrir neticelerinin tatbi_ 
ki ehemiyetle matlup bulunmaktadır. 
Tahrir neticelerinin katileşmesi, tah • 
rir ihbarnamelerinin tanzim ve tebliği 
ve vaki olacak itirazların idare, tan
zim ve tebliğinde ve tahrir itirazları -
nın karara bağlanmasından eksik mua
melelere rastlanırsa bunlarm talimat
name hükümleri dairesinde derhal ta
mamlanması temin olunmakla beraber 
bu vaziyetin tekrarlanmaması için ala. 
kadarlarm dikkatleri çekilecektir. 

Her cüzütam tahrir neticeleri ka _ 
tile1>ince keyfiyetin 2901 sayılı kanu
nun onuncu maddesi mucibince vila -
yet merkez kazalarında vali ve mülhak 
kazalarda kaymakamlar tarafından i _ 
ıan edilmesi ve varidat memurları ta· 
rafından da bunların hesap defterleri
nin derhal tesis ve tanzimi icap etmek. 
tedir. 

Tetkik ve muamele neticeleri her 
ay sonunda kaza itibariyle hazırlana· 
cak Uç nüsha rapora rapted_ilerek .ve
kilete ve vilayetlere gönderılecektır. 

Ha!kevinde 
konferas 

Halkevi Başkanlrğrndan : . 
21-2-1939 salı günü saat 18 de tarıh 

fakültesi profesörlerinden Bay W · 
Eberhard tarafından (Eski Çin kay -
naklarından türk kavimlerine ait ma
Himat) mevzulu bir konferans verile -
cektir. Türklere ait en mühim bu kon
feransın tercümesi Bay Feridun Kurt 
tarafından yapılacaktır. 

General Veygant 

İstanbuldan geçti 
lstanbul, 20 (Telefon) - Fransa'

nın Suriye kuvetleri Başkumandanı 

general Veygand bugün T~of.il Got
ye vapuriyle Berut'tan şehrımıze gel
di ve şehri gezdi. General akşam aynı 
vapurla Marsilya'ya hareket etti. 

Burhan BELGE 

Belediye Meclisinin 
dünkü loplanhsı 

Ankara belediye m eclisi dün saat 
18 de belediye reis vekillerinden Fey. 
zi KUtükçü'nün reisliğinde toplanmış 
ve su ve otobiliı müdürlüklerini alaka. 
dar eden bazı kararlar vermiştir. 

Meclisin ruznamesinde başka if bu
lunmadığından dolayı 1 nisanda tek -
rar toplanarak bütçeyi görüşmek üze -
re bu defaki içtimalarma nihayet ver. 
miftİr. 

Gümrüklerde 
kolayhğı temin 

tedbiri 
Muasır ileri memleketlerdeki mü • 

masillerine ve gümrüklerimizin ihti -
yaçlarına göre Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletince yeniden hazırlanan güm. 
rük ithalAt beyannamesi bir müddet 
için Ankara, Samsun ve Mersin güm. 
rüklerinde tecrübe edilecektir. 

İşlerde kolaylığı ve sürati temin 
edecek bir şekilde hazırlanan yeni ör
neğin tecrübesinden alınacak netice • 
ler üzerinde yapılacak son tetkiklerle 
beyannameye kati şekli verilecek ve 
tatbikatı bütün gümrüklerde teşmil e. 
dilecektir. 

Tatvanda 7 Sarıkamışta 6, Muş'ta 5, 
Ağrı ve Kars'ta 4, Van'da 3, Hopa'da 
5, diğer yağış gören yerlerde de 1 • 2 
kilogram arasındadır. 

olan gemiler yeniden 
tetkik edilecek 

Birkaç gün eve] fchrimize gelmiş o
lan Denizbank umum müdürü B. Yu -
auf Ziya Erzin, Bankaya ait yeni kacL 
ro ve diğer ifler hakkında İktrsat Ve. 
k1letiyle olan temaslarına devam et -
mektedir. 

Karla örtülü bulunan doğu ve or -
ta Anadolu bölgelerinde karın toprak 
üzerindeki kalınhğı Niğde'de 2, Ağrı
da 4, Van ve Kayseri'de S, Kars ve 
Çorumda 7, Amasyacla 8, Mut ve Ma. 
lazgirdde 9, Tatvanda 10, Erzurumda 
14...~da~~~ta..~ Aı'da.. 
handa 29, Sıvas'ta 37, Naznniye'de 59, ;yef!raFtilr babere g'5re, banka ta-
Hakkari'de 60 Uludağ'da 170 aanti • rafından evclce alınan tezgfilılarma ıs
ınctredir. ' marl.an~ olan Etrilılk tipindeki ü.ç 

Rüz arlar orta Anadolunun ~ric cemınin ınpatını tetkik e~k ve ı. 
g. cap ederse inpatta bazı tadılit yap • kıaımlanıyle kıamon doğu Anadoluda k il U h 

1 
_. ., ı •-

. ma zere m te assıs arnan mur• c,.çp 
sakın kalmı·'' cenUbi ~nadol~nun gar- bir komisyon yakmda Almanya'ya gi
bmda Egenın cenup bolgeJcrındc ~ark. d k • 

_ d ;ı•w b"l 1 d ece tır. tan sanıye e 5, uıger o ge er e u • 
mumiyetle timal istikametinden sani-
yede gene 5 metre kadar hızla eami.§-
tir. • 

Yurtta en yüksek ıaılar Sinop Ye 

E10ki,ehir'de 10, Kütahya ve Islahiye. 
de 11, Antalya, Çanakkale, Çorlu ve 
Edirnede 12, .Kocaeli ve Bahkesirde 
13, Adana ve Bodrumda 14, İzmir ve 
Buraa'da 15 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfınn altında 
Bolu, Konya, ve Çorum'cla 7, Kır§e. 
hir'de 9, Erzurum ve Ulukışla'da 10, 
Niğde'de 12, Kars'ta 16, Kayseri'de 
18, Sıvas'ta 20 derecedir. 

Ama.wada kar 
Amasya, 20 a.a:- Yirmi dört saat

ten beri fasılasız kar yağı,or. Şehir 

ve civar karla örtülmüştür. 

KağıznuıncUı kar 
Kağızman, 20 a.a. - Kasabamıza 

mevsimin ilk karı dün saat 12 de düş
miyc başlamıştır. Yağış devam edi-
yor. 

YEiii LiSELER 
Erenköy kız lisesine bağlı bir şube 

halinde idare edilmekte olan ve üç sı

~ıfı tetckkül etmiı bulunan Çamhca, 

İstanbul kı.z lisesine merbut bulunan 
Cümhuriyet ve İnönü, İzmir erkek li
sesine bağlı olarak açılmış olan lise sı
nıflarından mürekkep okulun da İz -
mir ikinci erkek lisesi adiyle müsta -
kil birer lise olmaları Maarif Vekilli
ğince tekarrür etmiştir. Esasen iki üç 
ıenedenberi lise mahiyetinde bulu -
mm bu dört miletısesenin diğer lisele -
re bağlı olarak idare edilmesindeki 
miltkül ve mahzurlar dikkate alınarak 
bu karar verilmittir. Bu liseler haki -
katte yeni açılmış sayılmayıp mevcut 
şubelerin müstakil birer lise olarak 
tescilinden ibarettir. 

Ailede ç0ıcuk, hayatları birbirine 
ilgi/iyen en sağlam dikiştir. Aile 
hayatının güçlüklerini kolaylaş -
tıran gürültüler ve fırtına -
lar ortasında kuş sesini zevkile 
sinirleri yatıştıran çocuktur. Çocuk 
çiçeklerin en güzeli, en ziyade ruh 
okşiyanrdır. 

Bence insan oğlunu, ot olsun, hay
van olsun, herhangi bir canlrdan a -
yırdeden.' ondaki gelecek kaygusu -
'dur. insanların '6vündUkleri bütün 
güzel, büyük ve ölmez eserler , hep 
yarına, uzak geleceklere inanan 
binlerce yıl ötelere yüreklerinde 
saygı sızlıyan adamların vrrimidfr-

lSM ET INÖNÜ 

Mecmua, takip edeceği yolu, çalış -
ma programlarını bu üç kıymetli di -
rektiften almıştır. Bunları, türk maa -
rif ordusunun genç başı, muallimlere 
gönderdiği şu tamimiyle tamamlıyor : 
"Arkadqlarım! Türk vatanının 
her bucağına dağılmıı, tür:k çocu
ğunu yetiıtinnek gibi kutaal bir 
hizmeti Üzerine 

0

almı1, aiz, feda
kar, temiz yürekli ve inkılaba i
manlı öğreticilere hitap etınekte 
derin bir bahtiyarlık duyuyorum. 
Cümhuriyetimizin kuvetlemneai i
çin, türklük ve insanlık ülkiile-rini 
gerçeklettirmek için, bu uğurda 
canla ba§la çalııtığına emin oldu
ğum türk öğretmen ve eğitmenle~ 
riyle kendimi daima beraber, dai
ma yanyana ve aynı hizada bul
maktayım. Bu buluı, aradaki me
safeleri siliyor ve hepimizi biribi
rimize yaklaıtrrıyor. Mesut yann
larrmızm yaratrcrlarmı yetittir
mek amacı, bizim için, mukaddes 
birlik noktasrdır. 

Mecmuanın Programı 

Mecmua, ilk öğretim muallimleri L 
çin faydalı olabilecek bütün sahalar 
üzerinde neşriyat yapacaktır. Öğret - _ 
men ve egitmenleri alakadar eden me
seleler, memleket içinde ve dışında 
vukua .eelcn h.fi<liııt>lrr _,.. , .. ,_ -:.::-- • 
tim proplemlcrine dair yazılar, ogret -
men ve eğitmenlerin çalıştıkları yer -
ler ve şartlarla ilgili yazılar, öğretmen 
ve eğitmenin teknik iktidarını ~.rwttır_.
cak mahiyette aaılar .,,~ .... ...ak ogret -
me , gıtmen 'f'C ocuklar için faydalı 
kitapları haber verecektir. Ayrıca 

mec.muade eğlenceli yazılar ve karika
türler de bulunacak, anketler tertip 
edilecek ve sorulacak suallere cevap -
tar verilecektir. 

tık sayı, vadolunan bu işler hak
kında okuyucuyu ümide düşürecek 

kadar zengindir. Falih Rıfkı Atay'rn 
terbiye işlerimiz hakkındaki yazrsını 

iktibas eden mecmua "çocuklarımıza 

mesleki inkişaf imkanları verilmesi", 
"Almanya'da tek dershaneli bir köy o
kulunda toplu tedris tecrübesi", "Bir 
şehrin suyunun temin sureti,, "İlk o· 
kullarda tetkikler", "Güneş yolu". 
"Orta Anadolu'da eğitmen" gibi mu -
allimi alakadar eden çok istifadeli ya
zılarla mahmuldür. Ayrıca İlköğretim 
haftanın mühim hadiseleri, mesleki 
haberlere ve maarif haberlerine de sü -
tunlar tahsis etmiştir. 
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Mecmua şimdilik 17.000 nüsha ola -
rak basılmakta ve herkesin istifa.desi -
ni temin için 5 kuruş gibi çok ucuz sa
yılabilecek bir fiyata satılmaktadır. 

Bu çok güzel teşebbüsü başaranları, 
memleket çocuklarının eline böyle 
mükemmel bir eser verenleri tebrik e
der, llköğretim'i bütün okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

Radyo'da yabancı dil 
Radyomuz büyüdükten, kuvet

l~nd~kten sonra bizi, en ziyade se
vındıren nokta, sesimizin yurt için
de olduğu kadar, yurt dışında da 
duyulması oldu. 

~eçen gün bir genç dostum, ha
yalınde yaşıyan bir ülküye kavuşan 
bir insan sevinci ile : 

- Amerika'da bulunan bir arka
daşımdan bir mektup aldım, diyor
du, Ankara'mn sesini gayet iyi du
yuyorlarmış! 

Ankara'da kurduğumuz kuvetli 
istasyonun öteki memleketlerde ku
rulmuş olanların hiç birine nasip ol
mıy;ın bir mazhariyeti vardır ki bun
dan propagancla hususunda daima 
fayda/anacağız: 

Her radyo istasyonunda yerli 
spiker, kendi :ma dilini güz.el ko
nuşur. Türkiye radyosunda ıse an.a 
dilimizden başka bütün yabancı ~ıl
lcri pürüzsüz konuşabilecek ekıp

lcr bulmakta hiç güçlük çekmiyo-
ruz. 

Geçenlerde bir spikerimizin İn
gilizce konuştuğu sırada radyosunu 
açan bir ecnebi : 

- Bu ingiUz misini ne samsa-

danberi angaje ettiler? 
diye sordu. Aynı bayan almanca

ya başlayınca : 
- Bu mis Almanya'da epeyce 

kalmış olacak! 
s6zleriyle mütaleasınr tamamladı. 

Halbuki bu bir türk kızı idi. Ec
nebi dostumuza bunun böyle oldu
ğunu anlatmakta güçlük çektiğimizi 
söylersek inanınız. 

Adamcağız haksız da değildi. Bir 
çok istasyonlarda yabancı dili ile 
konuıan yerli spikerlerin kendi dil
lerine çalan telifluzları yanında bu 
pürüzsüz konu§manın yerli bir va
tan çocuğu tarafından yaprldrlınr 
sanmamak bir ecnebiye fazla g6rül· 
mez. 

Bu dil kabiliyeti, bundan sonraki 
propaganda faaliyetimizde ifimlze 
büyüle bir yardımcımız olacaktu; 
ıüpbe etmi-1"'1.a. - T. L 

Havraya dönen mektep! 

Yahudiler, latanbul'da bir mek
teplerini, tamir ettirmek bahane
Iİyle, havraya çevirmitler. 

Eakiden bimn mektepleri de 
hoca selmediii zaman çocuklar 
havraya çevirirleTdi ama, batka 
minada. 

MUalı ı 

Ercüment Ekrem Talu doatu
muz, tuhaflık hakkında yazdığı 
haklı ve yerinde bil" fıkrada: 

''Latife latif serektir. Mizah da 
serçekten mizah olmalı. Niiktenin 
tartı inceliktir. Onu aarfetmoden 
önce uatau keneli ditine vurur, kı
laiıum alır"" 

cliJıar. 
Miwı. xelt•• aqleria 1Ma 

üstat mizahçıdan ve onun son fık
rasından alacakları bir çok ders
ler vardır. Fakat bazı ciddi yazı
lar da görüyoruz ki mizahın şahe
seri sayılabilir: insan okurken gül
mekten kırılıyor. 

Balkanlar 

"Sulh perisinin rahat nefes al
dığı tek köte Balkanlardır.,, için
de tiirle hakikatin elele verdiği 

bu güzel cümleyi Bükreı yolun-da 

Hariciye Vekilimiz sayın Saracoğ

lu söylemittir. 

Ne doğru aöz ! ZavaUı sulh pe

riai uzak prka, uzakça garba gi
deyim deae nefea alırken burnuna 
barut kokuau kaçacak; 

Avrupa'nın orta kısımlarında 

da gene, hiç olmazn, manevra fi. 

teklerinin dumanı boğazına kaça
caktır. 

Sulh perisi Balkanlarda rahat 

l"ahat nefeı alırken §İmdiye kadar 
burayı barut fıçıaı diye tanıtan
lara, her halde, hayır dua okumı
J.:&caktır. 

Bir (ok ıehirlerimizin İ(me suyu 
derdi hallediliyor 

Dahiliye Vekaletimizin bütün şe • 
hir ve kasabalarunızın içme suyu ih -
tiyacını temin için tedbirler aldığı 
evelce 'Yazılm!ltı. Öğrendiğimize gö. 
re Vekalet bu cümleden olmak üzere 
yeniden Siirt, Kırşehir, Niğde, Deve. 
li, Bafra, Zile, Tosya, İskilip, Bay -
burt, Mardin ve Adıyaman'ın içme su
yu tesisatı projelerini hazırlntmıya 

karar vermiş ve bu hususta ·bir de mü
nakasa açmıştır. 

Sir Persi Loren 
şerefine yemek 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Eeki 
İngiltere Büyük Elçisi Sir Persi Lo
ren şerefine bugün Tokathyan'da. 
ingiliz ticaret odası t:ırafından 60 ki· 
ıilik bir yemek verildi. 
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Fransa ve Suriye 
Suriye gene kanfllllya bqladı: 

8erut'tan ve Şam'dan verilen haber
lere göre, yeni komiser Puaux ile Ce
hli) Mardam hükümeti arasında çı
kan ihtilaf, nihayet bu hükümetin 
İatifasına aebep olnuqtur. lhtili.f da
ha doğrusu, Suriye naayonalistleri 
İle Fransa arasındadır. Suriye naa
Jonaliatleri, Fransa ile kendi memle
lcetıeri arasındaki münasebetlerin, 
İngiltere ile Irak arasındaki müna
lebetlerıe benzer bir tekilde tanzimi
llİ istiyorlar. Ve Fransa da ıuriyeli
lerj böyle bir ümide dii§ürmüıtür. U

İNGİLTERE VE FRANSA 

Franko hükumetini bu 
hafta tanıyacaklar 

Almanya'dQ 

Yahudi, kalollk, 
protestan meselesi 

-
B. leon Berard temaslara devam ediyor Resenberg bu hususta 

fikirlerini izah ediyor 
llln müzakerelerden aonra nihayet, (Başı 1 inci sayfada) . . . 
1936 senesinin 80nbaharuıda Sw-iye diğine göre general Franko, ıımdıkı 
· kabinenin yerine kaiın olacak olan ye 
ile Fransa arasında bir muahede im- ni kabine hasının listesini tanzim et-
Zalanmıflr. Muahede bu sene itinde ba ku d 

miştir. Devlet reisliği, ı man an-
laeriyete girmeli idi. Fakat son ay- lık ve baıvekilet vazifelerini hep bir-
1-r içinde, daha doiruıu, Daladiye likte yapmakta olan general, başve -
hiikümetinin iktidara geçiıinden kileti bırakacak ve bu makam dahili
lanra Fransa, 1936 mukavelesinin · k · b" d · ye nazırı ve kendisinın aın ıra erı 
t..adiki meseleainde yan çizmiye baı- B Serrano Sı.ınner tarafından işgal 
l.nıııtır. ~-enlerde ayan meclisinin · s F 1 • 

~ edilecektir. Serrano unner, a anJin 
hariciye .encümeni, muahedenin tim- müessisi olan Primo de Rivera'mn iş 
dilik tasdik edilmemeaini tavsiye et- arkadaşı idi. Hariciye nazırı general 
ıı.it •e esasen hariciye vekili Bone'- Jordana ile ziraat nazırı B . Feman -
"İn fikirlerine uygun olan bu karar, dez Cersta, devlet nazırı olacaklar -
F'ranaa'nm Suriye'ye karıı yeni vazi- dır. Jordane'ııin yerine meslekten ve 
Jetini tayin etmittir• Fransa'nm bu diplomat ve Cueta'nın yerine de bir 
Jeni vaziyeti Suriye'de büyük iğbi- teknisiyen getirilecektir. 
l'ar uyandırmıftır. Nihayet bu meae-
leııin ilk günlerinde Suriye meclisi, l ngiliz ve Jransız gazetele-
1936 mukavelesini meri ve muteber rinden akialer 
lddettijini ve memleketin ona göre Taymis, cümhuriyetçi ve nasyona-
idare edileceiini karar altına almıt- list İspanya arasındaki görüşmelerin 
br. Gittikçe daha had bir safhaya neticesinde, Franko'nun siyasi müc
tiren ihtilafm baılangıcı budur. rimler ~akkında. göater:ceği müı:una
"4nda rejimine kartı istiklal ili.nı hanın bıraz .. genı_ş olacagını ~~hmın e
lb.ahiyetinde olan bu harekete yük- diyor v~ multecıler mesele11ı ıle ı:r~n 
lek komiser Puaux ehemiyet •ermek sa'daki ııpanyol altınları meselesının 
İıatememittir. Fakat auriyeliler bu halledilmiyecek me~eleler arasında 
beyannamenin tatbikine seçtiler: bulunduğunu kaydedıyor. 
l'iikaek komisere va-dikleri bir muıb- Daijy Maily gazetesi de derhal ta-
br d • nmmanın aleyhinde muteber hiç bir 

a a. b·1..::ı· k sebep ır.evcut olmadığını ı ~ırme te-
l - Suriye gümrüklerine •aziyet . 

.._. dir. 
"'Ueceklerini, Buna mukabil, liberal Nevs Kro-

2 - Yabancı memleketlere mü- nikl gazetesinde Vernon Bartlett di-
bıeaail göndereceklerini, yor ki : 

3 - Fransız miW.virlerini azlede- ko'd " f _,..- Berard halen Fran· an umumı a 
Celderini, ve ya~ncı gönüllülerinin çekilmesi 

4 - Milli ordu kuracaklarını, esasına dayanan bir barış tartları el-
5 - Komiser tarafından nep-edi - de etmeğe çalışıyor. Maalesef, Lon -

len kararn~lerin ancak ~arlim~- dra ve Paris hükümetleri Franko ile 
~ s.eç~ıkten ~ra men. olacagı- müsnkün olduğu kadar samimi normal 
bı; bıldirdıler. Yuksek komwıer bunu Unaaebetler tesi•i hakkındaki ar.zu-
lraltul ed~~ecetini eöy~i •• ~~·: :rını pek 8§iklr bir ~kilde g&ter
yet bu salahıyet me~lesı . geldı, ıkı mişlcrdir. Hatta bazı ingiliz nazırla
•y kadar eve) netredılen bır karar-

1 
Nea:r.in hükümetinin yalnız cıüm -

<---;-- -;--- . - .. ~ ...,... ~ ~ıirıyetç1ler n d~ğfJ lngfffz!erin de 
~ae~ Puaux 18 ı~kk.an~~ Sun- menfaatine olan şartlar üzerinde ıa
h deki cemaatlenn ıatatüau •• ar etmesini infialle kal'!ılamışlacdır. 
1cmda bir kararname JMlletmli • Buna binaen J'nuı ... , ··--- -- • -· 
Anl&tdıyor ki bu kararnameyi tat- lizlerin kendisini tanımalarına muka-
bik etmek iatemiyen Mıard Jıükü- .bil hiç bir şey vermeğe lüzum olma
lheti istifa etmittir. Bu izahattan an - dığını peJİn bir surette bilmektedir. 
lqılacaiı üzere, ihtilaf kararname-- Fransız matbuatı görüşmeler etra -
bin tatbikine inhiaar etmiyor. Suri- fmda daha nikbindir. Ekselsiyor bu 
Ye'de hakim ola~ kimdir: Aı!! m~ görlifmelerin yeni müzakerelere bat
~ b~~· !evkala~e ~oma~ S~ye langu; olduğunu kaydetmektedir .. 
.. fafu..,nun bua-unlru vazıyetınde,, Epok, naayonatiatlerin yarınkı po-
lnanıılater de'\'letin bir kararını, an- litikası hakkında teminat istemenin 
cak yüksek komiserin yeni bir kara- Fransa'nın hakkı olduğunu kaydetti • 
l'l deiiıtirec.eğini iddia etmektedir. yor. 
Suriye meclisi ise, ikinci ki.Dun kara- Ordre, Londra'nrn Burgos'u der -
tiyle, Suriye toprakları üzerinde an- hat tanımasının Franko'nun hareket 
cak kendisinin hikim olduğuna id- tarzına bağlı olduğunu yazııyor. 
dia ediyor. Sözün daha kıaaaı; ıuri- Popüler diyor ki: 
)eliler iatiklal iddia ediyorlar. Fran- Berard'ın Burgos'tan, fransız bil -

B. Çemberleyn'in Avam 
kamarasın'Ja i:xıhları 

Londra, 20 a.a. - Avam Kamarasın
da, İspanyol meselesinin halli ihtimal
leri ve Franko'nun tanınmasına dair 
S<>rulan bir çok suallere karşı Çember
leyn İspanyol meselesi hakkında in -
giliz hükümctinin düJilncelerini umu
mi olarak ıs 1ubatta izah etmiş oldu -
ğu cevabını vermiş ve vaziyette hiç 
bir değişiklik olma<lığını söylemiş -
tir. 

Bir çok mebuslar, cümhuriyetçi hü
kümetten şartsız olarak teslim olma -
sının istenip istenmiycceğini sormu§
larsa da cevap alamamışlardır. 
Diğer taraftan He-nderson, Fransa 

namına Bcrard tarafmdan yapılan 
müzakerelerden başkaca ingiliz mü -
mCi18ili Hodgson'un da müzakerelerde 
bulunup bulunmadığını sormuştur. 

B. Çemberleyn demittir ki : 
"- İngiltere hükümeti Fransa hü

kümetiyle çok samimi bir temas idame 
etmektedir. Franko'nun tanınması ve 
ispanyol mültecileri hakkında müza -
kereler yapılmaktadır. Bu müzakere
lerin gidİJİ hakkında şimdilik hiç bir 
şey söyli~mem.,. 

B. A.iana Madrid' e gitmiyor 
Paris, 20 a.a. - İspanya reisicüm -

buru Azana'ya Madrid'den baş.vekil 
B. Negrin'den yeni bir telgraf gelmit
tir. 

B-.vekil bu telgrafın-da hüıkürnetin 
normal ve anayasaya uygun bir tarzda 
çalışması için reisicümhurun . Mad -
rid'e gelmesini bir kere daha ıstemek-
tedir. 

Azana verdiği cevapta harbe niha -
yet vermek için yapılmakta olan mü -
zakereJcri bashi• mev::r:u c:odereık müta -
rek akdi 1 hinde oldu v unu teyit et -
mit ve eğu mukabelcbilmisil yapıl -
mıyacağına dair Franko tarafından 
teminat verildiği takdirde wti.fa.ya ha
zır olduğunu bildirmiftir. 

IR@f"~...- D--~-·'•• 
pro~sıo etti 

Londra, 20 a.a. - İngiltere bükü -
meti, Franko makamatı tarafından tev 
· : ~ edilerek şubatta Majork adasına 

götürülen ingiliz Stangrove. vapuru 
hadisesini ikinci defa olarak protesto 
etmi,tir. 

Meluıika mkerleri dönüyo_rlar 

Königsberg, 20 a.a. - Alman ajansı 
bildiriyor: 

B. Alfred Roscnbeııg dün akf8111 
nasyonal sosyalist partisinin büyük 
bir toplantısında nutuk söyliyerek ya
hudi, katolik ve protestan me6elele -
rinden bahsetmittir. 

Hatip, geçmiş zamanın ideolojik ve 
politik kuvetleriyle bugünkü kuvet • 
lerden bahsetmiş, siıyaıt katolikliğin 
samimi olmadığını ve markaizmle iı. 
birliğini kaydeylem~tir. 

Yahudi meselesine geçen B. Roaen
berg, dünya yahudiliği tarafından açı. 
lan mücadelede Almanya tarafından 
yapılan tavizlerin zaf eseri olarak te. 
Iakki edildiğini söyledikten sonra de
miştir ki; 

- Yahudi meseleei ancak son ya. 
hudi de Almanyadan çıkıp gittiği za • 
man halledilecektir. Avrupa milletle -
ri de ancak bütün Avrupa kıta.sı bin 
sene önce kaçak surette Avrupa'ya gi. 
ren yahudilerden kurtulduktan sonra 
barış içinde yaıryacaklardır. 

Protestan kiliaetsine gelince, pro • 
testan kilisesinin Prusya devletinin in
kişafı sırasında Prueya kırallariylıe 
birlikte çalışması kendisi için bir 1e -
ref olmuştur. Fakat bu kilise 1918 ve 
1933 ün mühim dakikalarında felce 
uğratılmıf ve en büyük f&ll9la mahrum 
kalmıftır. Bu -kilise, ananesine uygun 
olarak Almasıyanın en iyi k.uvetleriy • 
le birlikte yürüyeceği yerde, ihtiyat 
kayıtları göstermiş ve kuvetlerini da· 
hili mücadelelerde zafa uğratmıştır. 
Bundan nasyonal sosyalist partisi me· 
sul olmadığı gibi protestan kilisenin 
muhtelif grupları araaıındaki bu dahili 
mücadelelere de iftira&. .tManunanda 
değildir. 

