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Milli Şefimiz l•met lnönü Halkevi neıriyatını tetkik ediyorlar. Milli Şefimiz l•met lnönü Ankara HalkeCJi BQ§kanı Ferit Celal GüıJen'den izahat alıYor 
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MİLLİ SEF ANKARA HALKEYİNDE 
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Cümhurreisimizin 
teıekkürleri 

Ankara, 21 a.a. - Riyaaeti
cümhur Katibi Umumiliğinden: 

Halkevlerinin yıldönümü mü
nasebetiyle yurdun her tarafın
dan temiz duygu ve temennileri 
havi telgraflar alan Reiıicümhur 
lamel lnönü teıekkürlerinin ve 
halkevi mensuplarına iyi batan
lar hakkındaki temennilerinin 
iblağına Aandolu Ajansmı me
mur etmiılerdir. 

''/nh.ilanlanmı:z. 
vicdanımızın en 
.aziz varlıfıdır .. ,, 

NQfit ULU(; 
Halkevlerinin kuruhqunmı 'f'&" 

dinci yıl dönümü münaaebetiyle Parti 
Genel Baıkan Vekili Dr. Saydam'm 
aöylediği nutuk, memleket münev
:verleri için yeni bir direktif olınuı ve 
inkılap Türkiyeainin ıiarlarmı bir 
kere daha izaha güzel bir vesile teı
kil etmiıtir. Milli Şefimiz lnönü'nün 
partide ve hükümette vekili olan aa
ym doktorun sesine, türk milletinin 
ıuur ve vicdanının verdiği karıılrk 

onu samimiyetle ve heyecanla tuvip 
ye teyit olmuıtur. 

İçimizde aklı eren her inaan bili
yor ve inanıyor ki, bugünkü türk var
lığmm iki me.anedi vardır, bunlar da 
iatikli.l ve inkılaptır. 

Türk istiklalinin kahramanı Ata -
türk, 1919 da j(urup teıkilatlandırc:IL 
iı Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
kuk Cemiyetinin tabii ve hakiki bir 
devamı halinde, Cümhuriyet Halk 
Partisini, türk tarih ve milletine ve -
rerek milli mücadelenin neticeaini 
ve kurtuluı aavaıındaki milli birliği 
partimize mal etmiıtir. 

Ebedi Şef, her biri diğerini ta
mamlayıp manalandıran ve hepıi 
birden mütecania bir bütünlük arze
den inkılaplarını bu parti adına yap
mlf ve bu inkılaplar teıkili.tı eaaaiye 
kanuniyle diğer kanunlanmızda ve 
bu kanunların tedvinine eaaa olan 
Cümhuriyet Halk Partisinin progra
mında yazılı olarak ifade edilmittir. 
Ancak bu inkılap hamlelerinden son
radır ki, türk milleti ruhunun ve çeh
reıinin bütün parlaklığı ile modern 
bir cemiyet halinde medeniyet dün
yasında yerini almııtır. Türk milleti
nin bugünkü müatakil varlığmın mu
asır medeniyet dünyası içindeki mev_ 
ki ve kudreti, bu inkılaplar ve onla
rın neticeleri ile ölçülmekt~dir. 

Bütün tark aleminde ilk olarak 
vicdanlara hüriyet tanıyan, hür te
fekkürü bu büyük inıanm temeli o -
larak kabul eden Kemalizm - diğer 
ana vasıflarla birlikte - inkılapçılığı 
belli ba,lı ıiar tanımııtır. 

Dr. Saydam"ın halkevlerinin yıl
dönümü münasebetiyle verdiği nu
tukta inkılapçılık vaafımızm izahı 
yc>?unda tekrar ettiği yüce Milli Şefi
miz lnönü'nün ıu aözleri, tiirklük i -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dün Cümhurreisimiz Milli Şef ismet lnönü Halkevlerinin 7 in
ci yıldönümü dolayısiyle açılan sergileri görmek ve Halkevlerinin 
genel çalışmalarını belirten izerleri incelemek üzere Ankara Halk
evini şereflendirmiş/erdir. 

Halkevlerine milletçe gösterilen alaka ve evlerin çalışmaların

daki yeni verim üzerinde dikkat ve hassasiyetle duran Mi1Ji Şef 
verilen izahatı alaka ile dinlemiş bütün çalışmalara dair ayrı ayrı 
sualler sormuş ve Halkevlerini bir kat daha başarılı ve yararlı yap
mak için gereken tedbirler üzerindeki düşüncelerini söylemişler

dir. 
Halkevlerinin ve Ankara Halkevinin çalışmalarrndan memnun 

kaldığını belirten Milli Şef, evde bir saat kadar durmuş; bütün 
halkevcilere bir kat daha şevk verecek yakrn alakasını ve teveccü
hünü bez/etmek suretiyle Halkevlerinin ehemiyet ve ulviyetine ye
ni bir delil daha vermişlerdir. 

Cümhurreiaimizin Halkevindeki tetkiklerine ait diier resimlerimiz 3. cü sayfadadır 

. . . . 

................................................................................... ,. 
8eden terbiyesi ıstışare heyetı 

Başvekilin reisliğinde 
bir toplantı yaptı 

Dr. Refik Saydam diyor ki : Memnuniyetle 
görüyorum ki bu iıler yoluna girmektedir 1 

Yeni içtima devresine başlamış olan beden terbiyesi merkez istişare 
heyeti dün sabah saat 9,30 da Türk hava kurumu merkez salonunda 
Ba§vekil Dr. Refik Saydam'ın reisliği altında toplanmıştır. 

içtimada genel direktör Tümgeneral Cemil Taner ile Merkez istişare 
heyetinin tabii ve müntehap azası, federasyon ve daire reisleri bulun -
mu§lardır. 