B. Rosenberg Almanyarun öünYa 
bolfevizm tehlikesine karJI Avrupa kı
tasının ilk kıtaaı olduğunu iddia et • 
ıriştir. 

Almanye'11tw s.frıısisko 

General Konsolosu 

Meksiko, 2 Oa.a. - Harbiye nezare -
t: cümhuriyetçi İspanya nezdindeki 
elçiliğe meııbut bütün askerlerin bir 
martta Mekaika'ya dönmelerini em -
retmiştir. 

Berlin, 20 a.a. - Geçenlerde San
fransisko jeneral konsolosluğuna ta
yin edilmit olan Fritz Vaydman, ya 
rın memuriyetine gitmek üzere Ham
burg'tan vapura binecektir. Kendisi 
cuma günü B. Hitlerıe uzun müddet 
görüımüttür. Kendisinin bu memuri -
yeti, salihiycttar mahafile göre, al
man diplomasiainde daha parlak bir 
mesleğin mukaddimesi olacaktır. 

.. iae kendilerine mandayı hatırlat- kümetinin cümhuriyetçi lspanya'yı 
lllaktadır. teslim olmıya ve cümhuriyetçi Fran-

Hukuki cihetten Franaa'nm vazi - sayı da milliyetperver lspanya'yı D 
)'eti kuvetlidir. Çünkü ortada 1936 tanımıya sevkedebilmesi için icap e • 
leneainde imzalanmıı bir mukavele den kısmi af vadiyle bile geleceği şüp 
lllevcut olmakla beraber, bu muka- helidir. 

o o N o L E R 
•ele tasdik eclilmemiıtir. Binaena- Mı3ır Franko,yu tanıyor 
leyh meri aayılamaz. Diier taraftan Kahire, 20 a.a. - Mıeır hükümeti 
auriyeJiler de aenelerdenberi avutul- . 
lbaktadırlar. Uzun mücadelelerden Franko'yu tanımıya karar vermiştır. 
sonra nihayt iki sene evel Fransa ile B. l .. eon Berar Paria'e 
bir mukavele imzalamıılar ve onun dönüyor 
lberiyete sirmeaini bellerken, ıimdi Burgos, 20 a.a. - B. Leon Berar ve 
F'ranaa'nın bunu tasdik etmiyeceii refakatindeki zatlar, bugün saat 12.30 
-.,taıılmııtır. Daha kötüsü: Franaa, da Burgos'tan otomobille San • Sebas-
1936 mukavelesinin yerine neyi ika- tien'e hareket etmiJtİr. Oradan Sent -
ille etmeği düıündüğünü de bildir- Jan - dö Luz'a geçecektir. 
lb.iyor. Mukavelenin ta.diki timdilik Saat 11 den 12 ye kadar B. Berard, 
tehir edilmit de aonra meriyete ge- lngiJ:ıterenin Burgos hükümeti nez -
Çecek mi? Onun yerine batka bir dindeki ajanı Sir Robert Hudson ile 
bıukavele imzalanmaaı mı iateniyor? görüşmüştür. Sir Robert, dün San -
Suriye daimi olarak manda altmda Sebaıtien'den dönmüştür. 
lbı kalacak? Buna franaızlar da ka· Burgos'tan hareketinden evci B. 
l'ar :vermİf değillerdir. Franaa'nm Leon Berard, havas muhabirine şu be. 
SQriye'de yirmi senelik manda idare- yanatta bulunmu1tur: 
aiıai tebatiiz ettiren huauaiyet, tered- .. Hareketim hakkında yapılabile -
diit ve kararsızlıktan ibarettir. 1936 cek yanlıJ tefsirlere inanmayınız. Ben 
lbukaveleıi imzalandıiı zaman artık Burgos'u terketmiyoruın. B. Jardana 
bu kararsızlığm sonu geldi gibi g~ Barselon'a gitmek mecburiyetinde kat 
l'iinınüıtü. Franaa'nm eaki kararsız- dığından ben de birkaç gün için gidi
lık aiyasetine seri dönmeaiyle Suri- yorum. Çarşamba günü B. Jordana'yı 
Je halkınm gözleri önünde beliren burada yeniden görecek ve görüşme. 
Gaıit de aönmüt bulunuyor. Şimdi lerime devam eyliyeceğim."' 
Suriye, 1936 mukaveleaiyle Franaa'- tık enternasyonal tren bugün Hen-
Ja tanıttıiı haklarını bir defa daha day'dan lrun'a hareket ctmittir. 
kabul ettirmek için yeni battan mü- Cephelerde VG2fiyeı 
C&cleleye giritn1iıtir. BiM>ao, 20 a.a. - Nasyonalist ve 

A. Ş. ESMER eimhuriyetçi orduların rcami tebliğ -

Almanya' da üniforma 
Vaymar, 20 a.a. - Alman terz-ileri-

11.lrı bir konferanaında, halen Almanya
da alınan erkek erinin üçte birinin ii -
lalfonaaıı olc:luiu bildirilmiftir. 

terine göre, bütün cephelerde sükQnet 
hUküm aürmektecıir. 

Nasyonall•t tebliğinde, nasyonalist 
tayyarelerin cumarte.i günü Almeriya 
limanını boaiMmiımaıı ~kri bileli • 

iye& 

Beş Bestek6 r 
Halbvlerimizin aÇJlışının yedinci yzldönUmü dolayısiyle Ankara Halit

evinde tertip edilen müsamere bize·be§ genç besteJcarınuzın ~ser/erini bir 
arada dinlemek fırsatım verdi. Genç diyoruz, çünkü en ya§lısı henüz otuz 
beşini bitirmemiş sanatkarlar karşısında bulunuyorduk. Bu genç adamla
rrn yetişme ve sanat yolunda ilk adımlarını atma çağları göz önünde tutu
lursa yeni türk muıikiai cümburiyetin yaıındadır diyebı"liriz. 

Derhal zihnimizde rusların meşhur "beşler" iyle bir tedai yapan ve ön
lerinde aynr parlak sanat istikbalini tahayyül etmemize hiç bir mini bulun
mıyan bestekirlarımızın henüz böyle parmaklarımız üzerinde sayabilece
ğimiz kadar mahdut oluşu bizi teessüre sevketmemelidir. On beş yıl için
de hiç yoktan bu ayarda beş bestelcar ortaya çıkarmış olan millıet güzel san
atlara karfl ırki istidadiyle ve her yeni ve güzel yola süratle intibak kabi
liyetiyle haklı olarak öğUnebilir. Gerçekten asla unutmamalıyız ki garp 
musikisi sahasında bugün gerek dinleyici, gerek icracı, geMkse bestelıAr 

olarak nemiz varsa hepsini cümhuriyet devrine borçluyuz. 
Halkevi'nin salonundan kulaklarımız büyüle bir ustalık.la kullanılmı§ 

garp tekniğinin çerçevesi içinde milli nağmelerimizin ve ses motiflerimi
zin aldığı son derece güzel ve son dere~ nefis ahenlcJe dolu olarak çıkar
ken mahdut imkanlar ve nankör şartlar içinde yılmadan, yorulmadan, gö -
ğüslerinde tutuşan sanat me~esini bu yüksekliğe çıkarmasını bilmif olan 
genç sanatkirlara minnet ve -1ükran duymamak mümkün müydü? 
.Ankaramızın, sanatsever bağrına basmış olduğu bu beş Ms~kira (Cemal 

Re§it, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal ve .Adnan) tabii 
daha başka isimler de ilive edebiliriz. Onlara bağladığımız ümit, ıerelli bir 
uzvu bulunduğumuz garp medeniyeti konseri içinde türk milletinin sanat 
sahasında çok geçmeden yüksek bir mevkie erişeceğine olan imanımıza 
muvazidir. Edebiyatta olduğu gibi, mimaride, resimde, tiyatroda olduğu 

Kibi musilci sahasında da istikbal mutlaka ve mu{lalra asrın zihniyetine ve 
bir kül halinde kabul ettiğimiz medeaiyetia icapluım uypa olan bu yeni 
sdatf• ~lflUÜUa aittir. . 
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Çankaya'daki kabul resminde 

Bayan ismet lnönü ve davetlilerden bir grup 

Marqal Fevzi Çakmak aakeri erkan ve davetlilerden bir.,.,, 

General Awn Gündüz, aakeri erkan ve dt.>etlilerden bir .,.. 

Amiral Şükrü Okan ve davetlilerden bir grup 

Polonya ile Sovyetler 
arasında ticaret 

Moskova, 20 a.a. - Polonya ile 
Sovyetler Birliği arasında aktedilen 
ticaret muahedesi iki memleket ara
sındaki iktısadi münasebetleri tanzim 
ve aşağıdaki vesaiki ihtiva etmektedir: 

1 - En ziyade müuadeye mazhar 
millet prensipine müstenit bir muka
vele, 

2 - Mübadele edilecek eşyanın mik 
tarı hakkında bir itilaf, 

3- Bir klering ve tediye itilafı. 

KÜÇÜK ~iŞ HABERLER 
X Paris - Romanya'nrn Paris bü

yük elçisi B. Tataresko, birkaç gün 
kalmak üzere Romanya'ya gitmiftir. 

x Londra - Başvekil B. Çember -
leyn, avam kamarasında, denizler ötesi 
nezareti parlamento müsteprı B. Hud
aon'un mart sonunda Moskova'ya gide 
ceğini bildirmiştir. 

X Paris - Hariciye nazın Bone, bu 
sabah V ellington Koo'yu kabul etmiş
tir. 

X Londra - Deyli Mıeyl gazetesi
nin diplomatik muhabiri, ingil~z nazır 
larmın Berlin ziyaretinden sonra dok
tor Funk'un Londra'ya gideceğini bil
dirmektedir. 

X Londra - Londra'nm şimalinde 
bir evde tevkif edilen iki adam bugün 
Bovetreet mahkemeei huzuruna çıka -
rılacaktır. Bunlar üzerlerinde patlayı
cı ımıddeler bulu.ndurmalda un a1tma 
al~ 

Peru'da bir 

hükilmel darbesi 
yapmak istediler 1 

Lima., 20 a.a. - Hükürnct kıtalan 
dahiliye nazırı general Antonio Rod • 
riguez'ıin idaresinde bir devlet darbe
si yapmıya teşebbüs etmiJ!erse de h&
cuın kıtaatı kumandanı dahiliye nazı,. 
rını öldürmiye muvaffak olmuştur. 

Bu vaka başvekil tarafından ilin ... 
tebliğ edilmiştir. 

Ö.Ien dahiliye nazırmın yerine da. 
hiliye işlerini tedvire adli.ye nazırı A
rias Schreiher memur edilmiştir. 

Sovyet Büyük 
Elçiliğinde süvare 

SOYyetlerin Ankara büyük elçia 
B. Terentiyef dün gece saat 20 de elçi
lik binasında bir toplantı tertip et
mİ§tir. Toplantıya kordiplomatii e 
mensup zevat, Hariciye Vekaleti ileri 
gelenleri, diğer Vekaletler erkanı, bir
çok gazeteciler davet olunmuşlardır • 
Hariciye Vekaleti vekili B. Rana Tu
ban da davetliler arasında hazır bu
lunmuştur. 

Elçilikte bir film ve Dağistan'm 
endüstri hayatını gösteren bir başka 
kordela gösterilmit bundan sonra di -
vetliler çok zengin bir büfede izaz o
luntnU§lardır. Toplantı gece yarıana
d.an 10D1'8ya kadar nete isiode c~ 



-4-

Ge~en Eylülde harp olsaydı 

iki far afi an acaba 
hangisi kazanacakll ! 

F ransa'nın sabık hava iş
leri nazırı Pierre Cot, 
Hava ordusu (1936-1938) 

başlığiyle açık bir şekilde ya
zılmış, kuvetli surette vesika
landınlmış bir kitap neııret • 
miştir. 

Müellif bu eserinin bir kıs
mında şu suale cevap vcnniye 
çalışmıştır! 30 eylülde çekos -
1ovak meselesi dolayısiyle harp 
patlamış olsaydı netice ne ola
caktı ? 

Karilerimiz yaygın tezi bi • 
lirler: İngiliz ve fransız hü -
kümetleri bir uzlaşmıya razı 
olmak mecburiyetinde kalmış -
]ardır. Çünkü askeri kuvetle • 
rinin ve hele havacılıklarının 
vaziyeti dolayısiyle mukave -
met etmelerine imkan yoktu. 

B. Pierre Cot işte buna iti -
ı-az etmektedir. Müellif, harp 
ya uzun olacaktı, diyor, yahut 
da kısa. 

Uzun bir harp kaziyesi ha -
linde, Almanya ve ltalya'nın 
silah, ham madde ve yiyecek 
hususunda beslenmesi fransız -
İngiliz birliğinden son derece
de daha güç olacaktı. Alman • 
ya ve İtalya filen hemen he -
men kendi istoklariyle iktifa 
etmek mecburiyetinde kala -
caklar, bunlar da pek çabuk 
tükenecekti. "Bilakis zaman 
Fransa'ya ve bilhassa tngilte
re'ye harp imalatlarını arttır -
mak imkanını verecekti.,, İli -
ve edeyim ki Birleşik Devlet • 
ler de onlara malzeme gön • 
dermek suretiyle yardımdan 
geri kalmıyacaktı. Onun için • 
dir ki İtalya ve Almanya'ya 
mağlubiyet mukadderdi. Bü • 
tün askeri mütehassıslar bu fi. 
lrirdedirler. 

' Kısa bir hat'.P kaziyesi, Ber
Jin ve Roma genel kurmayları 
tarafından yıldınm süratiylc 
yapılacak ve bir taarruz kazi
yesi halinde B. Pierre Kot ge
ne aynı neticeye varmaktadır. 
Alman ordusunun kadroları 
tamamlanmıı; değildir. Sieg -
fried hattı tamamlanmamış -
tır; Çekoslovakya çok iyi tah
kim edilmiş hatların ardında 
bilhassa kış esnasında peki -
1~ mukavemet edebilecek bir 
otduya malikti. 

Fakat düşman tayyare iu -
vetlerinin bizi dize getireceği 
soyleniyordu. B. Pierre Cot, 
bu itiraza da cevap veriyor ve 
meseleyi tavzih ediyor. 

Gerçekten, 1938 eylülünde 
havacılık hususunda karşı kar -
şıya bulunan kuvetler ne mer -
kezdeydi 1 

O 
n saf hat'.P tayyareleri 
hususunda miıellif şu ra
kamları verıyor : 

Fransa 1400 
İngiltere 1650 
Çekoslovakya 700 
Sovyet Rusya 2000 

Yek Q n 5750 

Almanya 3500 
İtalya 1500 

Yek Q n 5000 
Ustunluk 315 dir. 

Sovyet Rusya hususunda B. 
Pıerre Cot yalnız prp hlola -
rını itıbara almıı ve bundan 
Polonya'run tayyare mevcu -
duna musavi bir miktarı tenzil 
etmiştir. Bu hususta amerikan 
istatıstikleri daha nikbindir 

Fransa 1200 
Çekoslovakya 600 
lngıltere 1700 
Sovyetler Birliii 2000 

Yek Q n 5500 

Almanya 2600 
İtalya 1700 

Yek <l n 4300 

Ustünliık %28 dir . 
İki tarafın hava ordularına 

mensup her sınıftan tayyare -
ler husuıunda müellifin ra • 

kamları şunlardı : 

Fransa 3160 
İngiltere 5000 
Çekoslovakya 1200 
Sovyetler Birliği 7000 

Yek Q n 16360 

Almanya 7000 
İtalya 4800 

Yek Q n 11800 

Amerikan İstatistikleri 

Fransa 3400 
İngiltere 5000 
Çekoslovakya 1200 
Sovyetler Birliği 7000 

Yek Q n 16600 

Almanya 5000 
1talya 6500 

Yek Q n 11500 

P ierre Cot %38 tik bir üs
tünlük çıkarıyor. Ame -
rikalılar bu üstünlüğü 

%44 olarak takdir ediyorlar. 
Harp çok süratle istihlak e • 

der: Bir kaç hafta içinde bil -
tün memleketlerin hava filola
rı azalacaktır, boşalan yerleri 
süratle doldurmak icap ede • 
cektir. B. Pierre Cot, Ameri -
ka'nın İngiltere ile Fransa'ya 
yalnız tayyare veyahut motor 
verdigini farzediyor. Vaziyet 
bu takdirde nasıl olacaktır?. 

Bugun fransız - İngiliz blo • 
kunun alman - İtalyan blokuna 
nazaran senelik imalatı 5000 e 
karşı 6000 dir. Üstünlük %16. 

Harp halinde muhtemel i -
malat 5000 e karşı 7000 ola -
caktır; iıstünlük 340 dır. 

Demek ki "1938 sonbaharın -
da harp patlamış olsaydı tota
liter devletler demokrasilere 
nazaran cepheye daha az tay -
yare sevkedebileceklerdi. Harp 
devam etseydi, totaliter dev -
!etler pek çabuk havacılık ı;a -
hasında üçe karşı iki veya iki -
ye kôlrşı bir vaziyette mücade
le etmek zorunda kalacaktılar. 

Heri Guernut 
La Tribunc des Nstions . 

Hal ya taarruz harbi 

yapabilinni ! 
ltalya'nm bir taarruz 

hanbine girmesi demek, o
nun muvaffak olması de
ıne\& deii.Wb-. 'Bi."'- boa 

günlerde, İtalyan ordusu 
yeniden teşek'kül etmekte 
iken. 
İtalyan ordusunun yal

nız büyük birlikleri şekil

lerini değiştiriyor değil, 

piyade alayları da üç tabur 
dan iki tabura çevriliyor. 
Bu suretle hükümet, alay
larımız, eskisinden daha 
çok diyecek. 

Yeni sistemin istenen 
noktaya gelmesi için en az 
bir sene tazım. ~914 de Rus 
ya buna bir misal teş 
kit eder. O zaman Rusya 
bir çok kereler göstermiş

tir ki, ıslah edilmekte olan 
bir ordu harp yapmıya müs 
teit değildir. 

Hülasa, İtalyan ordu 
sunun esas karakteristik 
teri; kadronun kifayetsizli 
ği, açık olarak da ihtiyat
larının dilim ve terbiye 
noksanlığıdır. 

L'Ordre'dan 
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''Tuna kıyıları,, hakkında 
( "Politika" - Belgrad. 12. I. 1939 ) gazetesinde 

okunmuştur: "Ankara Mebusu ve Ankara'da çıkan 

büyük türk gazetesi "Ulus" un Başmuharriri Bay 

Falih ·Rıfkı Atay modern türk edebiyatının mükem

mel bı'r nesircisi olarak tanınmı§tır. Bay Falih Rıfkı 

Atay lngiltere'ye, Amcrika'ya ve diğer kıtalara vaki 

olan scyahatlcrı' hakkında, edebi kıymetleri şüphe

den beri olan eserler yazmıştır. Beliğ rolünden ve 

telakkilerinden tevahhüş ettiğini bizzat beyan eden 

bu muharririn üsliıbu, gerek gazetecilik sahasında ve 

gerek diğer sahalardaki yazılarına, müstesna bir canlı 

/ık ve dinamizm vermektedir. Bugünkü Türkiye'nin 

siyasi ve kültürel hayatında fevkalBde bir rol oynr

yan bu muharrirden yurddaşları, Yugoslavya ve Yu

goslavya'nın mazi ve hali hakkında umumi mahiyet

te enformatif bir eser kazanmışlardır. Yugoslavya 
milleti hakkında samimi sempati duygularına makes 
olan bu eser "Biraz tarih", "Sırbistan", "Yugoslav
ya" ve "}ki rejim" başlığı altında dört kısma ayrıl
mıştır. Asırlarca devam eden müşterek hayatın mah
sulü olan kültürel bağları tebarüz ettirmekle bera
ber Bay Falih Rıfkı, cenup Slavlarının milli emelle
rini ve istihlasa matuf hareket ve mücadelelerini la
yıkı veçhile anlamı§ ve doğru olarak takdir ve tasvir 
etmeğe uğraşmaktadır. Yugoslavya'nın vücut bulma
sının ve Yugoslavya'daki hali hazır vaziyetinin iza
hında Bay Atay objektif olmağa uğraşıyor; devletin, 
politik, sosyal ve kültürel hayatının muhtelif saha
larındaki gayretlerinden samimi takdirlerle bahset
mekte ve hatta dahili zorlukların izahında bı'taraf 

olmak arzusunu izhar etmektedir. Velhasıl bu kitap 
baştan başa, karplıklı hürmet ve anlayış mefhumu 
çerçevesi içinde yazılmıştır ve sempati ve dostluk 
hislerini ihtiva etmektedir. Kitabın sonunda, Bay 
Atay'ın bu kabil yazılarının en canlr ve zarifleri gibi 
yazılmış "Tahrir heyetine mektuplar" gelmektedir. 
Kitabın sonunda, resmi kaynaklardan alınmış istatis
tik malumatı vardır. 

Bay Atay'ın bu kitabım, Türklere, kolay ve etraf
lı bir tarzda Yugoslavya ahvalinden haberdac olma
larını temin etmekte olması itibariyle, yalnız pratik 
kıymeti haiz olarak değil, 'bir milletln bir diğerine 
kaqı asri vaziyetinin delili olarak dahi selamlamak ........ , .. __ ,. .. 
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lJJc harekat esnasında Franko'nun eline ge çen yerlerle şimdi 
Franır.o·nun işgalinde bulunan sahayı ve bü kümetçi lspanyamn 

elindeki mmtak.ayı gostcrır Jı arita 

[==H=a=y=at=ın=iç=y=ü=zü so- _] 

eden veznedar: 
- Aynı, dedi, fakat eğer bunu bir 

yabancı getirmiş olsaydı, o zaman ta
'bii, tasdik ettirilmesini isterdim, 

Bu söz üzerine Blis veznedarın e
lini s:ktı: adamcağız bu hareketÜl 
manasını anhyamıyarak hayret etmiş
ti. 

Bütün bu işler üç çeyrek saat sür
müştü. llk önce sabırsızlanan Dor
rington delikanlıyı giyinmiş, çıkmış 
görünce hayretini saklı yamamış: . 

- Ne kadar güzel 1 Ne kadar gü
zel, demişti, şimdi cesaretim büsbü
tün artıyor. Bu rolü kusursuz oynı· 
yabileceksiniz. 

Blis: 
- Şimdi, dedi, çeki bana veriniz de 

işe girişeyim. 
Dorrington masanın üzerinde kağı

dı ileriye sürdü. Blis, bunu sıkıdan 
sıkıya tetkik ettikten sonra yeleğinin 
cebine soktu. 

Dorrington şu ihtarda bulundu: 
- Eğer bir sık ntıya, müşkülata 

uğrarsanız, emin bir yerden 1372 
Meyfeyr numaraya telefon ediniz. 
Müşkülat karşısında sinirleriniz bo
zulur mu? 

- Hayır, zannetmem. dedi Blis. 
Dorrington teminat verdi: 

- Hiç kusurunuz yok, rolü tamam 
'Üzerinize aldınız. Bu Mister Blis ka
dar züppe ve çıtkırıldım değilsiniz 
ama, bir elmanın yarısı o, yarısı aiz. 
'Hi~ tereddüt göstermeyiniz. lg çakı-

Yazan: Filipı Openhaym 

'lıncıya kadar haftalar geçerse bile 
'hayret etmem. 

lşte size biraz para (bir avuç dolu
su gümüş para uzattı) Qtomobil mas· 
rafm.ı.z. s.iz dönüp gelinciye kadar di
ken uzerınde oturacağ mı unutmayı
nız. 

Blis, bir çeyrek &aatte yürüye yü
rüye bankaya vardı. Onun orada gö
rünmesi umumi bir hayret uyandır
mıştı. Banka müdürü elini uzatarak 
yanına koştu: 

- Oo, aziz dostum Blis, dedi, sizi 
tekrar görmekle ne kadar memnun 
oldum. !çeri oturma odasına birkaç 
dakika buyurun. 

_ Fazla oturamıyacağım, dedi 

Blis hesaplarım ne alemde? 
~ Çok fazla, Mr. Kravley iki Uç 

defa gelip para yatırdı. Fakat p~r~ 
pek fazla. Buradaki mevduatınız ıkı 

·-hin lirayı aştı. 
Blis, çeki çıkarıp masanın üzeri~e 

koydu. Müdür bunu tetkik etti. Blıs 
sordu: 

- El yazımda bir değişiklik olma
mış değil mi? 

Bunu müdürün elinden alıp tetkik 

Blis: 
- Tebrik ederim, dedi, çünkü bu 

çek sahte bir imza taşıyor. lki adam 
da gence hayretle baktılar. 

Müdür atıldı: 
- Azizim Blis, dedi, ne söylediği

nizi biliyor musunuz? 
- Gayet iyi biliyorum. Meselenin 

'hikayesi şimdi uzun sürer, fakat çek
teki imza sahtedir. Bunun sürülüp 
sürülemiyeceğini görmek istiyordum. 
İkinizi de tebrik ederim. Defteri ge. 
'tiriniz, imzamı değiştireceğim. 

Veznedar defteri getirdi. Blis, im
zasını ufak bir farkla oraya attı ve bu 
farka ikisinin dikkatini çekti. 

Müdür dedi ki: 
- Biz sizin çeklerinize fazlasiyle 

'itimat ederiz. Fakat böyle büyük ser
ıvet sahipleri daima sahtekarlık teh-
1ikesine maruzdurlar. Siz de galiba 
bu sebeple bugünkü tecrübeyi yaptı
nız, değil mi? 

- Evet, bu mesele nihayet buldu 
artık. 

Blis, çeki katlayıp cebine koydu ve 
bir taksi otomobili ile hemen geri.i 
geriye döndü. Arleton'daki apartma
nına girince yiU yüze geldiği kapı-

İ ngiltere'nin 

silôhlanması 

Bir seneye kadar ha -
zırliklarımız gerçek -
ten ilerlemiş olacaktır. 
Fakat hareketin daha 
eve/ başlamamış olma
sı esefe şayandır. Çün
kü dünyanın bugünkü 
halinde bir sene çok u
zun bir zamandır. 

Daily Telcgraplı 

lngiltere namağlup o
lacaktır. Biz şimdi -
den kuvetliyiz, fakat 
yeni program bizi o 
kadar kuvetli yapa -
caktır ki, kimse bize 
taarruza cesaret ede -
miyecektfr. 

Daily E:ıcpress 

Bu sefer kabineyi ten
kit edemeyiz. Faşizm
le Hitleriznıin teşkil 

ettikleri tehlike bizi 
bu muazzam masraf /a
ra mecbur etmiştir, fa
kat lngiltere itibarına 
halel getirmeden, 600 
milyon daha istikraz 
edebilir. 

N ews Chronicle 

Hükümet hiç eııdişe 

etmesin, İngiliz mille
ti yükü taşımıya ama
dedir; elverir ki ona 
iyi rehberlik edilsin, 
gerekli gayreti yap -
maktan başka bir iste
tediği yoktur. 

Daily Mail 

İngiltere ve 

ispanya 

' 

lngiliz ticaret mahfil

leri, ıu aon s;ünlc?"de, cüm
huriyetçi fttpanya'da ıngi-

lizlerin kaybetmiı olduk
ları parayı ve bilhasaa 
bankalarda bloke edilmiı 

olan ingiliz ıirketlerine a
it bir milyar franklık mat
lübatı ileri sürmekten geri 
durmuyorlar. City, üç se

nelik sivil harbin umumi 
bir infa faaliyeti icap et
tirdiği nuyonalist İspan
ya'da giriıebileceği karlı 

itler hususunda çok itinalı 
hesaplar yapmııtır: liman 
lar, elektrik tesisatı, yol
lar v.s. City, sterling saye
ainde alman rakiplerini 
yeneceğini ummaktad11'. 