Celseyi Başvekil açmış ve sonra genel direktör çok dikkate değer 
beyanatta bulunmuştur. Bu mühim beyanatı ayrı sütunlarımızda bir
kaç gün sıra ile neşredeceğiz. 

Baıvekilimiz Sıhiye 

Vekaletinde 
Başvekilimiz B. Refik Saydam 

dün saat 11,30 da Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine gitmiştir. Baş

vekilimiz Vekalette bir müddet kal -
mış ve bu müddet içinde sağlık işleri 
etrafında verilen izahatı dinlemiştir. 

1 

Bu beyanat, beden terbiye1öi kanu
nunun tatbik şekillerine dair hazır
lanması bir komisyona tevdi edilmiş 
olan nizamnamenin ana hatları hak-
kında idi. 

Genel Direktör, kanunun beden 
terbiyesi ile mükellef kıldığı vatan -
daşların yaş haddi hakkında etraflı 
malumat verdikten sonra bu yaşın 12 
• 45 olarak teabitini teklif etmektedir. 
Ancak bu yaşlardaki yurttaşların tak
ribi sayısı 3.5 milyon kadar tuttuğunıı 
göre bunların derhal beden terbiyesi 

(Sonu 8. inci sayfada) 

BALKAN ANTANTI DAİMİ KONSEYİ 

Enternasyonal meseleleri ve 
ge~en hadiseleri tetkik ediyor 

Konsey bütün l>alkan menfaatlerinin birbirine 
eylemiştir uygun olduğunu müşahede 

Ba 1 l,_a~ antantı bütün 

ümitleri tahakkuk ettirmiştir 
Bükreş, 21 a.a. - Dün öğleden sonra Kıral Karol, Elen Başvekili ve 

Hariciye Nazırı General Metaksas, Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu'yu ve Yugoslavya Hariciye Nazırı B. Cincar Markoviç'i ka
bul etmiştir. 

Konsey toplantısı 
Balkan Antantı Daimi Konseyi bugün biri sabah saat 10.30, diğeri de 

16.30 da olmak üzere iki toplantı yaparak müzakerelere devam ebuiştir. 
Başvekil Muavini Kalinesku ve refikası bugün Başvekalet konağın -

da Balkan Antantı murahhasları şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

r 

Ziyafette hükümet erkaniyle sa -

1 
ray nazırı ve genel kurmay reisi de 
hazır bulunmuştur. 

1 Bu akşam saat 20 de Balkan Antantı 
murahhas heyetleri şerefine yunan el
çiliğinde bir ziyafet verilmiştir. 

Heyetler yemekten sonra kıratın sa
rayına giderek şereflerine tertip olu
nan konserde bulunmuşlardır. 

Tetkik el ilen meseleler 
Rador Ajansı bildiriyor : · 
Dün ve bugün toplanan Balkan An

Murahha• heyetler reulerini bi. 
rer birer kabul eden S. M. 

(Sonu 8. inci sayfada) 
111111111111111111111111 

Kıral Karol 

Bcqvekilimiz doktor Relik Say • 
dam Tümgeneral Cemil Taner'in 

izahatını dinliYor 

Antantın ilk kurucularından biri sıfatiyle 

Atatürk'ün ismi 
hürmetle yadedildi 

Bükreı, 21 a.a. - Dün aktam, Balkan Antantı Daimi konseyi iza • 
ıı terefine verilen büyük ziyafet sonunda, Romanya Hariciye Nazın 
8. Gafenko, hararetli bir nutuk söylemiftir. 

Milli Müdafaa için 

• 

lngiltere Hükumeti 
800 milyon 

İngiliz lirahk 
istikraz yapacak 

1 

· ·B. Gafcnko, Romanya'nın misafir -
lerine "Hot geldiniz" demiş ve dün -

1 
ya karışıklıklar içinde bulunurken 
balkan bağlarının, balkan milletleri -
nin derin ıulh arzu ihtiyacına terce -
man olmak suretiyle, gittikçe kuvet -
lendiğini hatırlatmış ve sözlerine şöy
le devam etmiştir : 

iti er/ca İ•tifare he)'etİnİn diinlrii toP.lantuuwla 6alananlar 

Avam kamaraaı ingiliz müdafaası 
için yapılan istikraz teklifini kabul et
miftk. Tafailit 8. inci 1&yfam•zıclaıdır. 

"- Son Ankara toplantısındanberi 
biribirini takip eden mühim hadise -
lerden, Balkan Antantı daha ziyade 
müttehit olarak çıkmıştır. Bizler, u -
mumi sulh direktiflerine sadık bir 
halde, kendimize ait menfaatlerimiz -
le müşterek bir suretle alakadar ola -
cağız. Büyük küçük. bütün dcvletl~r 
arasında anlaşmaya ve yaklaşmaya ma. 
tuf her gayret, bizim faal sempatimiz
le teşvik edilecektir. Milletlerin ha -
yat ve emniyetini ııenit bir ölçüde a • 

(Sonu 8 inci sa.yfada) 
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İnsan ve küllür: 

Program - Direktif - Kontrol 
Bürosu 

Bugün 367 halkevimiz var. Bu bir 1 nuımak ve edebiyat ve hitabet yap
kemmiyettir ki, memleket, sevinçle mamak ıartiyle. 
kaydetmiıtir. Fakat bu kem.miyet'e DlREKTIF: her direktif gibi, bu 
bir de kendi.ine layık keyfiyet la- direktif de, ait olduğu program'm 
zım. it'e ve it'in en uygun yollardan ba-

Halkevlerimizin kendilerine mah- ıarılmauna dair olan s.arih, kua, 
•ua bir glatüsü vardır. Bunda, halk- hauu ve ameli talimattır. 
evlerinin kaç it ıube.ııi üzerinde nasıl KONTROL: bu, iyi olmak ıçıın, 
çahtacakları ve r.eçimlerini nasıl ya- masraflı olmak mecburiyetindedir. 
pacakları, daha böyle faydalı bazı Fakat herhangi bir itte olduğu gibi, 
ı:nalümat ile birlikte yazılıdır. masraflı olacak diye kontroldan 

Şu var ki, tirketler, bankalar, hü- kaçmak, burada da aynı hazin neti -
kümet mekanizmaları, mealek bir- ceyi doğurabilir: kalitesiz ve tteviye
likleri v.a. gibi cemiyetin, büyük ya- &iz faaliyet! 
hut küçük ölçüde ot.un, hangi teıki- Binaenaleyh, gen.ı dokuz faaliyet 
litlanma kademesine bak&ak, mu- ıubesinin, en uygun bir şekilde, do -
vaffakiyetli iş görmek için, iş'i üç ay. kuz ihtısas kontrolüne tabi tutulma
n bakımdan ele alarak bunların her ııı lazrmdır. 
biri için ayrı organlar yarattıklarını 
tespit edebiliriz: 

a) Program 
b) Direktif 
c) Kontrol 
Bu noktalar, halkevleri statüsün

de de mevcuttur. Fakat bunları ba
ıaracak olan organlar geliıemeıni§-

t~ ' 
PROGRAM: program, naııl mey

dana gelebilir? Mademki, her halk
evinin dokuz faaliyet şubesi vardır 
ve bunların ne oldukları malumdur; 
evler, diledikleri gibi çalıısmlar ve 
baıardıkları kadar başarsınlar. İcap 
ettikçe, merkezle muhabere ederek 
dertlerini ve ihtiyaçlarını anlabnıya, 
imkan nispetinde, muvaffıYt olacak-
lardır. 

Bu, halkevlerinin bulundukları şe
hirleri ve bunlardaki içtimai muhiti 
mÜHvi ve halkevcilerinin nizamna -
meyi tatbik etmek tecrübe ve bilgisi
ııi mevcut farzetmektir. Bu faraziye 
yanlıttır. Bir kere bizde §artların 

müsavi olduğu değil, olmadığı m:ı.-
1\ıındur. iki cisi de, halkevleri ilim 
ve sanat faaliyeti gösteren nüveler 
olmak itibariyle, vukuf ve zevk'i 
doğru tatbik ederlerse, faydalı ola -
caklardır. 

Buna göre, her halkevinin nerede 
bulunduğu ve burada en çok hangi 
faaliyet §Ubesinin çalı§ması doğru o
lacağı, merkezce bilinmesi ve bu bil
ll'io_in Önceden Ve msl..lli ..... e V.ıtnı)
m .19 UU .::rL\.lıUC ... ._a-.11-clt.~ltrılı~DJU l • 

Merkezle evler arasındaki bu 
nı.adde ve teniyet üzerindeki temas 
•e münasebet fasılasız olacağından, 
merkez ile evi-er arasmda bir aracı 
kademenin mevcut olması yani, kaza 
•e nahiye merkezi-erindeki evlerin 
vilayet merkezlerindeki evlere bağlı 
bulunmaları za'l"uridir. 

.. * * 
Halkevleri. her kurumumuzdan 

mühimdir. Çünkü biz bunlarda, yeni 
hayatın, yeni muaıeretin, yeni terbi
yenin, yeni zevkin, kı&acası yeni 
türk yafayı§ınm örneklerini veriyo
ruz. Bunun, fena ve zevksiz olmıya 
tahammülü var mrdır? Hangi it, 
Türkiye'de, yeni insan'ı bir bütün o
larak yaratmak kadar güç ve güç ol
duğu nispette, her Jeyden önce la
zımdır? 

Halkevleri, ayrıca, iç propagan -
•damızın en esaslı ve en diri direkle
ridir. Elbette ki, bunlarla mefgul ol
mak için, paraya, teşkilata, metoda, 
tecrübeye ve bilgiye ihtiyaç vardır. 

Edebiyat resim, heykeltıraşlık, 
tarih, sergicilik ve müz-ecilik. tiyat
ro, müzik, sosyal yardım, köycülük. 
Bunların hangisi ilme dayamnaktan 
ve ilmi çalııan merkezi bürolara da
yanmaktan müatağnidir? 

Kcmmiyet güzel şey! Fakat biz 
Atatürk_, lnönü devirlerinde hem o
nun hem keyfiyet meselesinin halle
dilmiş olacağına eminiz. Çünkü ger· 
çek verim, bunların tesalübünden 
hasıl olmaktadır. Her İfte. 

Burhan BELGE 

Kızılay 
bulo;)W 

Kızılay Ankara merkezinin senelik 
büyük balosu Hariciye Vekili B. Şük
rü Saracoğlu'nun yüksek himayele -
rinde 11 mart 939 cumartesi günü ak
samı Ankara Palas salonlarında veri -
lecektir. Bu yılın ilk balosunun fev -
kalade güzel ve eğlenceli olması için 
çalışılmaktadır. İhzari komite dün ak· 
şam Hariciye müsteşarı B. Ag§.h Ak -
sel'in riyasetinde Kızılaıy merkezinde 
toplanarak içtimalarına devam etmiş -
tir. 