Mme. Tabouis - Oeure 
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( __ R_A_o __ v_o __ ) 

İngiltere' de 

havaya karıı 

sivil müdafaa 
Sah akşamı Glasgow'da, 

sivil müdafaa bakanı J ohn 
Anderson'un söz ald.ğı bir 
mitingde oldukça şiddetli 
karışıklıklar vukua gel
mıştır. lşçi tezahürcüler 
cümhuriyetçi İspanya le -
hinde, ve işsizlere yardım 
edilmesi lehinde ve B. 
Çemberleyn aleyhinde bağı 
rışmışlardır. Bunlardan bi
ri "bize hakiki bir himaye 
temin ediniz,, diye haykı
rarak bir gaz maskesini 
tribünlere fırlatmıştır. Sa
londa kavgalar çıkmış ve 
polis işe kar şarak yirmi 
kadar tevkif yapmıştır. 

Dışarda da kızgın bir halk 
toplanmıştı ve atlı polis 
bunları dağıtmıştır. 

Sir John Anderson, nut
kunda hükümetin harp ha
linde bir miktar mahalli 
komiserler tayini hususun. 
daki planını müdafaa et· 
miştir. 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

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

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

T.A. Q. 

Ankara 

SALl - 21 - 2 • 939 
12.30 J:'rogram 
12.35 Tiır.ıc miıziği ( Osman 

pehlivan ) Halk tiırküleri. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.10 - 14 Müzik (kUçiik orkes
tra - şef : Necip Aşkın). 
1 - Sied - ı;igara içen kız. 
2 - Glessmer - sabah selamı 
(Fantezi). 3 - Ryming - En
termczzo. 4- Hruby - Viya
na operetinden ( Potpuri ), 
5 - Ganglberger - benım kü
çük teddı ayım (saksafon 
parçası). 6 - Heniz Link -
İntermezzo. 7 - Vittorio 
yalnız sana (serenat). 8 -
Haydn - yaradılııı oratoryo
sundan parça. 

18.30 l'rograın 
18.35 Miızik(Bale müziği -

Pl.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos

tası) • 
19.15 .Cürk müziği (ince saz 

faslı - Seglih faslı) . 
20.00 Ajans, meteoroloji, zira

at borsası (fiyat) 
20.15 Tıirk müziği Çalanlar : 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
İuşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar : Necmi Rıza, Sa
fiye Tokay. 1 - Osman be
yin saba peşrevi. 2 - Mah
mut Cellidettin paşanın şar
kısı (Firakın). 3 - Hafızın 
şarkısı (Dil mest olur). 4 -
Ziya paşanın şarkısı (Semti 
dildare bu demler). 5 - Ye
sari Asımın fjarkısı (bu yaz 
geçen). 6 - ...... Türkü (yü
rü dilber yürü). 7 - Ali e
fendinin nihavent ~arkısı (se 
verim yine). 8 - Refik Fer
sanın hiqpz şarkısı (geçti 
rüzgar). 9 - Şevki beyin hi -

semaisi. 
21.00 Memleket saat ayart. 
21.00 Konuşma (Hukuk Uıııiııl 

Yayma Kurumu). . 
21.15 Esham, tahvilat, kambıO

nukut borsası (fiyat). 
21.30 Müzik (radyo orkestf'lll 

- Şef : Praetorius) Euı!° 
d'Albert : Yola çıkış (Dı' 
Abreise) uvertürü. Herıııaıı' 
Goetz : Senfoni fa mafor, oP. 
9. Allegro moderatto Adagio. 
ma non troppo lento Final. 
Allegro con fuoco • 

Z'Z.15 Müzik (cazbant - c;ipıı) 
Lantoş orkestrası. 

23.00 Müzik (sinema sesi). ri 
Z3.45 - 24 Son ajans haberle 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER • 
20.15 Milano -20.30 Montr• 
ceneri - 21.15 Strazburı--' 
21.30 Paris P. T. T. 

ORKESTRA KONSERLE' 
Rf VE SENFONİK KON' 
SERLER : 18 Hamburı ... 
19.30 Stokholm - 20.15 Be
romünster. 

SOLO KONSERLERİ :14.IS 
- Stokholm - 20.50 London • 

Recyonal. 
NEFESLİ SAZLAR ( MARŞ 

v. s. ) : 10.30 Hamburı - 13 
keza - 22.50 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 15.25 Hamburr .... 
18.20 Laypzig, 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Frak· 
furt - 8.30 Laypzig - ı3 
Frankfurt, Kolonya, Münill 
- 13.15 Breslav - 14 La)'P" 
zig, Ştutgart - 14.10 Viyana 
- 15 Berlin - 15.40 LayP" 
zir - 16 Alman istasyonlarf 
- 19 Bertin - 19.10 Kolon• 
ya - 2"0.10 Ştutgart - 22.3S 
Könisberg - 24 Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ - 11.30 ŞtiiC 
gart - 19.15 Breslav 0.10 Bil 
dabeşte (Sigan orkestrası) 
- 1.30 keza. 

DANS MUZlôt - 18 Bertin...-
21 Viyana - 22 Sof ya - 22· 
10 Brüksel - 22.15 Kolonya 
- 22.33 Laypzig - 23 Flo• 
ransa, Milano - 23.25 Lon• 
don - Recyonal - 23.45 Lük• 
SC'mburg, Paris, P.T.T., Tu· 
luz - Prene - 24 Tulu• 
(Arjantin tangoları) - O.lS 
Droytviç - 0.3G Budapeşt• 
- 1.10 Keza. 

Diğer taraftan, Manches
ter'de aynı tarzda husu
metli tezahürlere kurban 
olan B. Ernest Brown dün 
Wimbeldon'da söz söyle -
miş ve gönüllülerden mü -
rekkep olan orduya yapı

I ~~z n~a~kısı (bilmiyorum ba
~ldu). 10 - ..... - Saz 

~----------------~---~--------------~-----
lan intisaplardan dolayı tiğini söylediği ıçın çok 
memnuniyetini beyan et - şiddetli bir hiddetle karşı
miştir. Bununla beraber !aşmıştır. Bu adamlar ya -
bakan bu ordunun daha şamak ve çalışmak hakkı. 
20.000 gönüllüye ihtiyacı nı iddia ettikleri halde 
olduğunu, hava kuvetleri - asker olmak istemiyor. 
nin 20.000 zabıta ve askere Onun içindir ki işsizlik 
ve 50.800 yedeğe ihtiyacı iddiasını istismar eden bu 
olduğunu, nizami ordunun neviden kimselerin teza -
martın sonundan evel hürleri artrk efkarı umu. 
2&.000 W~i "Wnlk-rsnda an- mlye Uaeri.nde eskisi ka-
ması icap ettiğini ve sivil dar tesir yapmıyor. 
müdafaa için daha I mil - -------'""'"ot:~""a'e.a,.. 
yon gönüllü ve 300.000 ye· 
dek icap ettiğini gizleme
miştir. 

Hükümet mahfillerinde 

İngiltere ve 

Fransa'nın yeni 

deniz silôhla r1 

Geçen 17 ikincikaounda 
Fransa, 35.000 tonluk Ri• 
chelien kruvazörünü denize 
innirr'li -·- -· •• · • •• 
te 4 kruvazör daha inşa cıt-
mektooir. 

Bugün Almanya Bia 

gönüllü organizasyonları -
nın terakkilerinden mem
nuniyet duyulmadığı sak -
lanmıyor. Hükümetin eve
la sivil müdafaa, daha son
ra askeri kuvetler için as
kerlik mükellefiyetine doğ 
ru yol alması mümkündür. 
Bilhassa lngiltere'nin baş
ka memleketlerde silfihlı 

müdahalesini tavsiye eden 
solcu unsurların hakiki 
bir milli ingiliz ordusu 
teşkiline tamamiyle muha
lif olmaları hayret uyan -

mark kruvazörünü denize 
indirmekti" ve bu tipte üç ----ı-uvazörü tezgaha koymak 

dırmaktadrr. 

B. Brown, tezahürler 
tertip eden işsizlerin ordu
ya, donanmaya ve hava 
kuvetlerine yazılabilecek
leri ve yazılmaları icap et-

memleketler 

Son tutulan istatistiklere 
göre, Birleşik Amerika'da 
bir amerikalı senede vasati 
1.045 sigara içmektedir. Bu 
suretle Birleşik Amerika 
sigara içenler bakımın -

dan birinci gelmektedir. 

Bundan sonra sıra İngiliz -

lerindir. 'Gene aynı istatis -

tiğe göre bir ingiliz sene -

de vasati 946, meksikah 740 

belçikalı 630 sigara içmek

tedir. Bir fransızın senede 

içtiği sigara miktarı 412 

dir. 

Le Soir de Bruxelles 

tadır. 

Salı günü, İngiltere hil• 
kümeti 35.000 tonluk, King 
Georg V kruvazörünü deni· 
ze indirecek ve 5 kruvazö • 
rü de tezgaha koyacaktır. 

Bir hesap yaparsanız bu kil 
çücük mücevherlerin kaça 
mal olacağından ürkeni• 
niz. 

Fransa'nın sipari,lerini 
bitirmesi için üç sene üç ay 
lazımdır. Almanya 2 sene 
8 ay, İngiltere yaptıracağr 
yeni silahlar daha fazla ol
masına rağmen 2 sene bir 
ay istemektedir. Bu, Büyük 
Britanyan•m müthiş gayre
tini göstenniye kafidir. 

Le Soir de Bruxt!Jl~!l 

cının şaşkın bir reveransından sonra \!başladım ve epey para kaybettim. 1 Blis kaşlarını çattı. Herifin bu • • 
asansörle kendi dairesine çıktı. Bu Borçlarımı ödıyel>ilmek için odaları rarmdan hayrette kalmıştı. 
sefer kapının zilini çalmadı ve kendi bu efendiye kiraladım. Odalara iyi - Kloves, dedi, sen benim evimin 
anahtarı ile açıp içeriye girdi ve doğ- bakacağını sanıy.ordum. Ald:ğım pa- odalarını tımarane mi yaptın? 
ruca oturma odasına yürüdü. raları da sonra sıze verecektım. Dorringtotı rlili ile dudaklarını ıı • 

• Kloves orada ayakta dikiliyor ve he Blis dedi ki: latarak tekrar etti: 
yecanlı heyecanlı Mister Dorrington - Demek ki sen benim odalarımı el- - Çeki geri veriniz, diyorum si.ze; 
ile konuşuyordu. !kisi Blis'e doğru aleme peşkeş çektin: üstelik para da ne dediğimi işitmiyor musunuz? <>
döndüler. Kloves'un çenesi düştü ve aldın. Çekil bakayım karşımdan Klo- nunla ne yapacaksınız? 
çehresi kül gibi oldu: ves. Blis, odanın içinde bir aşa~ı bir yu• 

- Aman yarabbi, diye kekeledi, Adamcrığız cevap verdi: kan dolaşmıya başlamıştı. Bir yerde 
efendim, efendim. - Doğrudur efendim, hayatta bu- bir örtüyü düzeltti, boşalmıı sigara 

Dorrington gülümsedi: günkü kadar hiç utanmadı:-ı. Çok esef kutusunun karşısında kederli kederli 
- Kompliman, dedi, haydi Kloves, ediyorum demekten başka bir şey e- başını salladı; mendili ile köşede du

sen şimdi dışarıya çık; seninle konu- !imden gelmiyor efendim. Allaha çok ran küçük bir heykelin rozunu aldı. 
şamam artık, Ne haber? şükür, nihayet dönüp geldiniz. Sabah- Her iki adam garip bir sükutla suau-

Blis, elleri arkasında adama dedi tan akşama kadar elini kolunu bağla - yorlardı. Blis, banyo odasına baktı ve 
ki: yıp işsiz, güçsüz oturmak da çok zor tekrar geri geldi. Sonra Doırington'a 

- Efendi, siz kim oluyorsunuz ki oluyordu doğrusu. Bizi çok çetin bir dönüp dedi ki : 
benim evimde benim uşağımı odadan imtihandan geı;irdiniz efendim. ---- Ben size karşı mantıksız ve ne• 
dışarıya kovabiliyorsunuz, Mr. Dorrington, odanın öte tara- zaketsiz davranmak istemiyorum fa

- Aman, böyle şeyler yapmanın sı- fından beri tarafına geçti ve Blis'in kat .•. 
rasımı şimdi? Paradan ne haber? yakınında durarak sordu: Dorrington sözünü kesti : 

Blis, ipek şapkasını masanın üze- - Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz - Bir saat önce buraya gelen, bura-
rine koydu ve uşağa dönerek: efendi? da elbise değiştirip Savtempton ban• 

- Kloves, diye seslendi, çabuk söy- Blis hayret ederek: kasına giden adam siz değil misiniz? 
le bana kimdir bu adam, benim evim- - Ben mi kimim? dedi, onu bana diye sordu. Blis, bastonunu yere bırak-
de ne işi var? değil, uşağıma sorunuz; o söyler. tı ve yeleğinin cebini yoklıyarak ce-

Kloves sendeledi. Son zamanlarôa Ben Ernest Btis'im. Eğer uşağımın vap verdi: 
kendini fazlaca içkiye vermişti. Böy- söylediği hikaye doğru ise, evimde o - - Evet benim; dün gece buluşmak
le bir hadise kendisine çok ağır gel - turduğunuzdan dolayı size kabahat lığımız benim için çok hayırlı oldu 
mişti. Yere diz çöktü: bulamam. Fakat liıtfen buradan bir an Mr. Dorrington. 

- Affedersiniz efendiciğim, diye evet çıkıp gitmenizi rica ederim. E- Sonra cebinden çeki çıkarıp yırttı 
ağlamağa başladı, ben bir sersemim, ğer kiradan borcunuz filan vaTSa onu ve yırtıkları masanın üzerine fırlattı. 
bir ahmakım. Burada yapacak işim da vermiyebilirsiniz. - t,te, dedi, bunları alın ve buradan 
'kalmadığı için her gün biraz daha si- Dorrington : pılıyı pırtıyı toplayın 1 
nirim bozuluyordu. Kumar oynamağa - Bana ~eki geri veriniz! dedi. (Sonu var) 

' 
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Bayanlara ikram ••• 
Ziyafetlerde de, medeni uaule ria-ı sıkılsalar bile, erkeklerinin kendi

yet eden evlerde de kaidedir, sofra- lerini çok sevdiklerinden dolayı kıs
ya bir yemek gelince erke:klerden kandıkları için böyle yaptırdıkları· 
Önce bayanlara ikram edilir. Hatta nı dütünerek te$elli bulurlardı ... Ge
hizmetçi bir yanlıtlık yapsa, erkek ne saflrk, çünkü kadınları harem da
kendiaine verilen yemeği yanındaki iresinde kapamak usulü de nazara 
bayanın önüne koymakla terbiyeli inanmanın eseridir. Kadınlar evde 
olduğunu isbat eder... kapalı kalsınlar da nazarları kimse-

Bu usulün sebebini bize sorsalar, ye İN.bet etmesin, diye ... 
Avrupa'nın §Övaliye zamanından SOkakta örtülü olmalarına gelin
kalmıt, medeniyet ve nezaket eseri- ce, o da güz.el kadınları batka ka
dir, deriz. Medeniyet aleminde ha- dınların nazar değmeşinden kurtar
yanlar daima erkeklere takaddüm mak için. Nitekim, nazara hala çok 
etmelidir, diye de ilave ederiz. Za- inanan memleketlerde, Fas'la ve 
ten bayanların kendileri de bundan Aarabistan çöllerinde pek yakışıklr 
pek hoılanıTlar, yemeği önce kendi- erkekler de yüzlerini örtmeğe mec
lerin.e ikram eden erkeklere güler bur tutulurlarmı§. 
yüz gösterirler. O memleketlerde en ziyade sarı 

Ne kadar saflık! Böyle, yemeği saçlı, mavi gözlü, bir de, katları pek 
ve her feyİ önce bayanlara ikram et kalın ve birbirine bititik, hem de 
mek usulü medeniyet eseri değil, gözlerinin altı siyah ka~ ,.,,.,_ naza 
medeniyet devri dediğimiz zamanlar rından korkulunnuf ... Bereket ver
dan pek çok önce yaııyan erkekle- sin, ıimdiki sarı saçlarm en çoğu 
rin iki yüzlülüğü eseridir. isterse- boyalı ve sahiplerinin gözü de siyah 
niz, onların diplomathkları eseri, olduğu için böylelerinin nazarından 
diyebilirsiniz. Zaten diplomat da IU- korkmağa artık lüzum yoktur. Kat· 
gat manasiyle iki yüzlü demektir. ları birbirine biti~mi~ ve enli olan-

0, pek eski zaman erkekleri bu lara gelince, onlar da katlarını yol
usulü neden icat etmitleT, bilir mi- duruyorlar, o halde gene endite e
ainiz? Nazar değmesine inandıkları dilecek bir §ey yok demektir. 
için. Nazara inananlar, en ziyade Yalnız gözlerinin altı siyahlanmıt 
kadmlarm nazarı değdiğine de ina- bayanlar kalıT. Bu siyahlık sürme
nırlar. Geçen gün de aöylemi§tim, den gelmiı değilse, o muayyen gün
buna Ariato filozof da inanır ve ka· lerin alametrdir. O günlerde de -
dmların o muayyen günlerde gözle- ıimdi - bayanların nazarlarının 
rinden çıkan• tesir tunçtan aynaları değmesinden değil, sinirlerinden 
bile parçalamağa yetitir, dermit. korkulur. Zaten Aristo'nun dediği 

Bununla yemekte bayanlara ik- de, o günlerde bayanların sinirle
ram arasında ne münasebet var, de- nerek öfkelenmelerinden tunçtan 
meyiniz: Nazara inanan erkekler aynanın bile kırılabileceğini anlat
kendileri yemeğe kadınlardan önce mak olsa gerektir ... 
baılarlaraa kadınların nazarı değe- Her halde, bunların hepsi, §ÜP· 

ceğine, hem de gözlerinden çıkan hesiz, saçma itikadlardır. Pek yeni 
tesirin yemekle karınlarına girerek fikirli hekimlerden bazılarının id-dia 
hüyük fenalık yapacağına da inanır- ettikleri gibi bu saçma itikadların 
larmış. Bundan dolayı kadınlar Ön· doğru olanları varsa onları ~· yeni 
ce yemeğe batluınlar da yemekler- tetkikler meydana çıkaracaktır. An 
de gözleri kalmasın, diye bizim tim- cak, şimdiden emin olabiliriz, bil
di nezaket eaeri dediğimiz o uaulü farz insanlarm gözlerinden çıkan 
bulmuşlar. bir türlü reyanlar bulunduğu öğre-

Doğrusunu isterseniz, bunda gene nilse ve bunlar ölçülebilse, bu re
bir nezaket eseri vardıT. Çünkü ka- yanların yaptığı tesire ilmi bir ad 
dınların nazarı daha zorlu olduğu- takılaca-k ve nazar değme tabiri ge
na inanan erkeklerden bazılan, ka- ne minaaız bir itikad olarak kala
dmlarm yemeie önce baılaınalarına cakta. 
tahammül edemediklerinden, çor· Nitekim, eski, pek eski insanlar 

b.ıya kadın ve erkek hep birden ka- her hastalığa mahsus ayrı ve göze 
tık aaıaırmaac- uı............ ., ...... ..,uır. gonınmez btr ctn bulunduğuna ina-

Bu ikinci usulde nezaketsizlik, bel- nrrlannı§. Şimdi, her haatahğm de
ki, yokaa da temizlik olduğu da: ............ .Q~:ıu.n dr. bircok hastalrklarm ayrı 
clia edilemez. ayn mikropları olduğunu - muıtroa-

Vaktiyle hayanlar u m dairele- kopta görerek - biliyoruz. Bunun

rinde kapalı oturur]al"ken, yallut ISO• fa ber ber cin gene manasız ve &aÇ• 

kağa çıktıkları zamanlarda fer:ace ma bir sözdür. 

Yeya çartaf giyerlerken, bunlardan, G.A. 

Amerika'da feci B. Beck yakında 

bir tren kazası londra'ya gidiyor 
Harlan "Amerika" 20 a.a. - Bir lo

komotif ile Great Western sürat ka -
tarı 'arasında bir müsademe olmuştur. 
Kaza neticesinde iki makinist ölmüş
tür. Yolculardan kimsenin ölmediği 

fakat birçok kişilerin yaralandığı söy 
lenmektedir. Şimendifer memurları 

lokomotifin saatte takriben 100 kilo • 
metre süratle ve trenin de 80 kilo
metre süratle ilerlemekte olduklarını 

Londra, 20 a.a. - Taymis gazetesi, 
İngilterenin orta Avrupa He doğu Av. 
rupası işlerine büyük alaka göstermek
te devam ettigini yazıyor. Buna bi • 
naen B. Bek'in yakında, belki de ge -
lecek ay çıkmadan Londra'ya gelmesi 
muhtemel bulunmaktadır. 

tahmin etmektedir. 

Gazete B. Beck'in B. Hitler fon 
Ribbentrop ve Kont Ciano'ya yaptığı 
ziyaretlerden sonra B. Çemberleyn ve 
Lord Halifaks ile yapacağı görüşme· 
nin her iki memleketin menfaatine 

Alınan mütemmim haberlere göre hadim olacağını yazmaktadır. 

müsademe lokomotif büyük bir sürat-
le bir müddet yol aldıktan sonra vu- ..11111111111 Yenişehir 1111111111 L --kua gelmiştir. Lokomotif, bir yük : ULUS -----

- Sinemasında --- -
Meşhur Fransız muharrirle- --- -- rinden FRANCIS CARCO - -- -- -- romanından -- nun ya§anmış -alınan -- ---

treniyle manevra yaparken birden bi- -
re vuku bulan bir infilak makinisti 

yolun üstüne atmış ve lokomotif ge

riye doğru gitmeğe başlamıştır. O es
nada lokomotif hububat yüklü bir 

vagonla manevra yapmakta idi. Loko
motif yük trenine çarparak trenin S 

vagonunu yoldan çıkardıktan sonra 

gene son süratiyle ileri doğru gide
rek hububat yüklü vagona çarpmıı ve 

vagon önünde olduğu halde saatte 

-~KAD 1 NLAR HA PİSAN ESİ~ 

100 kilometre süratle Western sürat 
katarına çarpıncıya kadar ilerlemiş -
tir. 
Şimendifer memurları lokomotifin 

içinde makinist olduğu halde ilk mü
sademeden sonra harekete geçmesine 
hayret etmektedirler. 

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

VIVIANE ROMANCE • -
FRANCIS CARCO ---Ayrıca metro jurnal ---en son dünya havadisleri .. --Programa ilfiveten her gün --16 - 18 ve 21 sea·nslarında --

Lan tos ------
Orkestrası ---

Yeni programı ----
~MACAR 

Memurlar arada hububat vagonu -
nun bulunması sayesinde müsademe -
nin şiddeti azalmış olduğunu söyle
mektedirler. Kaza mahalline gönderi
len sıhi imdat trenleri ormanın için- : 
den geçen yollarda çamura saplanmış E 
lardır. Hasara uğrıyan trenin yolcu
ları diğer bir trene nakledilmektedir. 

GECESİ ----12,15 ucuz matinesinde -
ÇiFTE KUMRULAR : 

;1111111111111111111111 Ti: 39231111r 

ULUS 

Halkevlerinin 7 inci yd dönümünde Ankara ...... . .,., 

Halkevinde tertip edilen konser münasebetiyle: 
• 't ••••• 

.. , ... ..... 

H alkevlerinin yedinci yıl.dönü
mü münasebetiyle Ankara 

Halkevinde yapılan toplantı gibi 
müstesna bir günün programının 
modern türk musikisi festivali şek. 
linde tertip edilmi' olması ~k ma
nalıdw. Yeni sanat hareketimizin bu 
kadar güzide günlerde yer bulması 

yeni sanat alakasına en canlı bir 
sembol teşkil ediyor. Bu münasebet

Modern 
Musikimiz 

le, yalnız kendi
mi değil, herkesi 
meşgul eden bir 
iki kayguyu ha
tırlatmak sureti_ 
le kompozitörle -
rimizin . değerli 
yazılan karşısı • 
na çıkmaktan 

Halkevlerinin yedinci yıldönümünün Ankara J 
Halkevinde kutlanma programında beş değerli 
bestekarın yeni eserlerinden mürekkep bir mo • 
dern musiki festivalinin yer aldığını haber ver -
miştik. Radyonun dinleyicilere vermiş olduğu 
bu musiki ziyafeti hakkında musiki münekkitle
rimizden Ragıp Kösemihal'in yeni bir tenkidini 

gösteriyor. Ne şeref. Şimdi bunla -
rın çoğalmasını teşvika sıra geldi: 
çoğalan rnikdarlar içinden tutunan
lar ayrılacak, ana milli repertuarı o 
tutunanlar damlaya damlaya teşkil 
edecek. "Teşvik" himmetinin esas. 
lan da her yerde hemen hemen ay
nıdır: muvaffak olan eserleri satm 
almak, bastırtmak, tamim ve icra et
tirmek, kompozitörün manevi hu -
zur ve refahını temin ederek sanat. 
ta müessir meslek işlerinin başına 
geçmelerini dikkate almak, ve niha. 
yet her birini kıymet derecelerine 
göre karşılamak ... 

kendimi alama -
dım; daha doğ -
rusu, onların, yazılış tarihleri veya 
"ilhamı veren hatıraları" eskimişe -
serleri hakkında değil çle, yeni ha. 
zırlanan yazıları münasebetiyle dert. 
!eşmek istiyorum. 

Cemal Reşidin şakrak Karagö
zünden başlayıp da Ahmet Adna · 
nm içten gelip zafer borularının gü
müş gibi, altın gibi berrak sayhala. 
rında muzaffer olan bütün bir 
program dinledik. Hasan Fcrid'in 
programda mahzun bir eda ile iza • 
hatı verilen melodileri, Necil Ki -
zım'ın çok iyi bir fikir halinde gi -
ren ve grotesk bir eda içinde dağı • 
lan, yayılan çiftet~llisi, Ulvi Cema. 
!in zaten eskiden de sevmiş oldu -
ğumuz ve hele ağır parçasını çok 
samimi bulduğumuz zarif mınya

türleri hep kendi konuları dahilin
de muvaffak yazılardır ... Fakat ben 
onların teferruatından söz açmayı 

gene kompozitörlere bırakıyorum. 
Bu arkadaşların değerlerine karşı 
büsbütün kıyaslamasız ve mücerret 
bir görüş sahibi görünmek hususun
da elimden geleni yapıyorum; isim. 
)erini alfabe sırasiyle yazmıya bile 
dikkat ediyorum. Ahmet Adnan'ın 
iç musikisine, Cemal Reşidin dört 
başı mamur musikiciliğine, v. s .. 
karşı olan duy:gulanmı tefsirden 
hep bilerek kaçmıyorum ... Hepsi ça
lrı;."Sınlar, hepsi gayelerine yaklaş -
•ınlar. 

8 enim maksadım büsbütün baş· 
ka: Yeni cemiyetimiz ile ye. 

ni musikimiz arasında mevcut olma
sı beklenen kaıynaşma bakımından 
·~:w.m•lr 1'uretiyle dinlediğim ya
zıların bir iki parçasını ,. .. ,._. __ ;_ 
ci bulamıyorum. Mesela, yeni tek • 
nik ile ve yeni orkestra için her ne 
tarzda eser yazılmakla yeni milli 
yolda her şey yapılmı~ olacak mı -
dır? Yazı tekniğinde ve orkestra il
minde meharet gösterebilmekle her 
şey olup bitmiş sayılacak mıdır? 