İstanbul Valisi geldi 
İstanbul valisi B. Lfitfi Kırdar dün 

sabah şehrimize gelmiştir. B. L<ltfi 
Kırdar dün Başvekil B. Refik Saydam 
ve Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak ta. 
rafından kabul edilmiştir. B. Lutfi 
Kırdar Başvekilimize ve Dahiliye Ve· 
kilimize İstanbul meseleleri hakkında 

izahatta bulunmuştur. 
İstanbul valisi şehrimizde birkaç 

gün kalacak ve bu müddet içinde İs -
tanbul'a ait muhtelif işler hakkında 
Vekaletlerle temaslarda bulunacaktır. 

u :L us 22 - 2 - 1939 

Tedris ve nümune 
orman revirleri 

Orman fakültesi talebeainin ameli 
bilgilerini yükseltmek için orman sa • 
haları dahilinde tedris ve nümune re
virleri ~ılımul kararlaşmtft:ır. Adetle
ri SON'-.. erde ibl.ağ e tr •ıdt iMe -
re şimdHilılc Aıi yerde re.r t>eeiıs eıdi-1.e
cektir. 

Halen merkezi Karabük'te bulunan 
Büyüküz ve Keltepe orman işletme re
viriyle merkezi Durs.unbey'de bulunan 
Alçam orman işletme revirinde bu hu· 
susta laznngelen fenni ve idart ted -
birler almmakla beraber talebenin ve 

(111111111 .. il ı ı •" 111111111111111 ........ "11111, 

Halkevinde 
bir koni erans 

Ankara Halkevi Bqkanlı - i 
ğmden: ! 

22-2-1939 Çarşamba günü 
saat 18 ae evimiz salonunda 
Üniversite İktisat Fakültesi 
Doçentlerinden Bay Muhlis 
Etem tarafından ( Türkiye'de 
Devlet İktisadı) hakkında bir 
konferans verilecektir. Bu e • 
hem.iyetli konferansa herkes 
gelebilir. 

s p o R 
11111111~1111-11111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bulgar takımı Ankara'ya geliyor 

A. C. 23 ıehrimizde Demirspor ve 
Ankaragücü ile iki maı yapacak 

tedris heyetinden orada bulunacakla • ~~-------------,.,~ 
rın barınmaları için de icap eden bina-
lar yaptırılacaktır. Bu revirlere birer 
mütehassıs verilmesi de dfüşünülmek -
tedir. 

Talebe buralarda uzun müddet ka
lacaklar ve bilumum derslerin tatbi -
katını görmekle beraber damga, kesim 
ölçme ve kesilen ağaçlar ıyerine tabU 
ve sunt surette yeniden ağaç yetiştir -
mek işlerini ameli olarak öğrenecek -
lerdir. Muhtelif hususiyetler arzeden 
diğer orman mıntakalarına ait tatbik -
ler, şimdilik orman seyahatleri ile te
min edilecektir. 

Dahiliye Vekôletinin 
tajra teşkilôtı 

Dün öğleden sonra saat 16 da Da • 
biliye Vekaleti erkanı toplanarak Da
hil~ye Vekaletinin taşra teşkilatı et • 
rafında görüşmelerde bulunmuşlar -
dır. Toplantılara devam olunacak ve 
taşra teşkilatının bugünkü ihtiyaçlara 
uygun bir şekle sokulması imkanları 

araştırılacaktır. 

Devlet Şurasında 
tôyinler 

Devlet Şurasrn.da açık olan birinci 
sınıf muavinliklere, ikinci sınıf mua -
vinlerden Ziya Önen ve Arif Hikmet 
Yamanoğlu, bunlardan açrlan ikin _ 
ci sınıf muavinliklere üçüncü sınıf 

muavinlerden Yusuf Vardar ve Şükrü 
Glısralıoğlu ve bunlardan açılan 

üçüncü sınıf muavinliklere birinci sı -
nıf ..,iil.azimlerden !':aHl. Alct2c ve Sa
'lrllrtr:rtngı:ır vt uuıı"tcıCtla.J1- açrıaıı uı • 

rinci sınıf mülazimliklere de ikinci 
sınıf mülazimlerden Akif Eranıl ve 
Naime Erşan terfian tayin olunmuş -
lardır. 

Fazla istihsal yapmıyan 

endüstri 10beleri 
İktısat Vekfiletinden: 

1055 sayılı teşviki sanyai kanunu -

na müzeyyel 2261 saydı kanun muci • 
hince tanzim edilmit olan fazla istih
sal nizamnamesine tevfikan atideki 
hususat alakadarlara tebliğ olunur: 

Çeltik, kiremit ve tuğla sanayii ile 

ikiden ziyade mevkili tezgahlarda i -
mal edilen fantazi ipekli kumaş, ma
karna ve \lehriye, mensucat boyacılığı, 
kanaviçe ve çuval sanayiinde yeniden 

vücuda getirilecek tesisat ve yahut 

tevsilere 13-2.1939 tarihinden itiba -
ren altx ay müddetle Vekiletçe teeis 
ve muafiıyet ruhsatnamesi verilecek -

tir. (a.a.) 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

Dahiliye Vekaleti kaymakamlar a
rasuı.da yeniden bazı değişiklikler yap
mıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz : 

Bulancak kaymakamİ BB. Şevket 
Gürkan vekalet emrine alınarak yeri -
ne Dahiliye Vekaleti mahalli idareler 
umum müdürlüğü belediyeler şubesi 
şeflerinden Sadık Gürel, Akhisar 
kaymakamlığına Erdek kaymakamı Bir kaç gün evel, Istanbul'da iki J sporcular da oynamıJl&rdcr. Bwıa ~ 
Bedri özer, açık olan Udik kayma _ maç yapan A.C. 23 adındaki bulgar ta- men onlar da 4 - 3 mağlCibiyetle saha
kamhğına Karapınar Neşet Erhun _ kımının şehrimize gelerek iki maç dan ayrılmışlardır. 
lu, Finike kaymakamlığına Gündoğ - yapacağını haber vermiştik. Memnu • İstanbul gazeteleri iki maç oola • 
muş kaymakamı Adil Dundar, Torul niyetle ö~rendiğimize göre, İstanb.u : yısiyle taknnın telmik vasıflar taşıdı
kaymakamlığına Karakoçan İzzet Kı- lun Beyogluspor takımını 2 • l, .. Ş~~lı ğını ve seyre değer bir futbol oyna • 
1avuz, Saray kaymakamlığına Feke takımını, 4 - 3 yenen bulgarlar, onu - dıklarını yazdılar. Beyoğluspor ve 
kaymakamı Haydar Ekinci, Emirdağ müzdeki hafta içinde Ankaraya gele - Şişli 'yi rahatça yenmişlerdir. Forvet
kaymakamhg~ ma Menemen kaymaka - ceklerdir. A.C. 23• kehrimizde cumar- !erinin seri inisli ve denlasmanlı -t . .. 1 . . . , r oy 
mı Emin Ergüven, Menemen kayma - esı ve pazar gun erı şampıyonumuz nadıkları müdafaalarının bilhassa cok 
kamlığına polis müfettişlerinden Ru- Demirspor ve bölge ikincisi Ankara • kuvetli oİduğu söylenmektedi ~ 

gücü ile iki maç yapacaktır. r. 
hi Çalışlar, 'Gümüşhacıköy kaymakam V . Bu vaziyete göre, bu sene milll kü-
lrg~ ına Mesudiye kaymakamr Mazhar erılcn malt1mata nazaran, bu bul-

tak (A c 23) ·b· · ·· mede Ankara'yı rt:emır>il edecek olan Başdoğan, Tefenni kaymakamlığına gar ımı, • · gı 1 garıp go -
rünen bu ismi, ı 923 senesinde birle • Demirspor ve Ankaragücü oldukça 

Karaisalı kaymakamı Hıfzı Tüzün, ·k· k l"b b çetin bir imtihan geçireceklerdir. Bu 
Karaisalı kaymakamlığına Kilis kay - şen 1 1 u u ün aş harflerini almak 

suretiyle meydana getirmiştir. 23 ra _ suretle milli kümede geçen seneki akı-
makamı Necmettin Erçin, Kilis kay - bet v v v n1 

kamı da birleşme senesinin son iki sa- e ugrayıp ugrarmyacagımızr a a • 
makamlığrna Hozat kaymakamı Tur - yısıdır. mış olacağız. 
gut Başkaya, Akdağ madeni kayma -
kamlığına Diyarbakır vilayeti maiyet A.C. 23• cuma günü şehrimize ge- Haber aldığımıza göre, Demirspor 
memurlarından Fahrettin Ahıshalı, lecek ve maç yapacağı iki kulübe men- Gençlerbirliğinden Keşfi, Eskişehir • 
Şarki Karaağaç kaymakamlığına Ay - ~up itıre~rle sporcular tarafından den Şevket'i Ankaragücü de gene 
dın vilayeti maiyet memurlarından arşı ana tır. ' ·G 1 ro· l• v• d H • G 1 

Tak 'k' 'd ... 1 b b enç e ır ıgın en asanı ve a ata-
Tevfik Karademir, Nevşehir kayma _ ımıın, ı ı ı arecısı ı e era er 

14 kişilik bir futbolcu kadrosu vardır. saray'dan Haşim'i takmılarma alacak
kamlığına Plümür kaymaıkamı Edip 
Yavuz, Feke kaymakamlığına Çal Kafile reisi Bulgaristan'm eski ve ma· !ardır. Her zaman biribirleriyle sami-
kaymakamı Mustafa Aycan, Çal kay _ r_uf oyu~cularda.n K~~ef'~ir. Ta~ım, mi münasebetlerde bulunan bu kulüp
makamlxğına eski iskan memurların _ lık şaınpıyon~sının bırıncı devresınde lerin arkadaş takımlarını takviye et • 
dan Rüştü Ülker tayin edilmişlerdir. Slavya takımıyle aynı derecede başta miye yardım edeceklerini biz de şüp • rr 
_ -----., _.. .r.·-~- - --.; ·- -- _ ~ulunmakta~ ~~d!!;:':_~~~~~~ _3, hesiz savıv<>ruz. 

Açrk bulunan İstanbul vilayeti i -
darc heyeti azalığına inhisarlar umum 
müdürlüğü hukuk müşavir muavini B 
B. Kudret Arkun, Kırşehir mektupçu
luğuna Siverek kaymaıkamı Salahattin 
Erçin, Edirne hukuk işleri müdürlü -
ğüne Su şehri kaymakamı Münip İl -
ban tayin edilmişlerdir. 

D. D. Y ollarmın memurlara 
ait satışları kararlan 

Devlet Demiryolları tarafmdan da

imi surette veya senenin muayyen 
mevsimlerinde, muayyen bedellerle 
memurlara dışarı satılmasına müsaa • 

de edilmiş olan elektrik, e.u, fidan, lin· 
yit ve çeltik kömürlerinin satışlarında 
yalnız: bir defa komisyon kararı alın • 
ması kararlaşmrştır. 