Gene mesela bundan yirmi sene e
velki musiki konsepsiyonu, bizde, 
keyif ve rehavet verici ezgiler yaz
maktı: bu konsepsiyon yeni teknik 
içinde de bütün gevşekliği ile de· 
vam edecek mi? İşte günümüzün e. 
serlere müteveccih kritiği bütün 
dikkatini bu noktalara çevirmek za· 
ruretindedir; ve kompozitörlerimi -
zin hepsinden bu gibi istifhamları 
birer rica saymalarını bekliyoruz. 

Tarih tekerrürden ibaret değil · 
dir, bunu biliyoruz. Fakat cemiyet· 
lerin manası ile eserlerin manası a
rasında bağlılık bulunduğu muhak. 
kaktır, ve böyle eserler münevver • 
terin dimağında yer ederek asırJar 

arasında ancak canlı kalabiliyor, bu 
bir kanun gibidir. Mesela Beetho
ven hakkında: "O yalnız sağırlı.k, 
yalnızlık, yoksuzluk gibi şahsi dert
lerinin baskısı altında ıst ·rapla ira. 
denin mücadelesinden ibaret ro
mantik bir sanatı açtı,, dersek tam 
bir hüküm yürütmüş sayılabilir mi
yiz? Sayılamayız, çünkü o bütün bir 
romantik edcbiyatm, bütün bir ro
mantik fikir cereyanının ve ihtilalci 
bir a$rın adamı olmak sıfatiyle e. 
serlerini de aynı cereyana bağladı; 
nsrını yalnız anhımakla kalmadı. 

aynı zamanda duvdu, clcvrinin he • 
vecanını henimscdi... Bach'ın opera 
bestekarı olamayıp yalnız dini vec
di yaşatmasınfla gene cemiyet. mua
sır alman cemiyeti ve zihniyti rol 
oynadı. 

B ugünkü türk cemiyetinde dev. 
rim var, kalkınma var, dina. 

mism var, öz türklük kaygusu var, 
halkın sesini, hem de en saf köy ve 
dağ kaynaklarından gelen sesini 
dilemek hasreti var ... İşte yeni e. 
!':erlerde de bütün bunlar yer bul -
mazsa o eser şimdiki benliğimize 

hitap edemez. Uyuşuk ve hep ağlı -
yan mclodilcrdon elden geldiği ka -
dar kaçman eserler liznn. Yirmi se. 
ne evelki hatıralardan ziyade günü. 
müzün cotkun iradesini yaşatalım. 
§ahlanaa bir dinamia ile milli gr-

neşrediyoruz : 

kestramız her an için dolup taşsın. 

Gülmesini, şakrak olmasını, meske
neti karikatürleştirmesini bilen, ve
ya irade ve zafer sesleri yaratması • 
m bilen kompozitör kazanacaktır. 

Hatta tabiatten alınmış küçük ço • 
ban ve kaval tabloları bile zayıf ka
lıyor. Dünkü konserde bunu bir ke· 
re daha anladık. Eserlerin içinde.ki 
kısmi parçalardan çoğunu matlup 
ideale yakla~ış, hatta bir ikisini 
kavuşmuş bularak sevindik. 

Yeni eserlere devlet alakasını 

Benzer milli musiki festivalleri
nin gene bu tarzdaki modern çehre· 
leriyle s k sık tekrarlanmasını dile
riz. Bu iş yalnız türkü alakadar e -
decek milli davalardandır; yabancı. 
nın hükmü böy.le şeylerde yer ala -
mıyacaktır. 

Mahmut Ragıp Köıemihal 

Son ihraç vaziyetimiz 

Tüccar ve müstahsil 
elinde hiç stok kalmadı 
Bu seneki rekolte geçen seneden daha fazla 

olmasına rağmen istihsôl maddelerimiz yüksek 

fiyatla muamele görmektedir 
istihsal mıntakalarımızdan alakalı makamlara gelen mal\ımat

tan anlatıldığına söre 1938 - 1939 ihraç mevaiminm sonlarına te
sadüf eden u a ayında re oltemiz en mühim bir kısmının müs
tahsil ve tüccar elinden çıkını, ve elde mevcut stoklar da hemen 
hemen tamamen bitmeğe yüz tutmuıtur. 

ihraç maddelerimizden bazı· balyasının Akala nevini teşkil ettiği 
larının umumi vaziyeti hakkın. anlaşılmaktadır. 
da ~n alınan malumatı §U tekil- Mıntakanın geçen sene pamuk re -
de hula- -1.lsiliri.z: koltesi 60 bin baly~an ibaret bulun

.nıakta idi. lhraç meV'8imi batından i
kinci kinun ayının sonuna kadar İz
mir borsasında satılan pamukların 

19687 balyası ihracatçılar, 17526 bal
yası mutavassıt tüccar ve 5641 balya
sı da fabrikacılar tarafından mübayaa 
olunmuştur. 

Çekirdeksiz kurıı iiziim 

Geçen sene 42 bin ton raddesinde 
bulunan çekirdeksiz kuru üzüm re -
koltemiz bu sene 80-85 bin ton kadar
dır. İzmir borsasında son günlerde 
muamele gören muhtelif cins kuru Ü· 
zümler 13,S kurutla 19 kuruş arasında 
aatılmııtır. Bu fiyatlar, geçen sene • 
nin aynı devreye ait fiaytlarından 
1,5 - 2 kuruş daha yüksek görülmek
tedir. 
İhraç mevsiminin başlangıcı sayı -

lan 28 ağustos 1938 den aon günlere 
kadar İzmir limanından Jtabancı mem
leketlere sevkedilen çekirdeksiz ü -
züm miktarı 70 bin tondan fazladır. 
Bunun 49 bin tonu Almanya'ya, 6,600 
tonu İtalya transiti ile Orta Avrupa
ya. 3,300 tonu Hollanda'ya, l,800 tonu 
lngiltere'ye, · 1,600 tonu Belçika'ya, 
1,450 tonu Polonya'ya, 1430 tonu İ -
talya'ya, 770 tonu Fransa'ya, 610 to
nu Macaristan ve mütebakisi de diğer 
muhtelif memleketlere satılmıştır. 

İnhisarlar idaresinin satın alacağı 
ve dahili istihlak miktarları da he -
saplandıktan sonra halen mtistahsil 
ve mutavassrt tüccar elindeki stok 
miktarının 6-7 bin ton kadar olduğu 
ve bunun da gelecek ihraç mevsimin
den evci satılmış bulunacağına mu· 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Kuru incir 
Bu seneki kuru incir rekoltesinin 

35-36 bin ton olduğu anlaşılmıştır. 
Geçen seneki rekolte 34 bin ton ka
dardı. Son günlerde lzmir Borsasın
da süzme incir 13-22 kuru,, elleme 
9-16,25 kuruş, paçal 9-12,5 ve natürel 
de 7-8,5 kuruş arasında muamele gör
müştür. 

İhraç mevwmi batındanberi rekol
tenin yüzde 99 u aatılmı' bulunmak
tadır. Bu arada Almanya 16500, İtal
ya transiti ile orta Avrupa memleket
leri 6000, İngiltere 4,300, Fransa 1300, 
laveç 1000, İtalya 1100, Belçika 950 
ve Hollanda 730 ton incir satın almış
lardır. Halen tüccar elinde 200-300 
ton kadar kuru incir kalmı§tır. 

Eğe' <le pamuk vaziyeti 
Ege mıl)takasında 1938 - 1939 yılı 

pamuk rekoltesi hakkındaki tahmin
lere göre mahsulün 70 bin balya et
rafında olduju ve bu mıiktarm 55 bin 

Halen İzmir borsasında muamele 
gören pamukların fiyatları kilo başı
na akala birinci hazır 50,75, akala bi
rinci vadeli 51,50 ve prese birinci 43 
kuruıtur. Mevsim başın<ian aon gün
lere kadar İzmir limanından ltalya
ya 9447 balya, Almanya'ya 8177 bal -
ya, Romanya'ya 17873 balya, İtalya 
transit yoliyle Orta Avrupa'ya 397 
balya, Polonya'ya 84 balya pamuk ih
raç olunmuştur. 

Çukurova'da pamuk durumıı 
Bu mıntakanın 1938 • 1939 pamuk 

istihsal miktuı 100 bin balya etrafın
da toplanmaktadır. Geçen sene rekol
teııi 174 bin balya idi. 

Hali hazırda Adana borsasında ki
lo başına olmak üzere Klevland birin
ci nevi 43,50, Klevland ikinci nevi 42, 
piyasa parlağı 40 kuruştan muamele 
görmektedir. Mevsim başlangıcından 

ikinci kanun ayı nihayetine kadar 
Mersin liman:ndan yabancı memleket 
lere yapılan ihracat 27,02 balyaya ba
liğ olmuştur. Dış memleketlerden pa
muk için devamlı surette talep vaki 
olmaktadır. Bu itibarla piyasa aağlam 
telak>ki olunmaktadır. 

Zeytin yağı rekoltemiz 
Ege, Marmara ve cenup mıntakaları
mı~a bu sene takriben 120-140 bin ton 
zeytin tanesi elde edileceği hesap
lanmaktadır. Bu vaz.iyet kar,ııında 
zeytinyağı rekoltesinin de 10-12 bin 
ton raddesinde olacağı tahmin edil -
mcktedir. 
Başta İngiltere ve ltalya olmak Ü· 

zere meV&im başlangıcından beri dış 
memleketlere 100 ton kadar zeytin
yağı ihraç edilmiftir. 

B. Lutfi Kırdar geliyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Anka -

ra'da şehre ait işleri alikadar makam
larla görüşmek üzere İstanbul valisi 
B. L\ıtfi Kırdar bugün Ankara'ya ha
reket etti. 
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'Gün irin --------·-
Halkevlerinin yıldönümü 

Halkevlerinin yedinci yıldönümü 
münasebetiyle evelki gün yapılan 
tören ve yüz elli sekiz yeni evin açı
lııı vesilesiyle muhterem Baıvekil 
tarafmdan söylenen nutuk,yalnız e&

ki ve yeni halkevlerinin kurulu bu
lundukları üç yüz altmıı yedi mer
kezde değil, memleketin her tara
fından en derin ve en hayırlı tesir
leri icrada devam edecektir. 

Evelki gün Ankara halkevinin iç 
ve dıt manzarası fU idi: tıklım tıklım 
bir salon ki localarmm açık kapıla
rı llJ'kasında sahneyi görebilmek için 
uzanan onlar<:a ba§ ve nerede bir 
hoparlör varsa önünde yüzlen:e 
yurtta,... Cümhurreisimiz, Ankara 
halkevinde söyledikleri bir nutukta 
aynı mütahedeyi şu aözlerle teapit 
etmi§lerdi: ••Yer darlığından halke
vine girerniyenler daima girenlerden 
daha çok oluyor. Burada toplantıda 
bulunan arkadaılarmuz kadar dıta
rıda bırakıyoruz.,, Halkevi toplanh
larmın halk arasında uyandırdığı a
laka eksilmeyip artmaktadır, ve ge
çen sene, iki yüz dokuz halkevini 
türlü sebeplerle ziyaret edenlerin 
sekiz milyon ki§i olduğunu bildiren 
istatistiğin belagatine sığınmıya ha
cet kalmaksızm iddia edilebilir ki 
her yıl yeni yeni evlerin açıl~ma 
saik olan amillerin başmda bu alaka. 
vardır. 

Bu mütaleanm dayandığı mucip 
sebeplerin de §Öyle iz.ahı kabildir: 
halkevleri çok derinden hisaedilmif 
bir takım medeni ihtiyaçları hakkiy
le kartılamıştrr: öğrenmek ve öğret
mek ihtiyacı; çalı§lllak ve çalıftrr
mak ihtiyacı; duymak, dii§ünmek. 
anlamak ihtiyacı; yardım etmek ve 
yardım görmek ihtiyacı, ve kı~ca 
cemiyet içinde cemiyet için cemıyet
le beraber ya~mak ihtiyacı. 

Evelki günkü toplantı bu ihtiyaç
ların nasıl his ve tatmin edilmekte 
olduğunu gÖ.teren vesikaları bir a -
raya cemediyordu: Baıvekilimiz, 
&Öyledikleri nutukla halkevlerinin 
inan ve kültürümüzü yaymak hu&u
sunda Rejime ve Partiye ettikleri 
hizmetin mahiyetini tarif ve evlerde 
vazife alan yuyttaıların türk inkıla
bmı her gün biraz daha köklettir
mek yolundaki gayretlerini takdire
derken dunnayıp ilerlemek ir:ademi
zi: "her biri bir devri kapayıp bir 
devri açan'' ve hepsine birden 
"Türk inkılabı., adı verilen inkıl.ap
ları "hem göz bebeğimi~ gibi dauna 
koruyacağız, hem de türk cem~yctİ· 
ni medeniyette en yüksek aevıyeyc 
erdirmek için gerekirac bafka inlu• 
laplar yapmakta da tereddüt etmi
yeceğiz,, aözleriyle bir kere daha t~ 
yit ettikler:i zaman kopan alkf!, v~
tanın itilası gayesiyle çrrpman tenuz 
yüreklerden cQşan bir tasvip ve t&a

dik tufanı idi. 
Milletimizdeki tehassüs ve tefek

kür birliğinin bu gilzel vesikasma 
halkevi salonlarmda tertip olunan 
konseri ve ser8'ileri de birer maddi 
vesika olarak ilave etmeliyiz: bet 
genç sanatkarın milli efsaneleri mev
zu ve milli nağmeleri motif yaparak 
bestelemit oldukları eserlerini bü
yük bir haz ve gururla dinliyenler 
konserden çıkarken bir resim ve bir 
·de kitap sergisiyle karşılaşınca yeni 
Türkiye'de içtimai tesanüdün, uyin, 

zevkin nasıl ananeleımekte olduğu
nu iftiharla mütahede etmiılerdir. 

Fakat, bu mÜ§ahede, muhakkak ki, 
yalnız Ankara halkevinde bulunan
lara has değildi: evelki gün 367 mer

kezde toplanmıı olan ülkülü, uya

nık, aydın binlerce vatanda§ da ken
di halkevlerinde bunlara benzer i
nan ve güven vesikalariyle ka.rşılaı

mıılardır. 
Bu manzara hepimize ancak it

minan vermek lazımdır. Ve filvaki 
mutmainiz: lnönü'nün faziletli, bil
gili, vatanperver idaresi altında yeni 
Türkiye medeniyette en yüksek sevi
yeye erit~k için gerekirse yeni in
kılapları da yapmakta tereddüt et

miyerek mukadderi olan azami aaa
det ve refaha elbette sahip olacak -

lır. 

Nasuhi Baydar 

Tramvay ve tünel ıirketleri 
Istanbul, 20 (Telefonla) - HllkU

metçe satın alınan İstanbul Tramvay 
ve Tünel şirketlerinin teslim alma 
muamelesi bugün bitti ve mazbata 
Nafıa Vekaletine gönderildi. 

Burada haber verildiğ ine göre hü
kümetçe bir marttan itibaren i~letil -
miye başlanacak olan şirketlerin ilk 
i§e başlama törenjnl §tıirimrze ~cle
cek olan Nafıa Vekili B. Ali Çetia
k.aya yapacaktu. 
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YURTTAN RESİMLER 1 
Maraı kurfuluı bayramından i;,jb~.j~;'j 

Beypaıar' ında 

Halkevi bayramı 
Beypazarı (Hususi) - Halkevi bay

ramı münasebetiyle kasabamız fevka
lade bir gUn yaşamııtır. Bayram mU· \ 
nasebetiyle Ankara Halkevinden 40 
kişilik bir heyetin de buraya gelişi 
törenin zenginliğini bir kat daha ar
tırmıştır. Yeni yaptırılan Halkevi bi
nası bayraklarla süslenmiş, bol ışıklı 
500 kişilik salon hınçahınç dolmuştu. 
Yeni binada geniş salondan başka, gü
zel bir sahne ve çalışma odaları var
dır. 

Yeni Halkevinin açılması münas~
bctiyle bütün kaza bir bayram yeri 
manzarası almıştı. TöreQe istiklal 
marşı ile başlandı. Başvekilimizin nut 
ku radyo ile dinlendi. Bundan sonra 
şiirler, ve sözler biribirini takip etti. 
Ankara Halkevlileri, nutuklarla Halk 
evlerinin manasını tebarüz ettirdiler. 
Ankara Halkevi temsil kolu Çakırali 
piyesini muvaffakiyetle temsil etti • 
ler. Müzik kolu da köy türküleri ve 
milli havalardan mürekkep zengin bir 
program dinletti. 

l\larmarL'te imar faaliyeti 

Marmaris, (Hususi) - Bugün Muğ

la valisi Recai Gtirel beraberinde 
Muğla Nafıa Fen memuru Salahattin 
olduğu halde Marmaris'e gelerek in
şaatı ikmal edilmek üzere olan bin 
çocuğu alabilecek yatılı ilkmektebin 
inşaatını ve yeni yapılmakta olan 
Marmads hükümet konağ nın inşaa
tını mahallinde tetkik etmiştir. 

Valin.iz Recai Gürel ayrıca Mar -
maris kaymakamına Marmaris batak· 
lıklarının süratle kurutulması ve siv
risineklerle şimdiden mü.::adeleye baş 
lanmasmı da söylemiştir. Recai Gü
rel Marmaris'e bir konforlu ctel de 
yaptıracağını vadetmiş, Marmaris"te 
bir ~ün kald ktan sonra akşam Muğ
laya hareket etmiştir. 

Safranholucla ufak para 
buhranı 

Safranbolu, (Hususi) - Eski para. 
lardan beş, 2,5 ve 1 kuruşlukların te -
davülden kalkması burada büyük mik
yasta ufaklık buhranı doğurmuştur. 

Yeni basılan paralardan mahdut mik. 
tarda geldiği için bu buhrana çare bu. 
lunamamıştır. Demir ve çelik fabrika
larında çalışan binlerce amele, günde. 
lik ihtıyaçlarını temin için ufak para. 
nın kifayetsizliğinden on kuruşluk 
bir mUlJayaa i.,.:-n '?5 kuruş harcamak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Alika -
darlar nezdinde yapılan teşebbüsler 
de henüz müspet bir netice vermemiş. 
tit. 

Karabük'te gaz temizleme tesisatı 

Isparta Halkevinde çalışmalar 

Kahraman M a
rCl§'ın kurtuluş 
bayramını bü· 
yük tezahürler
le kutladığını, 
heyecanlı tören
ler yapıldığını 
yazmııtık. Bu re 
simler, Martı§ 
kurtulu§ bayra
mınJ an üç inti
baı gö.termek
tedir, yukarıda
ki re•im, milli 
kıya/etli Marcq
lı gençlerin ge
çi§ini; ortadaki 
reıim, cümhuri
yet meyJanındcJ 
toplanan vali ve 
halkı; alttaki re 
sim milli kıya
fetli talebeleri 
göatermektedir • 

.. .. 

Samsun Halkevi muhitte 
Mutla'dayablı birçok varhklar yaratıyor 
ilk nıektepler 
Muğla (Hususi) - Vilayet içinde 

) yapılmakta ,olan yedi yatılı ilk inek-
~ ...... ,.. -v bln-nım ene ti\ ec;ck• 

tir. Hepsi modern tesisler olan bu 
mektepler; Marmaris, Ula, Köyceğiz, 
Yerkesik, Seyne, Selmiye, ve Kestel 
köylerinde yapılmaktadır. Bu binalar 
içinde Marmaris'te vapıl::ın mektep 

300 yatılı ve 700 nehari talebeyi ba
rındıracak büyüklüktedir. 

Isparta Halkevinin e•ki binaaı veyeni binanın inaa•ı 
•ıra•ında alınmıı bir re•mi 

Isparta, (Hususi) - Halkevi idare 
heyeti intihabı yapılmış bütün kol
ların yeni idare heyetleri çalışmala
ra başlamışlardır. Halkevlerinin açı
lış yıldönümünün kutlanması günün-

de temsil kolu "Kanun adamı" piye· 
sini oyn yacaktır. 

Halkevi bayramının zengin ve can
lı bir şekilde kutlanması için hazır
lıkalra devam edilmektedir. 

Y eniçağada parti binası 

Gerede'ye bağlı Yeniçağa nahiyesinde köylünün de ittirakiyle 
bir parti binası yaptırılmı,tır. Binada 400 kiti alan bir salon ve 
dört büro odası vardır. Yukardaki resim yeni binayı göstermekte
dir. 

Yatılı mekteplere: mektebi olmı
yan köylerin çocuklariyle üç sınıflı 

küçük köy mekteplerini bitiren yav
rular kabul edilecek ve bu sayede dağ 
başındaki çobanın oğlu için de ilk 
tahsil imkanı temin edilmiş olacak -
tır. 

Vilayet içinde Fethiyc'nin U züm
lü, İncirli, Paşalı köylerinde ve Muğ
lanın f>ozöyük köyünde ayrıca bah
çeli dört büyük köy mektebi vücuda 
getirilmektedir. Bu meteplerin bah -
çclerinde nümune tarlalarında, köy 
çocuklarına aynı zamanda ameli zi
raat, tavukçuluk, arıcılık hakkında 
bilgiler gösterilecek, yatılı mektep
lerde terbiye edilecek köylü çocuk -
!ara yaşayış, temizlik. sağlık işleri ct
raf ınrlan pratik ve medeni mallımat ve 
rilecektir. 

izmirde beraat eden ana 
lzmir (Hususi) - Şehrimizdeki 

hastanelerden birinde bir gece hasta 

yatağında yatarken doğurduğu çocu
ğu tuvalet yerinde bırakarak ölümü
ne sebebiyet vermekle zanlı Dudunun 
muhakemesi sona ermiştir. 

Dudu karnında ur bulunduğundan 
bahisle hastaneye müracaat etmiş, te
davi altına alınmış, fakat bir gece an
sızın ocğurmuş, doğurduğu çocuğu 

tuvalet yerinde taşlar üzerine bırak
mıştı. Suç bu şekilde görüldüğünden 
kadın da tevkif edilmişti. Fakat adli 
tıp işleri müessesesinden gelen ve 
mahkemede okunan raporda, kadının, 
hastanede kendbinden düşen parçayı 
ur ve et zannı ile tuvalet yerinde bı
rakması, çocuğu öldürmek gibi bir 
suç telakki edilemiyeccği bildirildiği 
için, mahkemece kadında suç görül -
memiş ve beraetine karar verilmiştir. 

Tt!kirdağ orduevi 

Tekirdağ, 20 a.a. - Sahil kenarın
da yapılacak olan orduevinin temel 
atma töreni dün yapılmıştır. Merasim. 
de vali, memurlar ve büyük halk küt. 
lesi hazır bulunmuş, General Kemal 
Balxke&ir bir söylev vermiştir. 

Sam.un Halkevinde daktilo deui alan kızl.ar 

Samsun, (Hususi) - Samsun Halkevi, yedi yıllık hayatını çok 
güzel başarılarla süslemiş olmakla övünebilir. Dokuz şubesi de 
faaliyet halinde bulunan Halkevi muhitte kültürel ve sosyal mü· 
him bir rol oynamıştır. Yedi yıllık çalışmalar bunu canlı şekilde 
gösterir. 

Piyano ve muhtelif ağız enstrüman-ı cildi bulmuştur. Bugüne kadar kitap
ları dersleri iyi neticelere varmıştır. saraydan 70,000 den fazla yurddaı 

Bugün 15 kiş.ilik bir bandoya malik. faydalanmıştır. İstatistikler yalnız e
bulunan Halkevi "senfonik orkestra,. debi eserlerin değil, ilmi eserlerin de 
yı da yeniden ihyaya çalışmaktadır. 
Şubenin yetiştirdiği cazbant balolar
da iyi bir varlık göstermektedir. 

Gösterit ,şubesi değerli istidatlara 
maliktir. Zaman zaman büyük eserler 
sahneye konulmuş ve muvaffak olun
muştur. Her meslekten yurddaşm va
zife ald · ğı bu temsiller çevrede çok 
büyük bir alaka ile karşılanmaktadır. 

Çevrede fakirlere yardım, sefalet 
içinde bulunanların yüzünü güldür
mek iç.in Halkevi bir şefkat ocağı ol
muştur. Yalnız son sene içinde yar
dım edilenlerin miktarı 150 den faz
ladır. Halkevi bir yavruyu manevi ev
ladı gibi himayesine almış ve orta 
tahsiline kadar okutmuştur. Bundan 
başka liseye devam eden fakir çocuk
ların bazılarının muntazaman iaşesini 
temin etmiş, elbiseler yaptırmıştır. 
Son bir yıl içinde fakirlerin iki yüz
den fazlasına ilaç yaptırılmış, 700 li
radan fazla yardımda bulunulmuştur. 

Her devrede asgari 10 kurs açan 
Halkevi son yıllar içinde daktilo, 
stenografi kurslarından da çok ıyı 
neticeler almıştır. Fransızca, Alman
ca, orta mektebe hazırlanma gibi kurs 
larına her meslekten kadın ve erkek 
devam etmektedir. Her devrede 100 
ite 120 arası yurddaş bu kurslardan 
muvaffakiyetle çıkmııtır. 

İlk yıl mevcudu çok az olan Halk
cvi kütüP,aneıinin sayısı bugün 1500 

okunduğunu göstermektedir. Munta
zam radyo neşriyatı yapılmaktadır. 

Umu mi törenlerde 10.000 kişinin du
yacağı seyyar hoparlörler kullanıl
maktadır. 

Hemen her ay yapılan köy gezile
rinden çok iyi neticeler alınmıştır. 
Sosyal yardım şubesi doktorlarının 
da iştirak ettikleri bu gezilerde köy
lünün kalkınması için sarfedilen e
meklerden başka şubeye mensup üye
ler muntazaman köyleri dolaşmış ve 
köylüyü ayd·nlatmağa çalışmıştır. 

Şehre gelen her köylü, her işi için bu 
şubeye baş vurmakta ve köycülük şu
besi tarafından kendisine her türlü 
kolaylık gösterilmektedir. - Vedat 
Ürfi BENGÜ 

Bir otomobil hırsızı 

yakalandı 

İzmir (Hususi) - Birinci kordon
daki bar önünde Avni Meserretçioğ
lunun otomobili çalınmıştır. Bardan 
çıkanlar otomobili yerinde bulama -
yınca polise 'koşmuşlar, araştırmalar 

neticesinde, otomobil lastikleri çalın
mış olarak Balçovada bulunmuştur. 

Otomobili Balçovada oturan şoför 

Mustafa adında birinin çaldığı sanıl
maktadır. 



Şapkalarda gene pomponlu garnitürler ve tüyler moda olmcılrtadır. Yukardaki re.imlerde bu 
v modanın zaTil örneklerini görüyorsunuz 

i~~~~::··ı~;~ı········:ıı~ . .,., ..... ,. 
Meşin kemeri t emizlemek için bir yu

murtanın akını iyice çalkaladıktan 
sonra kemeri bununla silip kuru 
bir bezle kurulayımz. 

• Beyaz veya açık renk lastik çızmelcri 
temizlemek için bunları sabu.1lu 
su ile yıkayıp sonra durulamak 
kifayet eder. 

• 
Çamaşırlardaki kul lekelerini çıkart

mak için, dört kısım alkolle bir kı
sım acide salicylique'i ka11ştırıp 

lekeli yerleri bu mahlulle siliniz. 

• 
Yanıkların acısını gidermek için bir 

patatesi soyduktan sonra rendele
yip bir gazlı beze sarınız ve yanık 
yerin üzerine koyunuz. Acı tekrar 
başlarsa, yeniden aynı şekilde ha
reket ediniz. 

• 
OksUrüğe karşı tesmi bir ilaç : bir tas 

kaynar südün içinde ıkı uç gram 
kadar meyan balı eritiniz ve hasta
ya gece yatmadan önce içiriniz. 