Bir tayin 

Başvekfilet sicil ve daire müdür 
muavini B. Latif Armer Riyaseti 
cümhur mutemet ve hesap memurlu -
ğuna tayin olunmuştur. 

cu vardır .• 

Misafir takım buradaki maçlara şu 
kadro ile çıkacaktır: 

Kaleci : Dermanski (otuz beş defa 
beynelmilel), sağ müdafi: Balakçiyef 
(sekiz defa beynelmilel), sol müdafi: 
Sposof, sağ muavin: Poçef, merkez 
muavin: Vitaski, sol muavin: Buhsef, 
Sağ açık: Todorof (yedi defa beynel· 
milel), sağ iç: Angelof (kırk defa 
beynelmilel}, merkez muhacim: Pa
çaciyef (7 defa beynelmilel), sol iç: 
Astrogof (bir defa beynelmilel), sol a
çık Yordanof (on beş defa beyneltni -
lel), sağ iç Angelof: (Bulgar milli ta
kımının en çok tanırumş bir oyuncu -
sudur.) 

A.C. 23 ün Şişli ve Beyoğluspor 
takımlariyle ıyaptığı maçlara nazaran, 
oldukça kuvetli bir kadroya malik ol
duğu anlaşılmaktadır. İstanbul takım
ları bu ekipe karşı takviyeli çıkmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Beyoğlu 
sporda Canbaz, Bambino, Murad gibi 
oyuncular bulunduğu halde, maçın bi· 
rinci devresi 2 - O bitmiş ve ikinci 
devrede Beyoğlu sporlular ancak bir 
sayı çrkarabilmiş.J.erdir. 

Şişli takımında beşiktaşlr Hüsnü, 
güneşli Yusuf, Melih gibi tanınmış 

P gun 
Ankaragücü - Harbiye 

lekaüdleri de oynayacak 
Pazar günü Ankaragücü - Bulgar 

takımları maçından evel Ankaragücü. 
Harbiye tekaütlerinin yirmişer daki -
kalrk bir maç yapacaklarını da haber 
aldık. 

Harbiye takımının eski sporcu za -
bitlerden teşekkül edeceğini Ankara -
gücünün de bir zamanın Ankara muh
teliti yıldızlarından teşekkül edeceği 

söylenmektedir. Bu hususta alaca -
ğımrz tafsilatı okuyucularımıza ayn -
ca bildireceğiz. 

Bundan baıka, evlerin mesela ti
yatro ıubeleri faaliyete geçebilsin 
diye piyesler ha.zırlayıp yollaınak, 
fÜpheaiz lazımdır. Fakat tiyatro, iyi 
oynanıraa iyidir. Ve bunun için de az 
çok bir malumata lüzum vardır. Biz
çe, bir yıl içinde, muhtelif evlerde 50 
muhtelif piyeı oynatmaktan•a, iki 
piyes oynabnak fakat bunu merke
zin tiyatro ıubeMJıe kontrol ettir
mek. tenkit ettirmek ve neticeyi ev -
lerin mecmualarında mukayeseli bir 
8Urette aıkaettirmek daha faydalıdır 
(ki, bu mecmualarda bilhagşa bu ne
vi yani halkevciliğinin teknik inkişa
fmı tetkik ve mütlaea eden yazıların 
çıkması, zihni bir hazımsızlık do
ğurma.ktan başka bir iı gönniyen kö
tü heveıkar edebiyatını hiç olmaz6.ı 
tahdit etmi§ olacaktır). Tiyatro ve 
temsil ıubelerinin zevkle ve iyi ça
lı§l!laları, merkezde açılacak yahut 
müfettişlerin maahllinde ve teftiş es
nasında verecekleri kurslarla temin 
edilebileceği gibi, sırf temsil şubesi 
için ve merkezdeki temsil komitesi 
tarafından çıkarılacak bir nevi mes
lek mecmuası tarafından da temin 
edilebilir. 
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Kars'ta nakıs 19 derece 
soğuk var ! 

Bir diğer misal olmak üzere kara
göz'ü alalım. Karagöz•ü oynatmak, 
biliyoruz ki. birçok bakımdan bir da
va halini almıftır. Begbelli bir ıey ki, 
bu it merkezde etüt edilip merkezde 
tecrübe edilmedikçe, memleketin 
daha vasıtasız kaıabalannda halle
dilemez. Yapılmıyan bu olmıya mu -
kabil, yapılan, karagöz'ün geliıi gü
zel, egki muhavereleri yahut kötü 
yeni muhavereleriyle ve hep o eski 
ve büyÜk salonlar için gayri kafi 
teknik ile oynanmakta olmaaıdıl'. 

Demek oluyor ki, evlerin hususi-

yetlerini bilen ve nazarı itibara alan 
ve evlerin faaliyetlerini metodla ve 

ilimle tetkik edip tecrübe eden bir 

merkeze ihtiyaç, program bah&inin 

birinci ıartıdır. 

Elbette ki, merkez bu tekilde ça
lııınca, evlerin zaman zaman mer
kez.de yapacakları kongrelerde, 
propam'ın diğer tarafı, yani yalnız 
yukarıdan aıağıya değil de aynı za
manda aıağıdan yukarıya gelen vaa-
fı tekemmül etnıit olacaktır. Bu kon
pelerde daima madde üzerinde ko-

Nasrettin Hoca 
Bulgaristan'da bir Nasreddin 

hoca filmi çevrildiğini duydum. 
Memleketimize gelmiyen bu filmi 
seyretmemiz, tabii mümkün olma
mıştır. 

Türk zarafetinin, esprisinin öl
mez bir mümessili olan merhum ho
canın ruhu ve manası bu eserde ne 
kadar yaşatılmıştır, bilmiyorum. th
timal ki eser, hocanın şöhretinden 
faydalanmak gayretiyle bu mevzuu 
seçmiştir. 