• 
Boğmaca öksürüğünü teskin içın: çı"y 

kahveyi yirmi gramlık küçük ve 
temiz keselere koyarak 12 saat su
da bırakınız. Sonra kahvelerı çıka
rıp her saat başında bu sudan has· 
taya bir kaşık veriniz. 

• Tabiati mülayimleştırmek ıçın basit 
ve kolay bir ilaç : bir bardak dolu

su su ile, ayrıca bir bardağın dört
te birine kadar doldurulmuş suyu 
bir kaba boşaltınız. Bu su bir bar
daklık kalıncıya kadar içinde dort 
incir kaynatınız. incirleri çıkarıp 
suyu süzdükten sonra içiniz. Su 
yerine süt de kullanabilirsiniz. 

• 
Armut, elma ve portakal kabuklarını 

kuru veya yaşken kaynatıp içerse
niz, kolay h.ı r tYdersiniz. 

• 

Siyah tül ve dantelden yapılan ve altına lame konulan genİf ve 
güul bir suare elbisen 

Kahvenin uykusuzluğa sebep olmama-
Boğaz ağrısına karşı, bir kaşık mut- sı için, fincana bir kaç damla soğuk 

fak tuzunu bir bardak sıcak suda su damlatınız. 
eritip bununla gargara yapınız. 

• 
Hıçkırığa karşı, ağzınızı iyice açıp 

bir kaşık toz ıekeri boğazınızın 

mümkün olduğu kadar alt kısım

Jarrna dökerek ağır ağır yutunuz. 

• 

• Bilhassa kış aylarında ellerinizi yılca
dıktan sonra biraz krem sürmeyi 
ihmal etmeyiniz. Kremi tercihen, 

ellerinizi kurulayıp da bunlar he-
nüz nemlerini kaybetmemişken sü
rünüz. 

• Grip 1111lgınları esnası da arzu ederse- ::Jykusuzluğa karşı, yatmadan önce Sigara içtiğiniz için parmaklarınız sa-. 
niz tatbılr edeı;1 ceginız bır taha!- yahut sabahları kalkar kalkmaz tarıyorsa, tercihan banyodan çık-

b bir bardak ok pkerli su iç- tılctan sonra saıatllUf yerleri -.erle 

• 
1 pek çortip alırken 

aldanmamak için 
Bir çorap mağazası 
sahibinin ifşa ettiğj 

"Meslek sırı·arı,, nı 
dikkatle okuyunuz! 

8 ir resmi teşekkülün, orta kazançta bet kıiti
lik bir aile için hazırladığı geçim endek

•ini gören bütçeye meraklı bir dost: 
"- Hepgi güzel, diyordu. Yalnız bir teY unut

muılar: İpekli kadm çorabı ... Benim karım ayda 
iki, iki hemşirem ayda iki olmak üzere 6 çift çorap 
eskitirler. lıte size vasati 7 liralık bir masraf ... 
Halbuki burada, giyeceğe ayrılan bütün para yir
mi lira ... Be§ kişilik bir aile bir ayda giyime niha
yet bu kadar para verir ama nisbetsizlik bu yirmi 
liranın taksim tarzındadır. Uç kadını olan bir aile 
ayda 7 lira ipek çorap parası ödüyor ... " 

Bu tahmine göre Ankara'da vasati yüz bin çift 
ipekli kadın çorabı aarfolması lazım. .. Fakat çorap 
satanların ifadelerine göre bu rakam, nihayet on 
bindir._ 
Alınan tedbirler ipekli kadın çoraplarının sağ

lamlığını, i§liycn makinelerin verdiği imkinlar 
nisbetinde temin etımiıtir. Fakat asıl fayda, halkın 

iyi ve fena çorap üzerindeki iıaretlere bakarak öğ
renmi§ olmasıdır. 

Y alnız çorap satmak üzere açılan yeni ma
ğazalardan birinin ıahibi ıunları • anlatı

yor: 
••- Kadınların alırken en çok itina ettikleri teY 

çoraptır. tşimin reklamını yapmak için söylemiyo
rum: Güzel bir bacağı, iyi seçilmiş, rengi giyilen 
elbiseye ve tene uygun ince bir çorap kadar güzel 
gösteren ne vardır? 

Kendine yaraşan her feyi pek iyi bilmek hasauı 
yaradılııında olan kadın; çorabın bu hususiyetini 
çok iyi kavramııtır. Bir çorap seçerken, bir elbise
lik almak kadar hassasiyet gösterir. 

Bu işte tecrübesi olan bir tacir s ıfatiyle şunu da 
ilave edeyim: Bilhassa giyimine düşkün olan ka- \ 

Güzel bir bacağı, iyi seçilmiş, rengi giyilen el-ı 
biseye ve tene uygun bir ince çorap kadar güzel 

gösteren ne vardır? 

dının, çürüklüğüne, pahalı oluşuna 

ve netice olarak para ile alakalı o
lan ..,.-.ı. düıünerek ince, mU.. 
kiin olduğu kadar ince çoraptan 
vaz geçeceğini zannetmeyiniz. Me
sela, bize gelenler arasında şöyle 
konuşanlar vardır: 

H- ••• Markalı bir çorap istiyorum. 
Fakat en incesinden. .. 
Çorabı verirsiniz, içine elini ge

çirip tetkik ettikten sonra, ekseri
ya, §Öyle bir .. ihtirazi kayıd" ileri 
sürer: 

.. _ Geçen gün sizden bir arkada
şım, bunun daha incesini almış ... 

H ayır, bu geçen gün de, bu ar

kadat da, bu alış veriş de 
muhayyeldir. Bayan, kendisi gibi, 
diğer kadınların da en inceye olan 
rağbetini bildiğinden, onun kıymet
li meta olduğunun farkındadır ve 
kolaylıkla müşteri bulabilen .. en 
ince" den kendisi de faydalanmak 
ister. 

Bunun için bir başka misal şu
dur: Bazı bayanlar, Avrupa çorabı 
isterlu. Sebep nedir, bilir misiniz ? 
Çok ince olufu ... O kadar ince ki, 
bacak üzerinde bir boya tabakası 
gibi durur. İnsanın hatırına, bir 
seyyar esnafa sermaye olacak ka
dar çok bir para verip neden bu zar 
gibi ince, cam gibi şeffaf nesneyi 
aldıklarını sormak gelmiyor da de
ğil ... Fakat kad n zevkini kör dü
ğüm deyenler, her halde bu misal· 
lere bakarak bu kanaate varmışlar-
dır... . 

Halbuki Avrupa maıniılu olan i
pek kadın çorabı, bizim çoraplar
dan fiyatça aşağı yukarı bir misli 
fazladır. Ve kullanılan ipek cinsi 
de aynıdır. Yalnız bir fark var: iyi 
itleyişten doğan bir kalite farkı ve 
'ileri teknikten doğan fazla dayan
ma kabiliyeti ... 

1 pek çorap, ince bir endüstri
dir. Çok ihtimam, meleke 

ve bilgi istiyor. Gene çorap mağa
zası sahibini dinliyelim: 

.. _ Bizim kadın ipek çorapları
mız fiyatça Avrupadan ucuzdur. 
Eğer gümrükler tamaıniyle kalksa 
bile, gene bizimkilerde hafif bir u
cuzluk baki kalır. Sebep de şudur: 

Avrupa'da bizim 45 tabir ettiği
miz makine tiplerinde ipek çorap 
yapmazlar. Onların imalitı daha 
sık ve düzgün dokuyan 51 Jile: ma
kinelerdedir. Bizimkiler ucuza mal 
olur ve randıman fazladır, fakat 
kalite dütüktür. 

Halbuki, meseli erkek çorabın

da Avrupa malı aranmıyor. Hatta 
§U iddia edilebilir ki, erkek çorap
ları bahsinde en ucuza mal satan . . 

tün mesele, eveli, ipliğin numarası
na göre çorabın en müsait makine-

,.. imA1 edUdiiini temin etmek11ir. 
iktısat vekaleti, eveıa bunun için 
çalıpıf ve yaptığı nizamname ile 
bunu temin etmiştir. Bugün, elde 
mevcut makinelerin kabiliyetine 
göre iyi imalat yapıldığını söyli
yebiliriz." 

Bütün bunları öğrendikten sonra 
ineanın hatırına 1u sual geliyor: 

• Cinsleri çe§itli, kaliteleri ÇC§itli, 
fiyatları çeıitli olan ipek kadın ço
rabının iyisini kötüsünden ayırt 

edebilmenin sırrı nedir? 

Ç orabcı, bir müddet dütündü, 

cevabının müşterileri tara
fından okunmasının mizanınımı 

yaptı, nedir, sonra gülerek şu ce
vabı verdi: 

.. _ Böyle sual sorulmaz ve böyle 
suale cevap verilmez ama, bu bahis, 
yalnız müşteriler için degil, biz sa
tıcılar için de bir derd mevzuudur. 
Çorapların dayanıkl.lığı ve nefisli
ği başlıca, kullanılan ipliğin cinsi
ne, bu ipligin kalınlığına, :makine
nin örgü sıklığına, imal ve boyan
madaki dikkat ve itinaye göre de
ğişmektedir. Piyasada ipek namı 
alt nda satılan kadın çoraplarında 
ya has ipek (koza ipeği) veya suni 
ipek kulanılmaktadır. Aynı prtlar 
altında örüldüğü takdirde has iepk 
ipliğinden mamul olan çoraplar ne
fa&et ve metanet itibariyle suni i
pekten yapılana daima üstündür. 

Bunun için lktısat vekaleti, pi
yasada satılan çorapların üzerine 
has ipek için ipek, suni ipek için 
de Bemberg, Kütner veya viskos 
markalarının konulması mecburi
yetini koymuştur. Viskos markalı 
'Çoraplar kalite itibariyle en sonra 
gelmektedir . 
Şu halde en önce yapılacak olan 

ıudur: Çorap satın alırken hangi 
cins ipekten yapılmış olduğuna 
bakmak! 

Çorabın mukavemeti ipliğin ka
lınlığına göre değiıir: En kalın ip-
1ikten yapılm:ş çorabın metaneti en 
fazladır. Bu sebeple yerli fabrika
larımız çıkaracakları çorapları ip
liklerine göre üç kalınlık sınıfına 
ayınnıya mecburdurlar. ikinci ola
rak da bu hususa dikkat edeceksi
niz ve çorabın üzerinde okuyacağı
nız 'u üç kelimeden aldığınız çora
bın dayanma bakımından en mühim 
tarafını öğreneceksiniz: Kalın. or
ta, ince .... 

K alı.n veya ince çorap yapmak 
istenildiğine ve elde muay

yen numarada bir iplik bulunduğu
na göre çorap makinesinin de mu-

Halbuki bazı müesseseler, ellerin
'deki makinelerin sıklık veya aey
Teli:liğinıi dikkate almadan aynı ma
'kineler üzerinde her incelik ve ka-
1ınlıktr. çorap yapıyorlar. lıte aaıl 
tlerd buradan çıkıyor: Bu imll tar
zı, çorapların kalit~ini düıürmek

tedir. 

Hükümet bunun için de tedbirler 
koymuştur: Piyasadakıi bütün ço
rapları bu cepheden beş kaliteye a
yırarak ... Bunlar K 1 den K 5 e ka
dar olan işaretlerdir. 

K 1 ipliğin numarasına göre ço

nbın en miW!it makinede iıni.l e
dildiğini, K S ise ipliğin numarası
na göre çorabın en müsait olmıyan 
makinede yapıldığını anlatır. O 
halde çorap alırken. daima K 1 i 
tercih edeceksiniz ... 

Şimdi mevzuumuzun en mühim 
tarafına geldik: Orülürken veya 
boyanırken yapılan iıçilik hatası 

çorapların dayanıklığı üzerinde çok 
tesirlidir. Bunun için de şunlara 
dikkat edeceksiniz: Gerek doku
nurken ve gerekse boyanırken en 
hatasız çıkacak çoraplara S 1 ve en. 
çok hatahlara S 3, orta hatalılara 
ise S 2 markaları konulmu§tur. 

~ imdi bir çorabın 9ecere.l 
sayılabilecek olan bütün 

bu vasıfları bir araya toplıyarak. 
mesela şu sıradan çekip çıkardığım 
çorap üzerindeki işaretleri halle
delim: S 1 - 8.5 - K 1 - kalın -
İpek ... Müsavisi ıudur: His ipek 
ipliğinden, kalın sınıftan, birinci 
kaliteden, en hatasız, 8.5 numara ço
rap ... " 

Bütün bu uzun izahattan sonra, 
şu suali sormadan geçemedik: 

"- Mütteriler bunları bildikleri 
halde bili aldanıyorlar mı? 

Çorabcı gülerek şu cevabı verdi: 

"- Evela bütün müşterilerimiz.in 
bunları bilmesine imkan yoktur. 
Çünkü kadınların, kendilerini çok 
alakadar eden meselelerde bile, ce
bir muadelelerinin taraflarına bcn
ziyen işaretleri uzun boylu ezber
liy~miyeceklerini bilirsiniz. Sonra 
size bizi bazı çorap fabrikalarının 
kötü imalatı kadar üzen bir başka 
derdden bahsedeyim ki, o da, müf
teri bayanlardan geliyor: Bu ince
cik çorabı eline alarak dakikalrca 
onun üzerinde, bir mikrop arar gi
bi kaçık aramak ... Bu arada sivri 
tırnaklar, kötü makine ilmiği kadar 
çorap mahvediyor. Şu duman gibi 
dağılıverecek zannedilen çoraba 
bakın:z hele ... Bu değil erkek yü
ziinii bile harap edecek olan hançer 
uçlu tırnaklara, kuvetli bir ria~ 

• 
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Balkan antantı daimi 
konseyi Bükreş'de 

toplanıyor 

i ngiltere silGhlanması için Ha,dlk :e yurt işlerine 
o ugumuz paraların 

harcamış 

yekunu 
800 milyon daha harcıyor S 
Kanun projesi dolayısiyle B. Con On beş yll içinde 

beş misli arttı 
{Başı 1 inci sayfada) 

etmiş olan Romanya'; a gelmtkten ve 1 
ilk defa olarak hükümet azasiyle te
mastan mütevellit sevincini kaydede -
rek: 

" Bu temasın iki memleketi bağlı
yan •ızun zincir için yeni bir halka 
teşkil edeceğine kani bulunuyorum,. 
demiştir. 

Dünkii :;iyaretler 
Bükreş, 20 a.a. - Hariciye Vekili· 

ne refakat eden Anadolu Ajansı~ :n 
hususi muhabirinden : 

Bugün sabahtan itibaren akşamın 
on beşine kadar olan bütün müddet 
resmi delegasyonlar için muhtelif zi
yaretlerle ve bazı ·ıazifelerin ifasiyle 
geçmiştir. 

Hariciya Vekili Şükrü Saracoğlu e
veıa krral sarayına giderek hususi def
tere imzasınr koyduktan sonra sıra ile 
başvekil patrik Miron Kristea'yı "e 
hariciye nazın B. Gafenko'yu makam
larında ziyaret etmiş ve keı "ilerinin 
ziyaretlerini Atı-ne Palasta kabul et -
miştir. 

Diğer murahhas heyetler reisleri 
aynı ziyaretleri yapmışlardır. 

Saat 13,30 da hariciye nazın Ga
f en ko ve refikaları tarafından Balkan 
antantı devletleri hariciye nazırı ve 
refikaları şereflerine hariciye köşkün
de bir öğle yemeği verilmiştir. 

Aynı zamanda hariciye umumi ka • 
tibi tarafmdan delegasyonun diğer a
zası şerefine Atenepalas'ta kırk kişi
lik bir ziyafet ve propaganda ve mat
buat nazırı tarafından da .Kapka ote
linde balkan matbuat müme55illeri 
şerefine öğle yemeği verilmiştir. 

Bu ziyafette matbuat nazırından 
başka "'ıı:'unanistan matbuatı namına B. 
Seferyadis, Yugoslavya namına B. 
Yovanoviç ve Türkiye namına B. Yu
nus Nad~ tarafından hararetli nutuk
lar söylenmiş ve Balkan matbuatının 
müşterek gayeye vu~ul için sarfetti
ği emekler ve yaptığı hizmetleı birer 
birer tetkikten geçirilmiştir. 

Meçhul asker mezarma çelenk 
Bükreş, 20 a.a. - Hariciye Vekili

ne refakat eden Anadolu Ajansının 
liususf muhabh\nt\cn~ 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu refakatinde türk delegasyonu aza
ları olduğu halde bugün saat 17 de 
meçhul askerin kabrine giderek Tür
kiye nc.mına bir çelenk koymuştur. 
Merasimde Türkiye Hariciye Vekili
ni bir askeri müfreze ve askeri mızı
ka selamlamıştır. 
Diğer heyeti murahhasa reisleri de 

muhtelif saatlerde meçhul asker kab
rine aynı merasimle çelenk koymuş
lardır, 

ilk toplantı yapıldı . 
Bükreş, 20 a.a. - Hariciye vekiline 

refakat eden Anadolu Ajansının husu
si muhabirinden: 

Balkan antantı konseyi bugü sa -
at 17 ,45 de hariciye nezareti binasın. 
da, Romanya hariciye nazın B. Gafen. 
ko'nun riyaseti altında ilk toplantısı -
m yapmıştır. 

Dün geceki ziya/ et 
Bükreş, 20 a.a. - Hariciye vekili • 

ne refakat eden Anadolu Ajansının hu
suı;i muhabirinden: 

Bu akşam saat 20.30 da Romanıya 
hariciye nazırı B. Gafenko Balkan an. 
tantı konseyi şerefine büyük bir ziya
fet vermiştir. 

Ziyafette hükümet erkanı, Balkan 
antantı heyeti murahhasa reis ve aza. 
ları, elçileri ve elçilik erkanı bul':1n. -
muş ve ziyafeti bin kadar davctlının 
istirak ettiği parlak bir kabul resmi 
takip etmiştir. 

Balk.arı nıaıbıwt lwnf erltn!(ı 

Bükreş, 20 a.a. - Hariciye vekili • 
ne refakat eden Anadolu Ajans ı muha
birinden: 

Balkan matbuatı konferansı bugün 
saat 12 de ticaret odası salonlarında 
a~ılmıştır. Celseye matbuat ve prop~. 
ganda müsteşarı B. Jorj Titeanu n
yaset etmiştir. 

B. Jorj Titeanu nutkunda ebedi 
Sefimi z Atatürk'e taalluk eden krsım. 
İar bütün konferans tarafından ayak· 
ta ve büyük lıi r il.ti ram la dinlenmiş • 

tir. 
Ondan sonra sırasiyle Yugoslavya 

matbuat müdürü Lukoviç, Yunanis • 
tan milli matbuat müdiirii Seferiyadis 
ve Türk milli matbuat komitesi reisi 
Yunus Nadi tarafından nutuklar söy
lenmiş ve Türkiye murnhhası nu~k~
nun sonunda riyaseti bu sene ıçın 

Romanya matbuat komitesi reisine tev 
di ettiğini bildirmiştir. . A 

Bundan sonra intihap edilen sıyasıı 
teknik ve kültürel komisyonlar mesa. 
ilerine başlamışlardır. 

Gerekirse Siman beyanatta bulundu on 
• 

yenı 

inkilô:plar 

Londra, 20 a.a. - Maliye nazırı John Simon, silahlanma mas
raflarını karşılamak için iıtikraz yolu ile elde edilecek para mik
tarının 400 milyondan sekiz yüz milyon İngiliz lirasına çıkarıl • 
ması için hükümete mezuniyet veren layihayı bugün avam kama
rasına vererek milli müdafaa müzakerelerini açmıştır. 

Halk hizmetlerinden, yurd müdafa
asmdan tutunuzda, cemiyet hayatı
nın en hatıra gelmez taraflarma ka
<iar bütün iş sahalarında devlet büt
'Çesini mikyas tutanlar haksız değil
'dirler: Bu hakikati biz kendi bütçe
ilerimizde rakam halinde tespit cde
'biliyoruz. 

(Başı 1 inci sayfada) 
aziz varlıklarıdır.,, 

Maliye nazırı söylediği nutukta, ı---------------
bidayette bir milyar beş yüz milyon ,. • ı • s f 

Kemalizm diye va11flandırdı 
ğımız bu aziz varlıklar, bir insan 
ömriyle ölçülmiyecek ve bilakis 
bir milletin sonsuz hayatı içinde 
kurtarıcı ve kurucu te&irini kalp 
ve vicdanlarda her zaman his -
settirecek kuvetlerdir. Milli de -
hamızda asırlarca yatan fazi
let ve kıymetin asil kuvetleri, 
ebedi Şef'in elinde yaşatıcı birer 
hüviyet aldı. Millet hayatının 
her şubesine temasta ayrı bir ad 
alan bu değişmeler, hu inkılap· 
lar, Atatürk'ün en büyük inkılap
çı olarak yetiştirdiği Milli Şefin 
eliyle de bize çok feyizli netice· 
ler verecektir. Onları filhakika 
göz bebeğimiz gibi koruyacağız. 
Gene sayın Başbakanla birlikte 
bütün vicdanlar duymaktadır ki 
''bu milletin medeniyette en yük
sek seviyeye erişmesi için gere -
kirse başka inkılaplara da,, ha -
zır bulunuyoruz.Kemalizmin yal
nız korunması için değil, onun 
büyük sahibi türk milletinin saa
det ve refahı için gereken her 
inkılabı, bu memleket başında 
şefi ve yüreğinde imaniyle her 
zaman yapacaktır. 

İngiliz lirası olarak tesbit edilen beş ngı iZ • ovye 
senelik fevkalade silahlanma progra - Üzerinden uzun hare.ketler, canlı 

işyılları geçtiği için mi nedir, bir yıl 
öncesine ait devlet rakamları bir ta
rih hadisesi gibi geliyor. Mesela bu-

İnönü devrinin parolası şu o -
luyor: inkılabı korumak ve ge • 
reken yeni inkılapları yapmak. 
Kemalizmin türk ruhunda uyan
dırdığı müstesna kabiliyet, §İm
diye kadarki inkılaplarda oldu

mı için üç sene içinde bir milyar 250 
milyon lira sarfedilmiş olduğunu ve 
bundan dola:yı enternasyonal sahada 
süratle bir iyilik hasıl olmadığı tak • 
dirde bidayetteki bir milyar beş yüz 
milyon ingiliz liralık tahsisatın kafi 
gelmiyeceğinin tabii bulunduğunu 

kaydettikten sonra 31 ·martta bitecek 
olan bu sene içinde milli müdafaa mas 
raflarının 406 milyon sterling tahmin 
edilebileceğini ve bunun ancak 274 
milyonunun normal vergilerden ayrı • 
labildiğini ve 1939 - 1940 masrafları
nın da 580 milyona çıkacağını ve ima. 
latm emsali görülmedik derecede ar • 
tacağrnı söylemiş ve demiştir ki: 

"Bu derece muazzam paraların harp 
levazımı imaline sarfedilmesini cid -
den teessüfle karşılamak lazımdır. 

Ancak, silahların umumi ve mües. 
sir bir tarzda tahdidi vaziyeti süratle 
değiştirebilir. Yalnız şuna kani olalım 
ki, memleketimiz mali kudreti ve bun. 
dan daha mühim olan ingiliz seciye -
si ve demokrasi imanı sayesinde icap 
eden her şeyi tahakkuk ettirmesini bi 
lecektir." 

Amerika 
NaZJr)annın 

toplanbıı 
ğu gibi bundan sonrakilerde de Nevyork, 20 a.a. _ Laguarda bu ak
bizi muvaffak kılacaktır. Bu in- şanı Germaner Bund cemiyeti hasm
kılaplar nelerdir, bunların ne dan birkaç bin nazinin Madison Sk.uar 
nevin.\ ne ele huclu.clunu ~\-t• oar<aen."<ıc u•r'Up 94cc•~\ l~~ aoo 

imkan vardır, ancak türkün ile- polis memuru tarafından muhafaza e
riJik hamlesiyle yüksek şuuru, dilecektir. 

Milli Şefinin asil rehberliğiyle en Gönderilen bazı tehdit mektuıpları 
iyi tedbirleri vaktinde bulmak - na baıkılacak olursa nazi düşmanları 
ta ve isabetle takdir etmekte ya· içtimam vuku bulacağı binaya birkaç 
nılmıyacaktır. Ve Kemalizm nes- bomba saklamışlardır. Zabıta memurla 
li bu inan içinde yarına emniyet• rı binayı iyice aramışlan;a da bir fey 
le bakmakta ve yarın için çahı- bulamamışlardır. Nazi aleyhtarı sosya 
maktadır. listler dağıttıkları risalelerle bi.itün 

Ke.mal ONAL nazi ve faşist aleyhtarlarını içtimaın 
yapılacağı binaya giden yollara gözcü 
ler koymıya davet etmektedirler. 

münasebetleri 
gün birisi çıkıp ta, Türkiye'nin, fazla 

Londra, 20 a. a. - Başvekil B. Çem- değil, beş sene evel Milli Müdafaası
berleyn, B. Hudson'un Moskova'ya gi-
deceğini, bir işçi partisi mensubunun nm hava kısmına 969.433 lira verdiği-

11• u·· · b'ld' . ni söylemiş olsaydı bugünkü bütçe sua zenne ı ırmıştr. .. . . 
Mebus, hükümetin ingiliz • sovyet rakamr olan on dort ını~y.onla ~ır mu-

mu··naseb tl · · tak · t k . kayese yapar, beş sene ıçındekı bu on e erını vıye e me nıye- . . .. 
tind ol 1 d w t 'beş mıslı artışın sebeplermı arardık. 

B
e UkP.

1
° ma ıgıbnı sorm.uşt• ur: •Fakat uzun boylu düşünmeye ne lü-

aşve ı şu ceva ı vermış ır: . . 
İn ·1ı· h"k" t' · d: w zum var? Bu sebebın ad ı, kısaca, mılli g ız u ume mm arzusu, ıger 

1 
d' 

h .. k.. tl 1 ·· b 1 . . . .1 zaruret er ır. 
u ume ere munase et erını ıyı eş- B.. · •t k l b' k · k akv" . utçemıze aı ra am ar ıze pe 

tırme , t ıye etmek ve bilhassa bu k 1 .. w b'l· E 1A 'llA 
e 1 k tl 1 t

. A •• b tl .. ço şey er ogrete ı ır: ve a, mı ı m m e e er e ıcarı munase e eT vu- . . . . . . . 
cuda getirmek imkanlarını tetkik eyle ::ı-~ureHtlerın:ıızınl sheyn~ı htalkkıp. ~de~ı
mektir. B. Hudson'un mart sonların- ırız. angı yı , anıgı a ışı on 
da diğer şimal memleketleri hükümet pland.a gelm~~tir?. Eğer bütün sene
merkezlerine ve bu arada Moskova'ya ler, hır sene oncesıne hasretle baktır-
gideceğini bildirmekle bahtiyarım. mıyacak kadar dolgun rakamlar ha-

Ayn m b b .. . S t 'linde geçmişse, o zaman kanaatimiz 
ı e us, unun uzerıne ovye .. b . . . h · · 

1 B . ı•w• 1 h"nd d b" . tam mus et ve ıçımız tam uzur ıçın-er ır ıgı e ı e ostça ır Jestte d 1 b·ı· b 1 k ıdiğ . . d' e o a ı ır. u unma zamanı ge ını zanne ıp 
etmediğini başvekilden sormuştur. Bizim bütçelerimizde, vatan<laşa 

huzur verici olan bu vasıf ve karek-B. Çemberleyn'in buna verdiği ce -
vap, sarahatsizlikten pek anlaşılama- ter, seneler geçti·kçe daha kuvetli ve 

·gürbüz birer temel halinde yeni za
mıştır. Fakat sanıldığına göre mebusu, 

manlar Türkiyesini inşa ediyor. Madilk cevabına bakmıya davet eylemiştir. - di ve manevi bakımdan... Çünkü me-
-sela kültüre sarfettiğimiz paradaki 

Hollanda Amerika' dan artış. bayındırlığa harcadığımız para-
dakıi artıştan hiç <le az değildir. Biri-

ha rp malzemesi alıyor sinin eserini, yollar, demiryollar, köp 
rüler, binalar, fabrikalar halinde gö
rüyoruz. Diğerinin eserini vatandaş :n 

kalitesinde ... Kitap ve gazete satışını 
bir tarafa bırakınız, mektuplaşanlar 

bile milyonlarca artmıştır. 

Vaşington, 20 a.a. - Hariciye ba
kanlığının bir memuru, altı zabitten 
mürekkep bir Holanda askeri heyeti
nin halen Amerika'da askeri tayyare 
ve harp malzemeıs.i satın almak için 
müzakerelerde bulunduğunu bildirmiş Her sene devlet bütçesinden halk 
tir. işl~rine harcadığımız paralar, 

Bir zabit, heyetin yüz kadar tayya- büıçede.\ı:.i ~isa.tını çok zaman aş
re, bir miktar mltralyöz, hava muda- maktadır. Açık vererek zannetmeyi-
faa silahı ve mühimmat almak istediği niz: varidat fazlasından ... Maliyemiz, 
ni söylemiştir. devlet gelirinin tahmininde haklı 0-

Deniz bakanbğmm memurları, mü- lan bir nikbinliğe rağmen daima tah
zakereleri kolaylaştırmak üzere bu minlerde geri kalıyor. Yıllardanberi 
heyet azasiyle temas ettiklerini bildir tahsilat fazlasına kulağımız alıştı. 
mişlerdiT. Tahsilat azlığını, muvazenesiz bütçe 

Malumdur ki Felemenk bir müddet ile· beraber gömmüş bulunuyoruz. 
ten.beri Amerika'nın başlıca harp mal- Onun için burada okuyacağınız ra
zemesi müşterileri arasında gözük- 'kamlar, sıiz,i biraz hayrete diişürecek
mektedir. Kanunusanide Holanda'ya !tir. Dahası var: bu rakamlarda nazım 
yapılan ihracat 700.000 dolara yüksel- sarfiyat hariçtir. Eğer onları da ko
miştir. yacak olursak o zaman bu yekunlar 

kendilerine ilave edilecek yeni mil· Mare~al Badoğlio 

Trablusgarp'da ! 1 

........................................................................................................ 1 

Bir Hini musikiıinasının konseri 1 
yonlara sahip olurlardı. 

Mesela bakınız: 936 mali yılı büt
çemiz, varidat ve masraf müsav,i ola
rak 210.834.000 lira olarak ve denk 
bir halde bağlanmıştı. Fakat aynı se
nede halk hizmetleri için umumt mu
vazeneden sarfedilen para 252.402.009 
liradır. 937 bütçemiz 231.020.000 lira 
idi. Fakat 295.301.457 lira harcanm:ş
tır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
şan Butler, avam kamarasında bir su
ale verdiği cevapta İta1ya'nın Trab • 
dus'taki kıtalarını yeniden otuz bin 
askerle kuvetlendirdiğini söylemiştir. l•E•llll.iü~~.i'.. 

Muhafazakar mebus Sandi, Trab
lustaki kuvetlerin İtalya tarafından ar 
tırılmasını ingiliz hükümetinin haklı 
görüp görmediğini sormuştur. 

B. Butler şu cevabı vermekle ikti. 
fa etmiştir: 

" Romadaki elçimiz bu malumatı i. 
talyan hükümetinden almış ve bize bil 
dirmiştir. Bu takviyenin Trablus'un 
emniyeti için yapıldığı hakkında İtal
yan hükümetinin beyanatını büyük eL 
çimiz kabul etmiştir. 

İşçi partisi reisi B. Atli, daha faz. 
la izahat istemiş ve liberal lideri Sin
ler de söylediği nutukta Trablus'taki 
İtalyan kuvetlerinin yeniden otuz bin 
kişiyle takvi.yesi üzerine İngiliz • ita). 
yan anlaşmasının imzasından evelki 
mevcuda çıkmış olduğunu kaydeyle -
miştir. 

Butler "evet, vaziyet öyledir,, de • 
miştir 

İngiltere' de iki 
fuar a~lldı 

Londra 20 a.a. - Enternasyonal , . . 
fuar, bugün olimpia'da kıralıçenın.~u-
zuriyle açılmıştır. Sergiye 400 mucs-
sese iştirak etmektedir. . . 

Diğer taraftan büylik Bırmıngham 
fuarı da Lord Derbi tarafından açıl 
mıştır. 

Lord Derbi söylediği nutukta bu -
gün dünyanın bilhassa itimatsızlıktan 
muztarip olduğunu ve memleketler a
rasında iyi münasebetleri kurmak için 
evela itimatlı tesia etmek lazım geldiği 
ni kaydetmiştir. 

Birkaç gün evel şehrimize gelen 
meşhur Hint musikişinaslarından 

profesör Krişma Narain Suami, bu : 
gün saat 17 de Ankara Musiki Mual
lim mektebinde bir konser verecektir. 
Profesör Suami şimdiye kadar işit -
mediğimiz klasik hint parçaları çala
cak ve dinleyicilere memleketinin es
rarlı havasını duyurmıya çalışacak
tır. 

Hint musikişinası, -en eski musiki
lerden biri olan hint musikisini dün
yaya dinletmek maksadiyle bir devri
alem seyahatine çıkmıştır. Şimdiye 
kadar dolaştığı yerlerde en yüksek 
takdirlere mazhar olmuş, Afganistan, 
İran ve Mısır hükümetleri tarafından 
nişanlarla taltif edilmiştir. 

Profesör Suami'nin çaldığı musiki 
aletleri şimdiye kadar memleketimiz
de hiç görülüp işitilmemiştir. Bunlar
dan biri asırlardanberi Hindistan'da 
kullanılan bir Fülütı diğeri Celt.rQn 

denilen ve içlerine su doldurulmuş 
bir takım kaselerden mürekkep olan 
bir nevi darbukadır. Aynı zamanda 
profesör Suami şarkdar da teganni 
etmekte ve her ziyaret ettiği memle
ketin kendi lisaniyle bir hint bestesi
ni birkştirerek çok enteresan bir ye
nilik göstermektedir. Yukardaki re
simde profesör Suami'yi Celtron'unu 
çalarken görilyorsunuz. 

Varsova'ya gidecek 

Romanya Hariciye Nazırr 
Var§Ova, 20 a.a. - Goniek Varsavs. 

kin gazetesinin bildirdiğine göre, Ro -
manya hariciye nazırı Gafenko resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere 4 mart
ta buraya gelec~ktir. Nazır, burada üç 
gün kalacaktır. 

Arada bulunan 34, 35, 36 senelerıini 
-bırakarak, beş senelik bir tarih ara
sında, yani 933 ve 937 senelerinde 
halk işlerine harcanmış olan paranın 
miktarlarını mukayese edelim. Eveıa, 
yekunlar şudur: 

933 de 17.608.828 lira; 
933 de 173.608.828 lira; 
Evela iki sene arasmda 123 milyon 

lira, yani aşağı yukarı yüzde kırk bir 
fark vardır. Beş sene içinde halk iş
lerine harcadığı para bu kadar yük
selmiş bir memleket, vergi tenzilleri
ne rağmen, yok gibidir. 

Rakamlara geçiyoruz: Büyük Mil
let Meclisine 933 de verilen para 
2.774.000 lira idi. Bu miktar 937 de 
·3.594.000 lira olmuştur. Cümhurreis
liği 340 bin liradan 404; Divanı Mu
hasebat 530.000 liradan 602.000; Baş
vekalet 1.272.357 liradan 1.698.716; 
·Devlet Şurası 224.522 liradan 224.013; 
1Diyanet İşleri Reislıiği 595.032 lira
dan 608.713 lira.ya yükselmiştir. 

Simdi göreceğiniz rakamlar ba
şınızı döndürecektir: 933 de 

lktısat işlerine harcadığımız para 
yalnız 1.765.591 lira ıi.di. O tarihlerde 
beş y ıllrk sanayi planımız yenıi hazır
lanmış ve ilk tatbiklerine başlanmış
tı. Birçok iktısadi tedbirler henüz a
lınmamıştı. Fakat 937 de bu- rakam, 
sekiz misline yakın bir artışla 
14.333.719 lirayı bulmuştur. 

933 de en çok para ödediğimiz mev
zu Duyunu Umumiye idi. Duyunu U 
mumiyeye bu yıl 45.693.103 lira ver
mi~tik. Ki, umum yekfinun yüzde yir -
mi yedisini bulmakta idi. Fakat 937 de 
en çok para harcadığımız i§imi.z, Mim 

Müdafaamızın kara kısmıdır: 

58.515.308 lira ... Bu miktar 933 de 
32.643.001 lira idi. 933 de 45 milyon 
lira verdiğimiz Duyunu Umumiyeye 
937 de beş küsfir milyon lira bir fark-
la elli milyon ödenmiştir. . 

Milli Müdafaamızın deniz ve hava 
kısmında da baş döndürücü bir artış 
vardır: 933 de hava kısmına harcanan 
para bir milyon lirayı bulmazken 937 
de bu rakam 12 küsOr milyon; denıiz 
kısmı üç küsur milyon iken, 6 küsur 
milyon olmuştur. Askeri Fabrikalar 
için 933 de ödenen miktar 2.799.801 
lfradan 937 de 4.315.978 liraya yük
selmiştir. 

Milli Müdafaamızın 933 ile 937 ar<P 
smdaki para nisbetıi şudur: 933 de 40ı; 
937 de ise 82 milyon ... 

Hür ve müstakil Ttirkiye'nin; ne 
esaslı temeller üzerinde durduğuna 

bu rakamlardan daha güzel vesika bu
labilir misiniz? Makineleşen, mo
dernleşen, külttirleşen kahraman or
dusu iç.in bu memleket en büyük fe
dakarlıkları seve seve ve bir milli va
zife heyecanı i·çinde yerine getirmek· 
tedir. 

Ebed! Şef Atatürk, "sağlam ne
sil bu milletin mayasıdır.'" 

Demişlerdi. Şimdi bu dövizin rakam 
üzerindeki tatbikatına bakınız: 933 
de Sıhat ve İçtimai Muavenet teşki
latımız ıçın harcadığımız para 
'4.123.986 lira idi. Bu rakam 937 de 
yüzde üç yüzden fazla bir arıtışla 

13.795.049 lirayı buldu. Beş yıllık Sı
hat programımızın tatbikiyle bu ra
kam yıirmi milyonu aşacaktır. Tabii 
bu milyonların arkasından gürbüz ve 
sıhatli türk vatandaşı geliyor. 

Bu arada, ordumuzun yanı başında 
memleketin iç huzuru için çalışan iki 
emniyet teşkilatımızın daimi bir inki
şaf halinde olduğunu kaydedelim: 
Jandarmam ıza 933 de harcadığımrz 

para 8.460.729 liradan 10.463.789 lira
ya; polisimize verdiğimiz · para 
3.985.427 liradan 6.018.901 liraya yük
selmiştir. 

Kültürümüz için verdiğ·imiz para
lardaki artış da bi:ti sevindirebilirt 
933 deki 6.424.021 rakamı, 937 de 
12.984.644 olmuştur. Bir mislinden 
fazla artrş ... 

Buna mukabil, 933 de ilk mektep
lerde talebe sayısı 567.963 iken 937 de 
750.673 olmuştur. Hiç bir halk v~ 

memleket işi yoktur ki verdiğimiz pa 
ranm cömerd bir karşılığını almamış 
olalım ... 
Nafıa işlerimize geçiyoruz. Bu iş- • 

ler arasında yol, köprü, kısmen de
miryol, kısmen hava yollan ve saire 
vardır: 933 de 18 küsur; 937 de 32 kü
sQr milyon Hra ... 

Günün büyük mevzuatı ve Tiirki
ye'nin ana meselesi olan ziraat işleri
mize harcadığımız para, türk çiftçisi
nin güler yüT.lülüğiyle uygun olarak 
artıyor: 933 de 4.265.601; 937 de 
9.277.496 lira ... 

D
iğer bütün halk ve memleket 

hizmetlerinde mdenen para 
artışı var. Sebep çok basittir: İhti
yaçlarımız . günden güne artıyor, ge
nişliyor ve ıileri türk vatandaşı, garp
li hayatın bütün tezahürlerini ve te
sislerini istiyor. 

Devlet bu vazifesini, devamlı ola
rak yükselen geliri ile yerine getir
mektedir. Muvaffakiyetle, büyük mu
vaffakiyetle ve dünyaya örnek ola
-cak büyük bir muvaffakiyetle tatbik 
edilmekte olan prensip şudur: Mil
letin tek bir kuruşu da millet ve mem 
le ket için! 

İZMİR'DE 

SahJe para yapan bir 
~ebeke yakalandı 
İzmir, 20 (Telefonla) - İzmir, Ma

nisa, Menemen, Çanakkale ve İstan
bul'da çalrşan on kalpazan yakalandı. 

Şebeke, börekçi Hüseyin, Mustafa, 
Tevfik, Emin, İzmir tersanesinde do
kumacı Halim, Abdüssettar ve İbra
him'den mürekkeptir. Şebekenin or
taklarından Mehmet Çanakkale'de tu
tuldu. Şebeke, aralarından arnavut te
baasından Halimi ev tutup orada ça
lışmak üzere İstanbul'a pönd r>rl"" i" 1 :.-r 
dir. Halimin tevkifi için İstanbul za. 
bıtasına yazıldı. 

Şebeke, gümüş elli kuru:!;luk sek
sen lira kadar piyasaya sahte para sür
müşlerdir. 
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H i K A y E 
Tehlikeli kadın 

Yazan : Vere Dunne Çeviren: F. Zahir Törümküney 

Record bankasının yemek salo
.ııunda, banka memurları öğle yemek
lerini yiyorlardı. Pencerenin önün
deki küçük masalardan birinde üç 
genç kız oturuyordu. 

Mis Munter, birdenbire yanındaki 
lrkadaşına. Mis Katolin'e döndü: 

- Mister Renold, bu ayın sonunda 
Yeni vazifesine başlamak üzere Pa
ris'e hareket ede:ekmiş. Acaba yerine 
kirn gelecek? Senin her halde heberin 
"ardır? 

Katolin, şaşırdı, hayretini göster
memek için bütün gayretini sarfede
rck asabına hakim olmağa çalıştı. 
Mümkün olduğu kadar sakin bir ses
le cevap verdi: 

- Bilmiyorum. Birkaç kişinin is
ltıi söyleniyor. Fakat, kimin getirile
ceği henüz belli değil. 

Mis Munter, güzel ve mağrur bir 
kızdı. Bugüne kadar hiç bir erkeğe 
karşı derin bir aşk duymamıştı. Er
keklerin daima etrafında dönmeleri
ne alışmıştı. Bu sebepten, Katolin'in 
kalbinde senelerdenberi mister Re
noJd'un yegane erkek olarak yaşama
ııını gülünç buluyordu. Gözlerini süz
dü. Dudaklarında müstehzi bir tebcs
•ümle Katolin'e baktı. Sonra, onu kız
dırmak için sözüne devam etti : 

- Renold'un Paris'e tayin olundu
ğundan da haberin yoktu galiba? De
ltıek sana söylemedi ha? M üstehak
aın. Sanki Dünyada başka erkek yok 
ınuş gibi yıllardanberi onun peşinde 
koştun. Senin temiz aşkına nasıl mu
kabele etti gördün mü? Ben. senin 
Yerinde olsam, ona bu çirkin hareke~ 
tinin cezasını adam akıllı çektirir
dim. Ama, sen bunu yapamazsın. Re
nold'u görür görmez dünyayı unutur
•un. Biraz aklını başına topla da, o
Yuncak olma. 

Katolin, daha fazla tahammül ede
tncdi. Gözleri doldu. Yemeği yarı bı
rakarak, masadan kalktı. Doğru oda
sına gitti. Ne yapacağını şaşırmış bir 
halde odada dolaşmağa başladı. Bir
den durdu. Kararını verdi. Hızlı a
dımlarla odadan çıktı. Mister Re
nold'un odasına gitti. Kapıyı vurma
dan içeri girdi. Renold, yazı masası
nın üstüne cğilmit çalışıyordu. Ka
pının gürültüaiyle bapnı kaldırdı. A-
sabi bir tavırla, Katolin'in yüzüne 
~aktı. Genk_ kız arkasını kapıya yas-
aııiış ouruyordU:-Er'JtCgm at •!" 

ları altında hakiki mevkiini yavaş, 
nvaş anlamağa başlamıştı, o, bu ada
tnın muvaffak olması ve kariyer yap
tnası için elinden geldiği kadar uğ-
raşmıştı. Zevkini, eğlencesini her şe. 
yini feda etmiş, bütün vakitlerini işi
ne vermişti. İşte, nihayet Renold, en 
büyük hulyasına kavuşmuştu. Reeord, 
bankasının Faris şubesi direktörü ol
n:ıuttu. Ne kadar nankör bir adam
mış. Muvaffakiyetinin en sadık bir 
Yardımcısı olan iş arkadaşına, kendi
aini çılgınca seven bir kadına böyle 
ıni hareket edilirdi? 

Katolin, kendini topladı. Yazı ma· 
ııasına doğru bir iki adım attı. Titri
Ycn bir sesle sitem etti: 

- Aşkolsun, Mister Renold. Paris'e 
tayin edildiğinizi başkalarından mı 
duymalıydım? 
Erkeğin, dudakları asabiyetten ge

rildi. Haftalardanberi, kendisini Pa
ria'e götüremiyeceğini kıza nasıl söy
liyeceğini düşünmüştü. Buna bir tür
lü cesaret edememişti. Şimdi, kati bir 
•öz söylemek mecburiyetindeydi. Do
lambaçlı yoldan anlatmağa başladı: 

- Paris'e tayinim hakkındaki ka
rar, idare meclisince henüz bu sabah 
tasdik edildi. Binaenaleyh daha evel 
•ize bu hususta bir şey söylememe im 
kin yoktu. Yerime, bu işlere tama
ıniyle yabancı olan birisini getiriyor
lar. Bu itibarla sizin timdilik bura
dan ayrılmanız müessese için doğru 
bir teY olmaz. Sırf bu yüzden bütün 
arzuma rağmen sizi Paris'e götüremi-

' }'eceğime çok müteessifim. 
Katolin, karşısındaki erkeğin sami

tni konuşmadığını hissetmişti. Biraz 
dargın bir sesle sordu: 

- Beni birlikte götürmenize yega· 
n.e mini bu mudur? Eğer, bu ise ben 
Çaresini bulurum. 

Renold, müşkül vaziyete düştü. Bir 
actniye işi nasıl tevil edeceğini dü
§Ündü. Sonra, kaba denilecek bir açık 
sözlülükle cevap verdi: 

- Beni dinle Katolin. Sen fena bir 
kız değilsin. Fakat, Paris'e götürüle
bilecek bir kızda bulunması icabeden 
birçok meziyetler sende yok. Mese
la : fevkalade güzel değilsin. Oy le 
Pek mükemmel giyinmesini bilmiyor
sun. Erkeklerin üzerinde ani ve ku
"etli bir tesir de yapamıyorsun. Bir 
tek kelime ile, Paris kadınlarına re
kabet edebilecek bir kabiliyette de
ğilsin ... Biraz samimi konuştuğum 
için sakın bana gücenme. Ne yapa
Yıın, beni mecbur ettin. 

Genç kız, hayretten bilyüyen göz
lerini erke_ğe dikti. Ne ıöyli)".etejini, 

ne cevap vereceğini kestiremiyordu. 
Sanki; boğazına bir şey tıkanmıştı. 

Kendinde ses çıkaracak kudret bile 
kalmadığını duyuyordu. Ne müthiş 
aldanıştı bu 1 Demek ki; bugüne ka
dar kulağına fısıldanan aşk nağme

leri bir yalandan başka bir şey değil
di. Renold, onu muvaffakiyetine bir 
vasıta oiarak kullanmıştı. Erkeğin na
zarında onun kıymeti sadece iyi bir 
işçiden ibaretti. Kadınlık tarafiyle a
lakadar değildi ve ona ehemiyet ver
miyordu. 

Hiç sesini çıkarmadan odayı ter
ketti. 

Katolin, derin bir teessür içinde 
apartmanına döndü. Başından geçen 
hadiseyi, birlikte oturduğu genç ve 
güzel arkadaşı Marta'ya anlattı. Mar
ta, dudağını büktü: 

- Adam sen d ~. dedi. Uzüldüğün 
şeye bak. Dünyada erkek mi yok? 
Hem, şimdi bunu bırak. Bu akşam 
çok eğlenceli bir yere davetliyim. Se
ni de beraber götüreceğim. Nafile iti
raz etme. Dünyada olmaz. Haydi. 
Kalk hazırlan. Bak ne güzel eğlene
ceksin. Yarın sabaha her şeyi unu
tursun. 

KatoHn'in, yalnız kalmak huewnın
daki bütün israrlarma ra~m 'Marta 
onu bırakmadı. 

Sa onôa, müthi bir gilrültU vardı. 
Herkes coşkun bir neşe içinde gülü
yor, konufuyordu. Katolin, böyle ka
labalık yerlerden pek hoıtanmazdr. 
Biraz sonra onu da büfeye sürükledi
ler. Ömründe ağzına bir kadeh ispir
tolu içki koymamıştı. Uzattıkları şa
rabı biraz çekinerek aldı. llk barda
ğı yüzünü buruşturarak içti. lkinci 
bardaktan sonra açıldı • Artık kimse
nin teklifini beklemeden prap bar
daklarını birbiri ardına yuvarlıyor
du. Başında hoş bir dönme, asabında 
tatlı bir gevşeklik duymağa başladı. 
Büfeden ayrıldı. Müzik Chopin'den 
bir vals çalıyordu. Beğenmedi. Piya
nonun yanına gitti. Orada oturan de
likanlıyı kaldırarak kendisi oturdu. 
Parmakları yaralı bir kuş gibi beyaz 
tuşların üzerinde çırpmıyordu. Bü
tün ruhiyle, anlıyarak, duyarak çalı
yordu. Salonda bir alkış tufanı yük· 
seldi. Gülümsiyer1:k yerinden kalktı. 
Hava almak için balkona çıktı. 

Balkonda genç bir erkek oturuyor
du. Katolin'i, görünce ayağa kalktı. 
Yanındaki boş hasır koltuklardan bi
rini işaı et ederek yer gösterdi: 

- Buyurunuz efendim. 
Katolin, tanımadığı bu adamın yü

züne tereddütle baktı. Erkeğin ikinci 
teklifi üzerine, sesini ç:kannadan o
turdu. 

Erkek, genç kızın yanma yerleşti. 
Yavaıca sordu: 

- Biraz evel piyanoda vals çalan 
sizdiniz değil mi? 
Kızın cevabını beklemeden devam 

etti: 
- Ne kadar güzel çalıyordunuz . 

Fokstrottan, gürültülü müzikten nef
ret ediyorum. Londra'dan da nefret 
ediyorum. İnsanlardan iğreniyorum. 

Ama, siz öteki insanlar gibi fena de
ğilsiniz. Sizi takdir ediyorum, Galiba, 
biraz serhoşum. Affediniz. 

Katolin, fısıldadı: 
- Ft:na oluyorum. Zannrdertıem ha 

yılacağım. 
Erkek, kuvetli kollariyle genç kı

zın belinden kavradı. Katolin'in başı, 
yabancı erkeğin geniş omuzlarına 

düştü. 

Erkek, onu teskine çalı!Jh: 
- Merak etmeyiniz ... Şimdi ~er .. 

Linet olası gece ..• Linet olası hayat .. 
Sizinde mi bir derdiniz var? 

Genç kız, başını salladı: 
- Evet. Unutmak için içtim bu ge-

ce ... 
Erkek, genç kızı biraz dw kendi

ne çekerek tekrarladı: 
- Unutmak mı?., B.ıına 1mkin mı 

var? .. Zaten, derdin en büyüğü de bu 
değil mi? •. Bir haftadanberi, geceli 
gündüzlü durmadan içiyorum. Fakat, 
nafile. Her şey gözümün önünde bü
tün canlılığiyle duruyor. Beni, kemi
ren derdimi sizden başka kimseye 
söylemem. Söyliyemem de. Karım be
ni aldatıyor. Hem de en samimi arka
daşımla. Manasız liiflarla canınızı sık 
tırn. Kusuruma bakmayın. 

- Rica ederim. Derdli insanlar baş 
katarının derdlerini de anlarlar. De
vam ediniz. 

- Teşekkür ederim. İsminizi öğre
nebilir miyim? 

- Katolin Eınderbi. 
- Benim ismim de Blak Kristo • 

fer'dir. Şimdi tanışmış olduk. 
Katolin, gözlerini kaldırdı. Heye

canla sordu: 
- Bütün dünyanın tanıdığı meşhur 

heykeltraş Kristofer sizsiniz demek? 
O halde burada ne arıyorsunuz? 

Erkek içini çekti: 
- Bu taras, yanımızdaki apartman

la müşterektir. İçeride bunaldım. Ha
va almak için çıktım. Samimi arkada· 
şunla, karımı bekliyorum. !kisini de 
geberteceğim. 

Katolin, korkuyla yerinden fırla

dı. Bir saniye di!şündü. Sonra erkeğe 
yaklaşarak yalvaran bir sesle söyle
di: 

- Yapmayınız bunu. Kendinize de 
yazık edeceksiniz. Haydi, sizinle bir
likte biraz dolaplım. Belki; açılırsı
nız. 

Erkeğin, cevabını beklemeden ko
lundan tuttu. Blak Kristofer, alkolün 
tesiri altında bir çocuk gibi olmuştu. 
Nereye çekerlerse oraya gidiyordu. 
Kalktı. Genç kızla birlikte indiler. 
Kapının önünde lüks bir spor otomo
bil duruyordu. Blak, otomobilin ka -
pısını açtı. Katolin, tabii bir tavırla 
otomobile atladı. Sessizce hareket et
tiler. Gecenin karanlığında yıldırım 
süratiyle ilerliyorlardı. Katolin'in, 
uykusu geldi. Başını otomobilin ke
narına yasladı. Kendinden geçti. 

Birden müthiş bir sarsıntı ile uyan
dı. Otomobil yolun kenarındaki bü
yük bir ağaca çarpmış ve ön kısmı 

tamamen harap olmuştu. llk şaşkınlık 
anı geçip de kendini topladığı zaman, 
yanındaki erkeğin baygın bir halde 
olduğunu gördü. Hemen otomobilden 
atladı. Kristofer'i sürükliyerek aşağı 
indirdi. Ağacın altına yatırdı. Başını 
kucağımt aldı. Eline sıcak bir §ey bu
laştı. Bunun kan olduğunu anlamak
ta gecikmedi. Acaba yarası ağır mıy -
dı? Merak ve korkudan çıldıracak bir 
hale geldi. Mendil}yle erkeğin başın
daki yaranın üstüne bastı. Bu sırada 
Kristofcr, gözlerini açtı. Bir müddet 
dalgın baktı. Sonra sordu: 

- Neredeyim? Ne oldu? 
Yavaş. yavaş aklı başına geliyordu. 

Kızın ellerine sarıldı: 

- Sen ne kadar iyi bir insansın. 

Kler'i, alacağıma seninle evlensey
dim... Ah, şimdi mesud olacaktım ... 
Katolin, ben öleceğim ... Kler, sevine
cek ... Çünkü; serbest kalacak ... 