Nasrettin hoca, bize güzel cevap
lar, ne§eli olduğu kadar manalı ve 
hikmetli bjkayeler, seçme nükteler 
miras bıraktığı için ne kadar babtı
yarsa, onun adına aptalca bir takım 
hikayeler uydurulduğu, kendi hi -
kayeleri maksat ve hedefi anlaşı1-
maksızrn yersiz ve eksik anlatıldı
ğı zamanlarda da o kadar bedbaht 
olur. 

Son zamanlarda rahmetliye bazı 
ressam kalemleri frak, smokin, ja
ketatay giydirmeğe, onu günürı ha
diseleri arasında dolaştırmağa ve 
ağzrndan nükteler uydurmağa baş
ladılar. 

Hocanızı eısiz zekasJ.y/e se,me 

nüktelerini düşününce bu hareket, 
bana Dante'ye yeniden her gün bir 
"ilahi komedi", Şekspir'e haftada 
bir iki piyes, Fuzuli'ye bir haftada 
bir Leyla ve Mecnun, Şeyh Galib'e 3 
günde bir Hüsnü aşk yazdırmak ne· 
vinden bir ~ey gibi geliyor. Hocaya 
acıyorum. Onun güzel hikayelerin
den bir tanesini modern şekle ko -
yup bir deneme yapalım, isterseniz: 

Nasrettin hocanın blr otomobili 
vardı. Fakat eski model olduğu i
çin fazla benzin yakan bu makine
ye. h~ca benzin yetiştiremiyordu. 
Gıttıkçe daha az benzinle biçare oto
mobil zar zor işleyip duruyor, bo

ca, neden böyle yaptığını soranlara 
§U cevabı veriyordu: 

- Makineyi benzinsizliğe alıştı
rıyorum. 

Fakat bu benzinsizlik yüzünden 
bir gün piston çatladı, karburatör 
bozuldu; manyeto kırr/d1. 

Bu vaziyet karşısında direksiyo -
nu elinden bırakan hoca ahbapları
na şu yolda dert yandı: 

- Otomobili tam benzinsiz işle
meğe alıştırıyordum, ömrü vefa et
medi/ 

Ne kadar soğuk değil mi? - T. 1. 

Cümleye dua ı 

Doatwnuz .Burhan Felek, bir 
fıkrasını §U dua ile bitiriyor: 

- Hak cümleyi ııaklaım ! 
Gençlerden birisi, bu cümlenin 

min.aamı sordu.. Cevap verdim: 
- Zamanımızda kalem aahiple

ri bazı cümlelere o kadar kıyıyor
lar ki, nihayet bir mizahçı, nükte
yi bırakıp cümlelel'imiz lehinde 
böyle bir duaya mecbur olmuı o
lacak! 

r.__qvıd; ktını.1 

Alman>:a'ya yaptı;.tız ta'ftlll 

ihracatı günden güne artıyor. Bu 
tavukların çoğu sıcak havalarda 
canlı olarak gönderilirken soğuk 
havalarda kesilmiş bir halde gön
derilmekte.dir. Fakat bu noktada 
alıcı ile satıcı arasında bir ihtilaf 
çıkmış. Almanlar : 

- Siz kestiğiniz tavukların kan
larını zayi ediyonunuz. 

diye Türkiye'ye dört tane tavuk 
ke&iciıi yollamıılar. 

Şu halde bundan böyle Alman
ya'ya gidecek keailmi4 tauvıkla.rın 
kanı dökülmıyecektir. 

Kan dökmemek l Bunu da sulh 
için bir kazanç sayabilir miyiz? 

Yemen. silô.lılanıyor ! 

Günü geç.mi§ bır top v.e arkıa
smda beyaz ihrama. büriinnıü1, 
bafı gene beya.z kefyeli bir arap 
resmi. 

Bu resmi kıoyan gazete, Yeme
n' in de ıilahlandığmı yazıyordu. 
. Bütün dünya hani harıl ailihla
nırken osmanlı imparatorluğunun 
son yıllarında rahat ve huzunmu 
bu kadar kaçıran ve kumlu çöJle
rini bunca Anadolu ve Rumeli ço
cuğuna mezar eden Y emeıı'in •ulıh 
için•de, eli kolu bağlı durma.u, doğ
rusu, yakıfık almazdı. 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar doğudan 3 met 
re kadar hızla esmiştir. En yüksekısz 

11 derece olarak kaydedilmiştir. Yurt· 
ta hava: Akdeniz kıyılarında yağışlı, 
doğu Anadolu ve Karadenizin şarkın. 
da açık, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki ya
ğışların karemetreye bıraktığı su 
mikdan Muğla'da 20, Milas'ta 14, Ku· 

şadasmda 8, Günay ve Tavas'ta .S, Ay • 
dın ve Alaçatı'da 4, Sarayköy'de 3, 
Bodrum, Kütahya, Simav ve Dinar'da 
2, İzmir, Eskişehir, Afyon, Karaman 

ve Kangal'da 1, Antalya' cia 7 kilogram 
dır. !Urla örtülü bulunan yerlerde 

karın toç,r:?k üstündeki !'. lınlı~ı Kay
seri'de 4, Kars'ta 6, Malazgird'de 9, 
Erzurum'da 16, Kangal'da 26, Sıvas'ta 
37, Nazımiyede fü: santimetred ir. 

Rüzgarlar; Doğu Anadolu'da ce • 
nuptan saniyede 1, diğer bölgelerde u. 
mumiyetle şimalden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. En dü -
şük ısılar, Yozgat't:.ı sıfırıı• altımla 7, 
Sıvas'ta 14, ErzuLar•da 15, Kayseride 
16, Kars'ta 19 derecedir. 