Katolin, nıhundan kopan bir isyan
la haykırdı: 

- Hayır ölmiyeceksin ! .. Ben yaşa
manı istiyorum! •.• 
Erkeğin yüzUnü okşuyordu. Tam 

bu esnada başka bir otomobilin fener 
!erinden çıkan keskin bir ışık yüzle
rine çarptı. Otomobil hızla yaklaştı. 
Yanlarında durdu. Bir polis komiseri 
karşılarına dikildi: 

- Bir kaza geçirdiniz değil mi? 
Şehir d~.hilinde yüz kilometreden faz
la bir süratle gittiğiniz için beş nok
tada numaranızı almışlar. Tevkifiniz 
için ileri karakollara telefon ettik. 
Epeyce bir zaman geçtiği halde he
nüz geçmediğiniz hakkında verilen 
malümat üzerine başınıza bir kaza 
gelmesinden şüplıelt:ndik. Takibinize 
sı.k\ık. Jiü.tWı b.wıW EQlia ~Ua-

[:::~::::~::::~:::~::::~:::::::::! Ekonomik bahisler 
NOBETÇlECZANELER 

İstanbul Eczanesi 
Merke:ı Eczanesi 
Ankara Eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarııamba 
Perşembe 
Cuma· 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Ege ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat, Yeniiehir Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma bir kaza, fevkalS.de bir has -

talık vukuu
0

nda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzwnlu Telefon Numaraları 

Yanım ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şchir: (1023-1024). •Şehirler araıı : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı. i: 
rıza memurluğu (18~). - Mesa1erı 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan- Zincirlicami civarı: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazarı civan: (2806 
- 3259) •• Yenl1jehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuz başı Güven tak • 
si: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve ıı.on ıef erleri 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çanknya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M . n a 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kec;iören"den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na. 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluır M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
be& dakikada bir ıefer olup tren zaman -
ları seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Uluı meydanı
na dönüııleri ıincmaların daııhı saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahltütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe • 

tine mektup kabul eder. 

Tren aaal.eri 

Samsun battı ı 

Diyarbakır hattı: 
Zonpldak hattı : 

Her sabah 1.20. Her 
akıam 19. IS ve 19.50 
de (P zartcai. Per • 
ıembe. Cumarteıi, 
Toroı ıürat.) 

Her cün 9.35 (Kayıe -
ri, Sivaı, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Her cUn 9,35 
Her cün 15.00 

Yılda bir lira gibi ufak bir yar
dımla Çocuk Esirgeme Kuru -
muna üye olursanız binlerce 

yoksul yavruyu sağlığa 
ulaştırmış olursunuz! 

rına riayet etmemekten oluyor. Hay
di, kalkın, evinize götüreyim. 

Katolin kalktı. Komiserin yardı

miyle Kristofer'i polis otomobiline 
naklettiler. 

Yolda, Kristofer kendini bilmez 
bir halde mütemadiyen söyleniyordu: 

- Katolin, niçin seninle evlenme
dim de Kler'i •aldım. lşte ben bundan 
bedbaht oldum. 

Heykeltraşın vaziyeti ~ittikçe ağu
la!!ıyordu. Anlaşılan, başındaki yara 
oldukça ehemiyetli idi. 

Komiser, Kristofer'i haataneye gö
türdü. Katolin'in de adersini alarak 
serbest bıraktı. 

Zavallı Kristofer, aldığı yaraların 
tesiriyle o gece sabaha karşı hayata 
gözlerini yumdu. 

Ertesi günü, Katolin'in evi gazete
cilerin hücumuna uğradı. Soruyorlar
dı: 

- Blak Kristofer'i ne zamandanbe
ri tanıyorsunuz? 

Katolin, gazetecilere cevap vermi
yor, hiç bir günahı olmadığı halde ba
şına gelen bu hadiseden derin bir te
essür duyuyordu. Onun bu sükfıtu 
ve döktüğü göz ya§ları türlü tefsirle
re uğradı. Bütün gazeteler iri harfli 
başlıklarla bu vakadan bahsediyorlar
dı. Kazaya kurban giden Kristofer'in 
son gecesini geçirdiği sevgilisi namı 
altında onun ismini zikrediyorlardı. 
Bazı gazeteler Katolin'in resimlerini 
de neşrediyorlardı. 

Katolin, bir gün için<1e Londra'da 
meşhur olmuştu. Onu tanımıyan, is
mini öğrenmiyen bir tek inean kal
mamıştı. 

Bütün erkekler, onda inaanr çılgın
ca bağhyan gizli bir kuvetin, kor
kunç bir cazibenin bulunduğunda it
tifak ediyorlardı. 

Katolin, artık sönük bir kız değil
di. Londra sosyetesinin zengin ve ki
bar delikanlıları onun bir tebesaümü
nc nail olabilmek için birbirleriyle 
_anp i\riyorılardı.. 

Eski ve yeni Türkiye' de 
sanayiin ehemmiyeti 

1449 ... Murat lI Avrupa'nm genç 
Osmanlı devıc;.tue karşı toplayaı..111üı· 

ği bütiın orduları Kosova'cıa mahvedi
yor. 

1453 ..• Bizans, türk kuvet ve zeka:;ı
na yenilerek teslim oluyor, tarihte ye
ni bir devir açılıyor. 

1526 ... Kanuni Süleyman'ın heybetli 
orduları garplıları Mohaç'ta perişan 

ettikten sonra bütün Avrupa'da türk
lere karşı koyacak kuvet kalmıyor. 

Osmanlı imparatorluğu dünyanın en 
büyük askeri ve siyasi devleti haline 
geliyor. · 

1538 ... Barbaros Venedik donanma
sını Preveze'de eziyor ve bundan son
ra bütün Akdeniz bir türk gölü olu -
yor. 

1683 ... Türk orduları Avusturya im-
paratorluğunutfpayitahtını ikinci de -
fa olarak kuşatıyorlar ... Bunlar sade
ce yak n zaman türk tarihinin şev
ketli devrinden alınmış bir kaç misal! 

Tarihi bir az incelersek bu parlak 
muvaffakiyetlerin tesadüfi olarak de
ğil fakat her hususta medeni bir mil
letin askeri sahada tecelli eden dehası 
mahsulleri olduğunu görürüz. 

Bu devirde cemiyet hayatımız haki
katen her sahada ııı.:ri bir manzara ar
zediyordu: her tarafta, ihtiyaca göre, 
mektepler vardı. Mimar Sinan ve da
ha bir çok büyük sanatkarlarımızın e
serleri bize bu devrin haşmetini anla
tan ebedi vesikalar halinde bugün bi
le me.mlcketimizi süslemektedir. 

Fakat Osmanlı imparatorluğunun 
askeri ve siyasi azameti bilhassa sağ -
lam iktisadi temellere dayanıyordu: 
Ordu ve donanmanın bütün silah ve 
vasıtaları memlekette yapılırdı. Hatta 
zamanın en büyük denizci devletlerin
den sayılan Vcnedik cümhuriyeti bile 
bir aralık (1590 • 1616) tersanemizde 
gemi yaptırmıştır. 

Harp sanayiinden maada diğer sa • 
nayiimiz de dahili ihtiyaçları karşı -
ladrktan sonra mamullerini Avrupa'
ya ihraç odecck kadar kuvetli idi. 

Bu devirdeki esnaf tc§kilatrmız da 
pek ileri idi. Döroüncü Murat (1623 -
1648) zamanında lstanbul'da esnafın 
yaptığı bir geçit resmine 1.100 sınıf 
esnafın iştirak ettiğini Evliya Çelebi 
kaydeder. 

* * * 
1699 ... İmparatorluk ilık defa olarak 

taksime uğruyor (Karlofça muahede
si). 

1740 ... Kapitülfisyonları ebedil~ti -
ren muahedeyi imzalıyoruz. 

1831... Asi Mısır paşası Mehmet A -
li'nin oğlu İbrahim paşa Osmanlı or
dusunu Halep ve Konya'da mağlup et
tikten sonra lzmit'e kadar ilerliyor. 

1839 ... İmparatorluk Avrupa Büyük 
devletlerinin müşterek himayesi altı
na giriyor, ve nihayet 1920 de idam 
hükmünü kendisi imzaladıktan sonra 
göçüp gidiyor. 

Bu devirde osmanlı cemiyet hayatı
nı maddeten ve menen zayıflamış gö
rüyoruz: Timar ve zeamet usulü ile 
birlikte arazi rejimi bozulmuş, devle
tin temeli sarsılmıştır. Mali sıkıntı
lar baş gösterdikçe para tağşi§ edili
yor. Sonraları hariçten istikrazlar ya
pılıyor ve böylece mali esaret başlı
yor. 

Kapitülasyonlar yerli sanayii hima
ye etmekliğimize mani oluyor, Tür
kiye pazarları Avrupa masnuatına a
çık kalıyor, neticede Avrupa sanayii 
ve sermayesi imparatorluğu bir sö
mürge haline getiriyor. Artık yanlız 
ordu ve donanmanın teçhizatı değil, 
milletin ihtiyaçlarının çoğu bile hariç 
ten getiriliyor, milli sanayiimiz pek 
ehemmiyetsiz bir raddeye inmiş bu
lunuyor. 

* • "' 
Hüiasa: İmparatorluk iktisaden ku 

vetli oldukça yükselmiş, iktisadi ve 
mali zaafa düçar olunca gerilemiş ve 
nihayet batmıştır. Yeni Türkiye dev
letinin kurtarıcısı ve kurucusu Ata
türk İzmir iktısat kongresinde mille
rımizin gayelerini şu sözlerle hülasa 
etmişti: "Türkiye artık cihangir bir 
devlet olmıyacaktır. Fakat Türkiye 
iktisadi bir devlet olacaktır." (1923) 

O zamandan beri kılıç, yerini sa
pana terketmiş ve Türkiye yeniden 
yükselmeğe başlamıştır. 

Bugünkü Türkiyenin iktisadi bün
yesi tetkik edilince, memleketimizin 
(zirai ve sınai) bir küçük sanat mem
leketi olduğu açıkça görülür: 1927 
yazımıza göre mevcut müesseselerin 
%95 i küçük sermayeye dayanan te
şebbüslerdir. 

Türkiyede kuvetli bir sanayi kurul
mağa başladığı zaman küçük sanatla
rın ortadan kalkacağı zanncdilmiıac de 

Dr. Orhan CONKER 
hadiseler bunun aksini ispat etmiştir. 
Bu yanlış zan bizden çok evci Avru
pada da hayli dedikodu ve münakaşa· 
lan mucip olmuştur. Filvaki 18 
inci asrın sonlarına doğru Avrupada 
büyük sanayiin doğması ve 19 un
cu asırdaki inkiş .. ~. küçük sanat şek· 
Iindeki istihsalin ortadan kalkacağı
nı bir çok iktisatçilara zannettirmiş
tir. Karı Marx bile küsük sanatkarın 
yavaş yavaş istiklfilini kaybederek iş
çi haline geleceğini iddia etmiştir. 
Fakat bütlin bu zan ve iddialar doğru 
çıkmamış ve küçük sanatlar yaşa
makta devam etmi~tir. Samet Ağaoğ
lu bunu eserinde zikrettikten sonra 
şöyle izah etmektedir: 

"Evela mahalli ihtiyaçları karşılı· 
yan ve yakın müşterileri tatmin eden 
sanatlar yaşamıya devam ettiler. Çün· 
kil büyük sanayi geniş bir çarşı ve 
mahreç ister. Dar bir çarşıda onun 
kazanması mümkün değildir. Küçük 
sanat ise dar ve mahdurt bir çarşıda az 
fakat emin bir kazanç temin eder. Son
ra bir hüner ve mahareti icap ettiren 
sanatlar da yaşadılar. Nihayet bizzat 
büyük sanayi yeni küçük sanat şekil
leri doğurdu: Sanayi in kalifiye işçi 
ihtiyacı ince ve karışık makineler ve 
aletlerin keşfi, müstakil ve mütehas
sıs ustaların yetişmesine meydan ver
di ve hatta böyle ustaların yetiştnC$i• 
ni zaruri kıldı." 

"Burada bir noktaya işaret edelim: 
Büyük sanayiin anası olan buhar ma
kinesi ve şimendifer küçük sanatı 
tehdit etmişken yine büyük sanayiin 
bir icadı olan elektrik ve otomobil 
küçük sanatı ve sanatkarı himaye ve 
teşvik etti. Otomobil turisti köylere 
ve kasabalara kadar götürdü, ve onu 
köy ve kasabanın hususi karakteri 
haiz imalatı ile karşı karşıya getirdi. 
Diğer taraftan yine otomobil mahal .. 
li küçük sanatkarın çarşısını geniş -
letti, onun imal ettiği eşyayı kendi 
muhitinden daha uzak mıntakalara 

götürerek yeni pazarlara arzedilmesi 
imkanını temin etti; aynı zamanda 
makine tamircisi, fotoğrafçı gibi sa
natkarlara yeni çalı§tila sahaları açtı. 

"Elektrik de otomobil gibi küçük 

sanatkar için ikinci bir muvaffaki -
yet ve inkıişaf silsilesi oldu. Küçük 
sanatkarın süratli, ucuz, kullanılması 
kolay bir yardımcı halinde onun i
lerlemesi için lazım gelen makineleri 
temin etti." 

Büyük sanayi karşısında küçük sa
natların tutunmasını temin eden şart· 
lan başka bir yazımda tetkike çalı
şacağım. 

NOT: Değerli arkadaııım Samet Ağaoğha 
"Kuçük Sanat meslekleri, Türkiye'de ve 
başka yerlerde" namiyle kıymetli bir kitap 
neşretmiş ve bana da bir &ayısını gönder· 
mek nezaketinde bulunmuştur. Tarihin en 
eski zamanlarından bugüne kadar Küçük 
Sanatların geçirdi~i safhaları ve memleke-
timiz küçük sanat vaziyet ve mevzua.tını 
ciddi bir tetkikten geçiren bu eser iÜPbe 
yok ki kütüpanemizde mühim bir boşluğu 
doldurmaktadır. Zevkle okudu&um kltabm 
bazı kısımlarına bu yazıda temas ettim. 

................................ 
Çocuk layetenahi bir hazinedir. 
Onu sev! Yoksul. kimsesiz yav
ruları da hatırla. Yılda bir lira 

jver Çocuk Esirgeme Kurumuna 

i ........... l t •••••• ~!r.:.?.ı .. ! ............ ""'' "' 

An koro Borsası 
20 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLEH 
Açrh' F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budape$te 
Bükreş 
Belgraıl 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.50 

3.35 
6.6575 

28.7"2 
67.83 
50.76 
21.18 

I .OS25 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.845 
24.9675 

0.905 
2.8375 

34.62 
30.5375 
23.8925 

5.93 
126.50 

3.35 
6.6575 

28.72 
67.83 
50.76 
21.18 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.845 
24.9675 

0.905 
2.8375 

34.62 
30.5375 

23.8925 

ESHAM \'E TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. lII. 

19.85 19.85 

19.30 19.30 

~========{/ 

-.. .. 
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I' ~i~ıi. Müd~ıaa Bakanlığı 
Adedi devir saati ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - 16 tane (Deuta Morel) adedı 

devir saati satın alınacaktır. Muham
men bedeli 620 lira 16 kuruş olup ilk 
teminat miktarı 46 lira 52 kuruştur. 

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

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

(45) 10071 

3 Garaj yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 77568 lira 8 kuruş 

olan İzmir'de Uç adet graj yapısı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 5129 lira olup şart
namesi 388 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

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

(397) 10415 

20.000 adet mendil 

alınacak 

M. M. Vekleti Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 20 
bin adet mendil satınalınacaktır. Mu
hammen bedeli 3100 lira olup ilk te
minat mikdarı 232 lira 50 kuru~tur. 

2 - Açık eksiltmesi 28-2-939 salı 
günü saat 11 de vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve numunesi her 
gün kont'isyonda görülebilir. 

4 - ,ınclCl\lertn bclU saane- \\'k~-

minat veya makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (434) 10445 

2000 adet kısa don 

alınacak 

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

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (35) kuruş olan 2000 adet kısa 
don açık eksiltme suretiyle münaka· 
saya konulmuştur. . 

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

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

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

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

2000 adet firenk 
gömleği olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 
misyonun·.:lan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (205) kuruş olan 2000 adet frenk 
gömleği açık eksiltme suretiyle alı

nacaktır 
2 - İhalesi 6 mart 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - tık teminatı (307) lira 50 ku 

ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte ihale saatinde M. M 
V. s:ıtın alma komisyonuna gelmeleri 

(539) 10532 

2000 adet havlu 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonun-ilan : 

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

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

3 - llk teminatı (42) liradır. 

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

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

(540) 10533 

6000 çift tire çorap 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

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

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

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

4 - Evsaf ve şartli<lmesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

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

Pijama alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher katına tahmin edilen fi. 
atı (215) kuruş olan (2000) kat pija
ma açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 mart 939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel -
meleri. (542) 10535 

Mendil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (14) kuruş olan (6000) adet men 
dil açık eksiltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 mart 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

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

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

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

Sıva ve badana yaplmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Keşif kağıdı mucibince hava 
müsteşarlığının işgal ettiğı odaların 

duvarlarının sıva ve badanaları yaptı• 
rilacaktır. Keşif bedeli 435 lira 22 ku. 
ruş olup ilk teminat miktarı 32 lira 
65 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 28/ 2/ 939 salı günü 
saat 11 de Vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif kağıdı her gün komis -
yonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te -
m~nat mektup veya makbuzlariyle ko 
mısyona gelmeleri. (606) 10607 

! 
............................................. , ..... ı 
Deniz Levazım ı 

...................... i •···· · ·.· ··· · ............. ' .... i 
1000 ton motorin 

o il nacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alına Komiıyonun·dan 

1 - Tahmin edilen bedeli "70.000'" 
lira olan "1000" ton motorin, 9 mart 
939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı"4750" lira 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
"350" kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evetine ka 
dar komisyon başkanlığına vermele-
ri. (1061/584) 10600 

uı:us 

l 
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Kamutay .................................................... 
Birmemuralınacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 -
dare Amirliği Heyetinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kü
tüpane müdürlüğünde münhal bulu
nan otuz lira asli maaşlı birinci sınıf 
\ı:atipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

Müsabakaya dahil olabilmek için 
şeraiti ile dahil olanların tercih edi
lebilmeleri şartları 3552 numaralı ka 
nunun hükümleri ile muayyendir . 

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

Müsabakaya girmek şartlarını ha
iz olanların yukarıda yazılı tarihten 
bir gün eveline kadar arzuhal, terce
mei hal, vesaik veikişer fotoğraflari
le (Büyük Millet Meclisi ldare A
mirleri Heyeti) ne müracaat etmele-
ri ilan olunur. (529 10530 

Askeri Fabrikalar 

1250 ton demir hurdası alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komisyo
nundan : 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo -
nunda teslim şartiyle beher tonu şart 
namesinde izah edildiği veçhile (22) 
lira (16) kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez satınalma ko -
mısyonunda bilfi bedel verilecektir. 
Taliplerin 3 mart 1939 cuma günü akşa 
mına kadar teklif edecekleri demir hur 
dası kadar %7.5 nispetinde teminatla
riyle birlikte şartnameyi kabul ettik
lerine dair kayıt ve sarahatı havi fi -
yat tekliflerini merkez saınalma ko -
misyona vermeleri. (405) 10469 

• lf 

Ankara Levaum Amirliği 

Bayındırlık Bakanlığı 

Kocaçay ıslôh 
ve sulama işleri 

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

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

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

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

alabilirler. 
4 - Eksiltmoye girebilmek için is

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

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
inci maddede yazılı saatten bir saat 

.veline kadar sular umum müdürlüğü· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri Hl • 
umdır. 

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

Bakır çay ıslôh ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Bakırçay ıslah ameliyatı keşif 
bedeli (1.759.363) lira (76) kuruştur. 

2 - Eksiltme 20/ 3/ 939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

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

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
~~~~~~~~~=ıı~~~~.u:te~k~Jilerin (66.530) lira (91) kuluşluk 
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Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 1916 lira 40 kuruş keşif bedelli 
askeri köprücülük koluna ait malze
me açık eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
vakkat teminatı 143 lira 73 kuruştur. 

2 - İhalesi 10.3-939 pazartesi gü -
nü saat 14 de Adana'daki askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mikdar ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri ve Kay • 
seri ile Adana'da askeri satın alma ko
misyonlarında mevcut olup istekliler 
her zaman görebilirler. (614) 10608 

Kaşar peyniri alınacak 
Ankn:-a Levanm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

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

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
cveline kadar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

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

Manyas gölü seddef eri ve 
regülatör inıaah 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Müteahhit naqı ve hesabına Eksiltmeye konulan iş: 
1000 kilo kaşar peyniri pazarlıkla sa- ı _ Manyas gölü seddeleri ve re-
tın alınacaktır. gülatörü inşaatı keşif bedeli (534.977) 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir- lira (22) kuruş. 
likte 21.2.939 sah günü saat 14 de 2 _ Ek 'lt 21 3 939 tarihine A k L ~ . . • sı me . . 

n ara v. amırlığı satın alma komis-ı rasthyan salı günü saat 15 de Nafıa 
yonuna gelmeleri. (615) 10609 

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

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

2 - İstekliler her gün saat (9) dan itibaren komisyona müracaatla nü· 
munelerini görüp şartnamelerini de parasız alabilirler. 

3 - Eksıltmeğe iştirak edecekler muayyen günde ve saatinden asgari 
bir saat evvel teklif ve teminat makbuzlariyle mektuplarını ve vesikaların 

komisyona vermiş olacaklardır. 

Eşya cinsi 

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

Saat 

Tahmini 
ilk teminat 
akçesi 

Eksiltme ta. saat Lira Adet 
Eksiltme gün 

Şekli 

2 Mart 939 9,30 2364 900 kapalı zarf perşembe 
.. .. .. 11 2364 900 .. .. .. .. 14 945 900 .. .. 

.. .. .. 15 1148 900 .. .. 
" .. .. 16 1013 900 .. .. 
3 .. •• 9,30 169 900 Açık .. .. .. .. 11 169 900 .. cuma .. " " 14 608 900 kapalı " ,, 

" " 15 540 900 .. .. .. .. " 16 1013 900 .. .. 
,(55.2) 10539 

1 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odaaında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek1ilerin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

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

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

Devlet Hava Yolları 

Traktör, Silindir saire 

allnacak 
Devle• Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için 2 büyük, 1 küçük 
traktör, lıiri tek ikisi çift olmak üze -
re 3 silindır. 3 çayır makinesi ve 3 a
det üçlü tırmık kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17 ,400 li_ 
radır. 

3 - İhale 10-3.939 cuma günü saat 
1 l de Ankarada Hava yolları umum 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır 
Mezkfir teminatı para olarak vermek 
istiyenler idaremizin Ziraat Banka -
sındaki 3667 sayılı hesabına yatırarak 
makbuz ibraz etmelidir. 

5 - Taliplerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar vesaikleriyle birlik. 
te teklif mektuplarını komisyon reis -
liğine vermeleri lazımdır. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri 
ile mukavele projeleri Ankara ve İs • 
tanbul'cle devlet hava yolları acenta -
!arından parasız alınabilir. (619) 

10612 

• • K ı ıuvu u rumu . 

21 - 2 • 191.19 

kurban derisi satışa çıkarılmıştır. Ta • 
]iplerin şartnameyi bir mektupla şu • 
bcmizden istemeleri ilan olunur. 550 

İki kamyonet şasisi 

alınacak 

Türkkutu Genel Direktörlüğün
den: 

Otorömork işlerinde kullanılmak U. 
zere 7 5 • 90 beygir kuvetinde 2 kam • 
yonet şasisi alınacaktır. Şasilerde ka • 
roseri ve şoför mahalli olmıyacaktır. 

İsteklilerin en geç 27-2.1939 tarihine 
kadar fiat ve teslim müddeti bildirm~ 
!eri ve kataloğ ve sair tafsilat verme • 
lcri ilan olunur. 551 

İki otobüs alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğiin

den : 

Behe.ri ıyirmi beşer kişi ta'ryabi. 
lece.k iki tane otobüs mübayaası kapa• 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu.
tur. 

1 Muhammen bedeli Ankara'da tee-
1 lim edilmek şartiyle 9.000 liradır. İlk 
teminatı 675 liradır. 

İhalesi 8 mart 1939 çarşamba gü .. 
nü saat 15 de Türkkuşu levazım büro., 
sunda yapılacaktır. Şartnam~i parastı 
verilir. 

İsteklilerin muayyen günde eksilt· 
me saatinden bir saat eveline kadar u• 
sulü dairesinde kapatılmış zarflarını 
makbuz mukabilinde levazım bürosu • 
na vermiş olmalıdırlar. Postada vukua 
gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

Jandarma 

Yazlık elbiselik alınacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanhiı 
Komisyonun-

1 - Bir metresine altmış iki kurut 
fiyat tahmin edilen yüz elli bin met• 
re yazlık erat elbiselik kumaşın ka
palı zarf usuliyle 28. 2. 939 salı günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 465 kurut 
~arşılığında komisyondan alınabilir • 
.'Iühürlü örneği de vardır. 

3 - Eksiltmesine girmek ıstiyenle· 
Kurban derisi satışı rin s900 liralık teminat karşılığı ban

ka mektubu veya sandık makbuzu ve 
T. Hava Kurumu Kızılcahamam şartnamede yazılı vesaiki muhtevi 

Şubesinden : teklif mektuplarını belli gün saat do-
Şubemizce toplattırılan 2100 tane ı kuza kadar komisyona vermiş olma-

---------·---- larr. (411) 10442 

Po~tatif Çadır ve Battaniye ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan 

1 - Aşağıda çeşit ve miktarı yazılı portatif çadır ve battaniye hizala· 
rında gösterilen günde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bunlara ait şartname paras •z komisyondan alınabilir. 
3 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin portatif çadır için 195 lira ve bat-ta

niye için 446 liralık ilk teminat karşılığı banka mektubu veya vezne mak
buzu ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (511) 10603 

Cinsi 
Battaniye 
Portatif çadır 

Miktarı 

700 
400 

Tahmin bedeli 
850 Kuruş 
650 .. 

Pazarlık gün ve saat 
24. 2. 939 cuma 10 
24. 2. 939 cuma 15 

Fanila yün ipliği alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı ve cinsi 
(14384) on dört bin üç yüz seksen 
dört kilo fanila yün ipliği 

Tahmın bedeli 
Lira Kr. 

38836 80 

tık teminat 
Lira Kr. 

2912 76 

1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı (14384) on dört bin 
üç yüz seksen dört kilo fanila yün ipliği 9 mart 939 perşembe günü saat 
15 de İstanbul Gedikpaşa'daki Jandarma satın alma komisyonunda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
veya (194) kuruş bedel mukabilinde aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin usulüne göre tanzim e- • 
decekleri kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (989/ 549) 10598 

2 kalem kundura malzemesi ahnacak 
lstanbul Jandarma Satın AlmaKomisyonundan 

Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Cinsi Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

33000 00 
30000 00 

63000 00 

İlk teminat 
Lira Ku. 

4400 00 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı iki ka· 
l~~ .. kundura malze~esi kapalı zarf eksiltmesiyle 22 Şubat 1939 çarşamba 
gunu saat 15 de Gedıkpaşa'daki İstanbul Jandarma satınalma komisyonun· 
ca satın alınacaktır. 

2 - Şartname 315 kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alına· 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 
tekliflerini ihale günü saat 11 de kadar komisyona vermeleri ve makbus 
almalarL .(726-382) 10396 
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GUinrük ve in. B. 

Memur ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 

1 - V ekfüette 20 liralık bir yer için 
vekil memur alınacaktır. 

2 - İsteklilerin, en aşağı orta mek. 
tep mezunu ve memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz 
bulunmak, yazı makinesinde iyi suret
te yazı yazmasını bilmek şartiyle 

22.2-939 tarihine kadar dilekçe ve bel 
geleriylc birlikte Vekalet Zat işleri 

müdürlüğüne baş vurmaları lazımdır. 

(593) 10577 

Posta, Telgraf ve Telefon ' 

55 adet bisiklet almacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 

1 - Taahhüdün ifa edilmemesinden 
kati ihalesi 24 şubat 939 cuma günü sa
at on beşte yapılmak üzere (55) adet 
bisiklet pazarlıkla mübayaa edilecek
tir. 

2 - Muhammen bedel (3850) mu -
:vakkat teminat (288,75) li : .ldır. 

3 - Pazarlık, Ankara'da P. T. T. U. 
müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yaplacaktır. 

4 - İstekliler kanuni vesaik ve te -
minat mektubu ile birlikte mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat edecek
lerdir. 

5 - Şartnameler her gün Ankara'da 
P. T. T. levazım, İstanbul'da Kınacı
yan hanında P. T. T. ayniyat şube mü
dürlüğünde görülebilir. 

(373) 10404 

Ankara Belediyesi 

T envi rot işi 
'Ankara Belediyesinden : 

2 - Muhammen bedeli (850) lira -
...,.dır. 

3 - Muvakkat teminat 63:7'5"}li. 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin 10.3-939 cuma günü saat 
10.30 da Belediye encümenine müra • 
caatları. (617) 10310 

İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü lcra Memur

luğundan: 

Ankara'da Emin Aktür vekili Feh
mi Yağcı'ya 400 lira borçlu Yeni hal. 
de 13 numarada kasap İzzet ve Hakkı. 
run emvalinin ihtiyaten haczi hakkın
daki ilama istinaden dükkanlarında 
haciz yapılmış ve kendileri bulunma -
dığından ikametgahları olan Çıkrıkçı. 
lar Aktan sokak 14 numarada tebliğ 
edilmek üzere ödeme emri gönderil -
miş fakat Hak.kı'nın orada olmadığı 
gibi adresi de malum bulunmadığın • 
dan bahisle ödeme emri iade edilmiş
tir. Borçlu Hakkı bulunamadığına gö
re H. U. M. K. nun 144 üncü maddesi 
mucibince 15 gün müddetle iliinen teb 
ligat icrasına karar verilmiş olduğun. 
dan isbu ilanın tebliği tarihinden iti
baren-15 gün zarfında tahriri veya şi. 
fahi beyanda bulunması aksi talcdirde 
muameleye devam olunacağı tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

547 
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Köprü yaptırılacak 
Çanakkale Encümeni Daimisin

d en : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Biga -
Karabiga yolu üzerinde betonarme o -
larak yapılacak olan köprüler inşaatı 
keşif bedeli 12880 lira 40 kuruş olup 
bedeli ihalenin 12300 lirası 938 sene· 
sinde bakiyesi 939 bütçesinin tasdi -
kinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak-
lar şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık i§leri genel şartna

mesi, 
D - Tesviyci türabiye şose ve kir-

~ir inşaata dair fenni şartname, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

. iyat bordrosu, 
G - Malzeme grafiği, 
İstiıyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafia müdürlüğünde be· 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 2-3-939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de Vilayet ma
kamında toplanacak daimi encUmen • 
de yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmış 
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli -
yeti fenniye vesikasını ibraz etmele -
ri ve 939 yılma ait ticarr.t odası vesi • 
1<asını ibraz etmeleri lazımdır. (910 -
499) 10507 

İlk mektep binası 
yapt1rılacak 

Diyarbakır Valiliğinden : 

ı - Ek.siltmiye konulan iş: Diyar
bakır Yenişehirde yap·lacak 48914.60 
liralık keşfinden müfrez 19993.46 li
ralık be dersaneli ilk okul kısmı in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. 

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

nci ve fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar D. Bakır nafia da

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

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

4 - Eksiltmiye girebilmek ıçın 

1499.51 liralık muvakkat teminat ver 
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et· 
nek lazımdır. 

A - Nafia miidürlüğünden alın -
mış müteahhitlik vesikası 

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

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

Postada _&eçikzgeler kabul c1iilmcz. 
6 - Dördüncü maddenin A fıkra -

sındaki müte:thlfitlik 'VeSitiası cltsilt
...... ıye ıkarılmıt olan her hangi bir iş 
için istenildiği açıkça yazılmak sure
tiyle eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün cvcl bir istida ile v i
layet yoliylc nafia müdürlüğünden 
istenilecek ve Bu müddet zarfında 

vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt 
miye giremiycceklerdir. 

(801-448) 10463 

Su tesisatı projesi 

Diyarbakır Belediyesinden 

1 - Münakasaya konulan iş şartna
me ve mukavle projesi dahilinde yap
tırılacak olan şehre 14 kilometrede va
ki Hamravat suyunun şehre isalesi gü
zergahının tayini ve mevcut şehir tev
ziat şebekesinin ıslahı projesinin tan
zimidir. 

2 - Münakasa 13/2/939 pazartesi 
talip çıkmadığından (2490) sayılı ka
nunun 43 üncü maddesi mucibince iha 
le on gün daha uzatılmıştır. 23/2/939 
perşembe günü saat 14 de Diyarbakır 
belediye dairesinde münakit encümen 
de yapılacaktır. Bedeli keşif (2500) 
iki bin beş yüz liradır. 

3 - Teminatı muvakkate 187 lira 50 
kuruştur. Nakti teminatın münakasa 
saatinden evel maliye veznesine yatı
rılmış olması veya banka teminat mek
tubunun ibrazı lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak edebilmek 
için yüksek mühendis olmak yahut 
buna mümasil işlerde çalıştığını mü. 
beyyin ehliyet vesikasını belediyeye 
ibraz etmek meşruttur. 

5 - Daha fazla maliımat almak ve 
şartnameyi görmek istiycnlerin Di
yarbakır belediyesine müracaatları i-
lan olunur. (1068/585) 10601 

Maliye şube binası 

yapt1rılacak 

İstanbul Defterdarlığından : 

Beyoğlunda Hedrettin mahallesinin 
yeni yol evliya çelebi çaddesinde arsa 
üzerinde yeniden yapılacak olan ve 
keşif bedeli (81.533) lira (5) kuruş
tan ibaret bulunan maliye şubesi bina
sının inşaat ve tesisatı işleri kapalı 
zarf usuliyle eksilmiye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 
genel, özel ve fenni şartnameleri, pro
je, keşif hülasasiyle buna mütef~rri 
diğer evrak 4 lira 8 kuruş mukabilinde 
milli emlak müdürlüğünden verilecek 

u ı: us 

Muhtelif madeni eşya 
yaptırılacak 

. latanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

Muhammen bedeli Teminatı 
Yapılacak iş Lira Kr. Lira Kr. lhale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 
madeni eşyası 15299. 55 1147. 47 3.3.939 cuma saat 15 
Göz kliniği madeni eşyası 6295. 50 472. 20 3.3.939 H 15.30 

Satılık: 

Satılrk radyo - R S A marka 1938 
modeli 10 lambalı radyo seyahat do
layısiylc satılrktır. Fidanlık karşısı 
apartman kapıcısına müracaat. 

Satılık Otomobil - 936 model az 

-11-

Küçük İ lôn Şartları 
Dört satırlık küçük itAnlardan : 

Bır defa i çin 30 Kuruş 
İki defa için SO Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Kulak boğaz ve burun 
kliniği madeni eşyası 3-3-939 16 

kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 
Dört defa için 80 Kuruıı 

Devamlı kUc;iık ilanlardan her defa
sı için 10 kuraı; alınır. Meseli 10 
defa neşredi lecek bir ilan lı;in, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uı:ere her satır, kelime arala -

5445. 408. 38 " 
Tedevi kliniği madeni 
eşyası 11244. 843. 30 3.3.939 .. 16.30 

1 - Yukarda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı ayrı 

karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İstekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerinc her gün rek -
törlükte göriilebilir. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 te makbuz mukabili rektörlüğe verile
cektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yataklı bir 
hastanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yaptığına dair vesikala-
rın da zarf içerisine konulması lazımdır. (875-485) 10504 

tir. İsteklilerin (5.327) liralık teminat 
mektuplariyle teklif namelerini ve bu 
işe benzer en az (60.000) liralık iş yap 
t ,klarına dair eksiltme tarihinden 8 
gün evci viliiyetten alacakları müteah· 
bitlik ve ticaret odası vesikalarını 14 
3. 939 salı günü saat 14.30 ı:a kadar İs
tanhul milli emlak müdürlüğünde top 
lanan komisyon başkanlığına verme
leri ve aynı günde saat 15,30 da zarflar 
açılırken komisyonda hazır bulunma-
ları. ( 1084/ 587 10602 

Hükumet konağı 

yaptırılacak 

Malatya Defterdarlığından : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulan iş: Temel ve bodrum katı 
ve betonarme kısımları kısmen yapıl -
ınış olan Malatya merkez hükümet ko. 
nağı dördüncü kısım inşaatı k~ifna • 
mcsinckki vahidi fi·yatlar esas üzerin. 
den eksiltmeye konulan işin heyeti u· 
mumiyesinin keşif bedeli 81667 ,94 
kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 5333 lira 
40 kuruştur. 

3 A İhale 13-3.1939 tarihine müsa -
dif pazarteai günü saat 14 de Malatya 
defterdarlığında eksiltme komisyonun 
d yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak Malatya, İs -
tanbul, Ankara nafia müdürlüklerin • 
de görülebilir. 

5 - İııı.teklilerin bir mukavele ile 
en aşağı 30000 liralıık bir bina v ey a 
tesisat işini teahhüt veya ikmal etmiş 
olduklarını gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden laakal 8 gün evel vi • 
layete istida ile müracaatla bu işe gi. 
receklerine dair ehliyet ve5ikası almı-ş 
olmaları ve kanunun gösterdiği şekil
de hazırlanmış ve teklif mektuplarını 
havi zarfı ikinci maddede yazılı mu • 
vakkat teminat ve vilayetten alacağı 

ehliyet vsikası ile birlikte 2 inci bir 
zarfın içine koyarak ihale saatinden 
bir saat evetine kadar makbuz muka -
bilinde komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postadaki gecikme nazara 
alınmaz. (1115. 600) 10604 

Elektrik, su ve sıhi tesisat 

yaphnlacak 
Malatya Pamuk O. Çiftliği Mü

dürlüğün·den : 

7. Mart. 1939 salı günü saat 15 de 
Malatıya ziraat müdürlüğü dairesinde 
(2779) lira (25) kum§ bedelli pamuk 
O. çiftliğinin elektrik, su ve sıhi te
sisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık iş. 

teri genel hususi ve fenni şartname
leri proje hulasası ile buna müteferri 
diğer evrak her gün ziraat dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminatı (208) lira (44) 
kuruştur. İsteklilerin bu işe girebilme 
lcri için bir mukavele ile ( 5) bin lira 
tesisat işi yaptığına dair almış olduk. 
lan vesikayı ve ticaret odası vesikası
nı komisyonuna ibraz etmeleri lbnn -
dır. (602) 10606 

Kazalar 
Ko pal. zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Mutki Malmijdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mutki 
kazası hükümet konağının (85321) li
ra 27 kuruşa eksamının inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
aşağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Yapı işlerine ait fenni şartna· 

me, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

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

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

at 15 te Mut ki hükümet binasında 

kaymakamlık makamında yapılacak

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc
dir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2649 lira 10 kuruş muvak -
kat teminat vermeleri ve bundan baş
ka: 

A • Nafıa Vekaletinden alınmış in
şaat müteahhitliği vesikası. 

B - l 938 yılı t icaret odası vesikası. 
C - Bir teahhüttc en az yirmi bin 

liralık bina inşaatını başarını§ olduk
larına dair vesika göstermeleri lazım
dır. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Mutki Malmüdürlüğüne mak -
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede azılr "'aate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıf bulunması 
şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. 10424 

Buz makinesi tesisi 
Fethiye BelediyeReisliğinden : 

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

makineleriyle teferrüatı eksiltmiye 
çıkarılmıştır. Ke§if bedeli 4416 lira • 
dır. 

2 - Muvakkat teminat 331.20 lira
dır. 

3 - Makinenin ve tefcrrüatının 
fenni ve hususi şartlariyle pHin, pro
je ve keşiflerini arzu edenler Fethiye 
belediyesine veya lstanbul'da Galata
da Karaköy 6 ıncı kat 12-13 numarada 
mühendis Şönmana müracaat etme -
leri. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf 
usuliyledir. 

5 - Eksiltme ve ihale 1-3-939 çar
şamba günü saat 14 de fethiye bele -
diye enc.ümeni huzurunda yapılacak-
tır. (829-449) 10464 

Bi r hekim aranıyor 

Karacabey Haraaı Direktörlüğün 
den: 

Karacabey harasının (250) lira ay
lık ücretli hekimlik kadrosu münhal
dir. Yalnız müeaseae memurin, aile 
efradı ve mliatahdcminin tedavilerile 
meşgul olmak üzere bu işe talip olacak 
hekimlerin bir istidaya rapten şimdiye 
kadar çalıştıkları ~rlerden aldıkları 

bonservis, diploma vesair vesaikle 10. 
3. 939 gününe kadar karacabey harası 
müdüriyetine müracaatları ilan olu-
nur. (1053/582) 10599 

Bi r Motopomp ahnacak 
Çub uk Beled iyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto • 
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1468 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 123.40 ku -
ruştur. 

4 - Kati teminatı 226.40 kuruştur. 

5 - İhale günü 1.3.939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat 1 O da bu 
baptaki prtname bili bedel verilir. 

10578 

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

474 

Satılık - Keçiören'de en iyi mev
kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kargir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Ti: 2181 476 

Satılık - Çankaya Cad. üzerinde 
asfaltta 35 metre cepheJi 5150 M arsa 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 477 

Sat11Ik - Meşrutiyet Cad. Sümer 
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 - Bunal Köyünde 
müstakil ve göl başı mevkiinde hisse
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 

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

Sstrlrk - Yenişehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın· 
da parsellenmiş arsalar Tel: 3563 hü
kümet caddesi merkez apartmanı 

499 

rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştır. Bir kuçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küc;ük ilanlnrın 120 harfi gec;me -
mesi lazımdır. Bu mil:tarı ieçen i -
Ui.nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - Havuzbaşı Ulus sineması 
kr,rş sında Karanfil sokak Adalar Ap. 
konforlu 3 oda ı hol fiyat ucuzdur. 
No: 10 a müracaat. 511 

Kiralık mahrukat deposu - İstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Tl: 2889 518 

Acele devren kiralık daire -
2 oda geniş 1 hol banyo havagazı elek-
trik 45 lira. Demirtepe Akbaş sokak 
No: 7 Rüştü Ap. 5 520 

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

Kiralık - Çocuk E6irgeme Kuru
mu civarında apartman katı 4 oda tam 
konfor mükemmel nezaret. Tel: 3163 

528 

Kiralık - Aile yanında ı Bayan 
ve bay için servis teshin dahil ucuz 
1 oda. Y. şehir Yüksel Cad. Genbe.rk 
Ap. No: 1. 554 

Kiralık - Şehirde aile içinde möb· 
Satılık - Aşağı Ayrancıda yeni 

Meclis binasının arkasında 1875. M2. leli konforlu bir oda kiralıktır. Poe--

arsa Uzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 
ta kutusu No. 466 müracaat. 555 

veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon : 2901 529 

iş arıyanlar: 
Satılık apartman - Kooperatif ar -

kasında be§ daire beş katlı 250 lira 
irath acele Tel: 2406 bayram caddesi Aranıyor - Akşam saat 5 den ıon
No. ı 532 t ra çalışmak üzere tlirkçeden almanca-

ya almancadan türkçeye tercüme ya
Satılrk apartman - Belediye karşı- pan ve daktilo yazan bir mütercim. 

smda mağazalı 330 lira iratlı 22000 li- Ulus'a E rumuzu ile mektupla müra-
raya Tel 2406 bayram caddesi No. 1 caat. 513 

534 

Satılık - Ankara'nrn 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. 1. 540 

Satılık - Yeni bir Alman piyanosu 
acele satılıktır. Kazım Ozalp caddesi 
No 30 Ti: 3204 numaraya müracaat. 

541 

Satılık arsa - Bakanlıklar ile Ha
vu:ı:başı arasında asfalttan bir sokak 
üstte Ozenli sokağında blok başı teş
kil eden dört katlı 7-8 daireli apart
man inşasına müsait ve bahçesine de 
ayrıca garaj yapmağa elverişli 420 
metre murabbaında olan bu arsa için 
talipler bitişik 5 No. lu apartmanın 

4. cü katına 12-13,30 akşam 17,30 dan 
sonra müracaat edebilirler. 542 

Satılık Hane - Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara-
sında. Tl: 3843 545 

Satılık - Havuzbaşı Demlrtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Ds. 50 arsa. 
Tl: 2440 a müracaat. 556 

Kiralık: 

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

Kiralık - 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 kapıcıya görüşmek i • 
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralık daire - Tam konforlu 4 o
da, bir hol banyo. Işıklar caddesi 
meçhul asker sokak kurşuncu apart
No. 4. Bu dairedeki mobllya da 1atı· 
lıktır. 506 

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

iş arıyor - Yol, D. yol ve mebani 
inşaatına ait bilumum plan, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. UluS"ta R. rumuzuna ya-
ziyle müracaat. 549 

lş verenler : 

Aranıyor - Tecrübeli Ziraat ma. 
kinistine ihtiyaç vardır. lstiyenlerin 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 nu -
marada Eut Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. 505 

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

Tahsildar aranıyor - Noterce 2000 
liralık kefalet verebilir askerliğini 
yapmış genç bir memura ihtiyaç var· 
dır. Tercümei hal ve bonservis suret
leriyle Posta kutusu 52 ye müracaat. 

548 

Muhasip alınacak - Çankaya mat
baası Direktörlüğüne müracaat. 

552 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer ba
yan aranıyor. Çalı§mak istiyenlerin 
Bankalar Cad. 48/2 (Yıldız kırtasiye) 
mağazasına müracaatları. 553 

Mea'ud bir nikah 

Eski valilerden şair Faik Ali Ozan
soy'un kızı Remide Faik Ozansoy'la 
Temyiz mahkemesi reislerinden mer • 
hum Hasan Bahri'nin oğlu İktısat 
Vekaleti Türkofis raportörü Süreyya 
Anamur'un nikahları Ankara beledi -
ye dairesinde ve güzide davetliler hu. 
:r.urunda icra edilmiştir. 

İki tarafa saadetler dileriz. 

ilk ve Orta Okul Talebeleri 
Riyaziyeden ve zaif oldukları her 

dersten yeni bir metodla kısa bir za
manda yetiştirilir. Ulusta Ders ru . 
muzuna müracaat. 531 
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Baı ve dit ağnsı iztirablann 
en müthişidir 

En §iddetli di§ ağrılarını 
dindirir 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 

keser 

Ba§ ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karıı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kate alınabilir. 

İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız. 7086 

111111111 İ L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 1111111. 
Sakarya Eczanesinden alınız. Az zamanda muhterem ~ ---§ Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete § 

§ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- § 
:= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayaatta her hu- =: 
.111111 ilıYiı Iİİilil teshila~a~::st:~~i:r.2~1:5 Mia~anllıi ıİiılliİl1I 11111. 

Mahkemeler Zo iler 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica· Zayi - 16 teşrinievel 1928 de İzmir 

ret Dairesi Reisliğinden : Tayyare alayı beşinci bölükten ald ı-

Müddeialeyh: Mevlit dede. Sulu ğı~ aske~lik te~~is. tezkkerem~ zdayi 
handa 9 No. da. ettı~: . Bır .. yen.~sını çı arac.agım an 

Müddei Suluhan'da komisyoncu e~kısının hukmu olmadığını ılan ede· 
Zekeriya vekili avukat Asım Ruacan nm. 
tarafından müddeialeyh Mevlut dede İstanbul Kılıçalipaşa askerlik şube
aleyhine 4-8.938 tarih ve 91 gün va • sinde kayitli Ankara D. D. Gar gazi. 
deli bir kıta bono bedelinden mütevel- nosunda 1320 doğumlu Hüseyin oğlu 
1it 500 lira alacağın tahsili hakkında Cafer Ülken. 544 
ikame edilen davanın duruşmasının 

17.2.939 cuma günü saat 9.30 da ya· Zayi - Malatya 62 inci alayından 
pılması tensip edilerek bu baptaki aldığun askerlik terhis tezkeresini 
davetiye müddeialeyhin ikametgahı kaybettim. Yenisini alacağım. Eski. 
meçhul olduğundan usulün 141 inci sinin hükmü yoktur. 
madd~i mucibince iline.n te.bli.4 ~dil • 'Konya A•••n\r -a-ıu, .. ., .. \.eaiu.M 

miş ve müddei aleyh muayyen giın ve kayıtlı 324 doğumlu Faik oğ. Meh-
saatte mahkemeye gelme~iş olduğun. met Reşit Gürakar. 546 
dan duruşmanın gıyaben ıcrasrna ve 
hakkında usulün 401 inci maddesi mu. . . 

"b" k "tt'h · ı t bl" Zayi - Jandarmadan terhJSlm da-cı ınce gryap ararı ı ı azıy e e ı- . . . . 
ğ• d 14 3 939 salı gu'' • layısıyle Beşıktaş askerlık şubesın-
ıne ve uruşmanın • _ . . . y 
·· 30 ı· k· k · ı · den aldığım tezkercını zayı ettım. e· 

nu saat 9. a ta ı ıne arar ven mış . . . 1 - d k" . · h"'k ·· 
olduğundan muayyen gün ve saatte nıs~nı a acagım an es ısının u mu 
müddeialeyh Mevlut dedenin mahke • yo tur. 
meye gelmesi aksi takdirde duruşma _ Arif Çubukçu ticarethanesinde 
nrn gıyabında icra kılınacağı ilanen 317 doğumlu Vasfi oğlu Yusuf 
tebliğ olunur. (601) 10605 Kenan Tonulay 558 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -! T aşdelen suyu fiyatl ! = -
§Belediye Reisliğinden : = = Tatdelen suyu 3 el. lik galonunun bakkallarda perake~- := = de satıı fiyatı 18.5 kuruı olarak tesbit edilmiıtir. Sayın § 
:= halka ilan olunur. (618) 10611 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dadır. 

Büyük 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 arasrna gir· 
mit olursunuz ..• 

EMLAK VE ARAZİ 
Alım, Satım evi 

HA YR1 D1LMAN 
Ankara'nın her tarafında, Ev, arsa, 

apartman ve civarlarda bağ ve bağ ev· 
leri • Bu hususlarda en doğru mua · 
meleler ve en dürüst mallımat. 
Karaoğlan - Koç apartmanı 

No: 4 Telefon: 2181 533 

Zirai Kombinalar 

Benzin Mübayaası 
Zirai Kombinalar Kurumu Direk

törlüğünden : 

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

2 - Eksiltme 22 şubat 939 çarıamba 
~ünü saat on be tedir. 

3 - Beher teneke bcn%1iUn mu-
hamınen kıymeti üç yüz yirmi beş ku 
ruş ve muvakkat teminat iki yüz kırk 
dört liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin her gün kurumumuza ve istek
lilerin 2490 sayılı kanun mucibince 
istenilen belgeleriyle ve teminat ak
çeleriyle eksiltme günü Ziraat veka· 
!etinde merkez satınalma komisyonu
na müra<;aatları ilan olunur. 

(438) 10440 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

: Herkesin sabırsızlıkla beklediği : - -- -= BÜYÜK VALS = - -
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1 .................................................... 1 
'Bahçe meraklılarına 

1 
Gayet ehven fiatla bağçe l 

tanzim ve plan tersim eder 

ıı ARİF BAŞARAN 1 
. ... ~.~.~~~ .. ~.i.:~~~.: .. ~~~: .. \~~'''' 

.. 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııt. - -- -- -
~ HALİL NACİ MI HÇIOGLU ~ 
= = = = § ANKARA § 
- -E Her çe,it kırtasiye ve Büro eşyası, hendese resim aletleri ve E 
- -
~ malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotoğraf levazım ve amatör E -E işleri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyolan ve tamiratı, Ünyon si- E - ------E gorta acentalığı (Yangın. Hayat, Otomobil, Kaza) - -- -
~ Plan teksiri Hediyelik eşya Taahhüt İşleri ~ 

--: (Mektup adresi P K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OôLU) Merkez Tl: 1230) (Şube Ti: 2619) (Kuru- : 

ULUS- 20. inci yıl. - No: 6304 ı' 
1 

imtiyaz sahibi i 
1 

Nurettin Kamil SUNER ı 
! 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mu.mtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

M:ıth:ıa Müdürü: Ali Rırıı BA!''KAN 

İzmir 
Satış 

İncir ve Üzüm 
Kooperat~fleri 

Tanm 
Birliği 

.. ZÜ • İNCİR 

Temiz ve Fenni Usullerle Hazırlanmıt Zarif 

Ambalajlar içinde: 

TA R İ s Üzüm ve İncirleri, dünyanın, zevkini bilen 
her muhitinde takdirlerle kartılanmaktadır. 

TA R I• s Markası rekabet kabul etmiyen bir eksir ifa
de eder. 

• Üzüm ve İncirleri, çocuklarınıza vereceğiniz 
TAR 1 Şt~k~rlemelerden daha nefis ve daha mugad

dıdır. 

TA R İ ŞO züm ve incirleri, dostlarınıza ikram edeceği
niz kahve ve çaydan tüphe yok ki daha sıhidir. 

SATIŞ YERi: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
7067 

~==SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk İpi iği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satısı 
..:> 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kurur 
16 .. " 480 " Nazilli Basma Fabrikası malı 24 .. .. 580 

" Ereğli Bez Fabrikası malı 24 .. .. 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
o ba\yahk elpari9ler için .. 575 
ıs .. .. .. .. .. 570 
25 .. .. .. .. .. 565 -50 .. " .. " .. 560 .. 
Fiatlarla fabrik-eda teslim şartile satılmaktadır. iplik müstehlikle
rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müs
tehliklerinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-
rikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7045 

G 

PALA 

Çar~amha 22 Şubat 
gayet eğlenceli hir 

LA-GEC Si 
Masalarınızı şimdiden tutunuz 538 

: luşu 1920) (Sicilli ticaret 208) (Merkezi Anafartalar cad No: 11) (Şubesi Bankalar Cad. No. 5812) : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. 

u ika ti Herkes 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplariyle sigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaıtırır, 
zekayı yükseltir. Bel gev§ekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar ka'tiyyen kardan. kıştan, soğuktan ve havaların değitmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede mülhit akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, en
floenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklarda·n korunmak için büyükler sabah. 
öğle, akşam birer, sekiz yatından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE al
malıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 6069 

Si R sus i ------ YENi --------------
Bu gün Bu gece 

Baştan başa zevk, neşe ve 
eğlence ; filmi 

~SEKİZİNCİ ---- Ba§ Rollerde -=: Garry Cooper - Claudette Colbert --:= Cezbedici mevzuu ile seyircilerine 
=:çok tatlı bir seans geçirtmektedir. 

----- Seanslar: - 14.45 - 16.45 • 18.45 • Gece 21 de 

HALK 
Bu gün Bu gece 

Müthiş bir heyecan kaynağı 

CASUS KADIN 
Baş Rollerde: 

Karen Merley - Robert Baldwyn 
Korku .. Dehşet ve heyecan saçan 
misli görülmemiş bir sergüzeşt 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 • 18.30: Gece 21 de 

12.15 ucuz Halk Matinesinde 
HUDUT KAHRAMANLARI 

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 

Normal Seanslar 

14 - 16 - 18 • Gece: 20.30 da 
Telefon : 3589 

-------------------------------------== ................................................................................................................................................................ == 
=: YENİ SİNEMADA GECE film den evvel yeni programla zengin var yete numaraları ve yeni yeni = := · hokkabazlık hünerleri. Fiyatlar da zam yoktur. =: 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

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

Musil ; Bilhassa 
zevkini 

B L A U P U N K 1 Radyolariyle Blaupunkl Radyoları Rakipsiz 
tatmin mümkündür bir eaerdir. 

KAZ 1 M RÜŞT Ü ~:~~~:::~~·c~~:~~~: ~cnçağa 
Ti: 2208 498 