En yüksek ısılar da; Kars'ta 13, 
İzmir ve Adana' da 151 Bodrum' da 17 • 
derecediır. 
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Balkanhlar arasındaki 
dostluk tezahürleri 

DÜNYA HABERLERİ 
ı·" """"""""" "'"" """""""'' """ """ '"" ...... '""'"" """ "'"""" "'" .... , 

Milli ~timiz Ankara Halkevillde 
"' 

On iki tayyare 
havada ~arpııtı 

Büknıt'te topMIMn BaJkae aa
'-tJ ~.._alan ele,,... et
......... EnUd..... kımıı.,. bu. 
.._,._ ..nı- ai,.ıette Ramanya 
lauici,.. mili Gafealro i1e Elen hat- Pensakola, Florida, 21 a.a. - Sia--
"-kili Metakae t.arafmdan .ciylenen 1l bir havada UÇUf talimleri ~a 
-.ıar Balkaa milletleri arumda- olan ceman 12 tayyareden mürekkep 
lııi do1tl• namma MIDimi ltir tesa- filolar arasında fickletli bir çarplfllla 
... mahi,.tini almlflır. E•ı• w o1'nuıtur. • 
ld aataktaa ela ..ı.tdacaiı a..., Tayyarelerden yedisi dilfmüttür. 
8Glu.; ~timamm ~i mhall•• Pilotlardan biri ölmüf, biri kaybolmut 
a..· •• ele clölt Hwlet arıaemdaki birbçı da par .. Utle hayatlarım kur

Musolini Hitler ve Franko. 
arasında mülôkat mı ? 
Roma'da dolaşan bu şayialara 

ehemiyet veriliyor oldukça 
Roma, 21 a.a. - ltalya'da, Muaolini ile Hitler ve Franko ara 

ıında bir mülakat yapılacaima dair yeniden dolaflDJY• bql.,..a 
taJialara Roma mahafilinde ebemiyet verilmemektedir • ......,, mlnaeeltetl.ia te .... &ria- tamuya muvaffak olınuttur. 

~~~~~~1--------------------------,Bu~~~~~~i~~ 
)DJdw. El• ..... kilinia, nud11wla böyle bir mlil&kat üç memleket ara.uı-

... ..- .., ... 11 si"."..,,...,,,. Nevyorkta Naz·ı ıer bu·· yu·· k dairi doethrk ve ifbirlifi zihniyetine "'r 6ir ,,eni onlOfJftll nni.sa•ere ecli- tamamiyle uygun olmakla beraber fiın 
ı.e.i • ............. flefiltllr. ZiN dilik hiç de zaruri defildir. ıt.aeaı, 
... IJCllt .. • I ,,. ı.lt"'7ed ... .....,.,_ b ı• r n u• • m ayı• ş ya pt ı I a r Franlr.o'nun buciinkü tartlar içinde 
..,,,ir._ t.panya'dan aynlımaı mümkün değil -

R , • ..-,. ..WU C...... dir. 

ia ...-it bir._. lclDcie 8111'=1• ... dı Bu.r6o•'taki Mntaalar 
.... .-...n aM ••ki 1tallvm Nümayitte 25.000 den fazla insan var Paria, 21 a.L - Buraoa seyahatinde 
..._ ........... .,._ ... laeJribti B. Berar'a refakat etmiı olan B. Saitıt. 
...._ ctr fıltir. yahudiler aleyhinde nutuklar ıöylendi Beraro. Jordano ıörii9meleri hakkm-

Pillaeklra ~ _. Balk• aa- da dıt bakanlığına etraflıca malOmat 
tanb a...,.l Amıkaıa'u U.IWe ifti.. Nevyork, 21 a.a. - German - American - Bund'un teıtip etmit vermek üzere bu sabah Paris'e gelm~ 
..._ aktıettili Mee•, A...t11r7a olduiu mitinge bqlanmadan iki aaat evel 20.000 kiti alman· tir. Bu akpm tekrar Burıoe'a hareket 
..... ..aet..U hir ~ı.tti_: ç.-.. amerikan nazilerini proteeto etmek üzere Madiaon Square'de top- edecektir. 
lo.akp parcal '"aanpı. Kapik .... lanmıt idi. Mitinı mahallinde Manhatton polia komiseri hazırdı Frant1a111n Londradalci 
tıaat ... olta A.....- politik•-• 500 ı· ·ı . 'L-..... d d0 rd .._. o1- •ir ...... ıddı. Bir ,..a ifia- " 1 po 11 memuna ı e ınzıu.w ı an e ıJO u. elçi.ınln ıemaelan 
de ~ ,.;r1er .olm111tar. A.....t1a7a Poli• memurlarının 50 si •Üvari idıi 1 Londra, 21 a.a. - Fr&MIZ •efirl B. 
Cll'tadaa kaJlanlfl... Çek • 51eoaksa n halkı birikmekten menetmeğe ve Korben, bu ublıb Paria'ten buraya acL 
tauçelamn ... K~ -ta.at yıkıbmf. dolapp sezmeğe sevketmeğe uğr .. ı- F ı· ı ı· st·ı n mlftir. Mumaileyh, Paril8'te iapanyol 
Praua orta Awapa'dua elini alana yordu. Mitralyözlerle mücehhez bet mesele.i bakılnnda B. Bone ile röriit • 
~f n Almanya da he......,..ya polis kamyonu, "gu llVHı", berabe - miiftür. 

Ciimltıırra.iınü Anicırcı Hollıeointlen ayrılıyorlar 
••wtlfhn'. Fakat Balk.aa aıtaab rinde ıöz yaıı döktürücü bombalar konferans 1 B. Korben'in B. Berar'a tevdi edil • 
ralms ba IAftlllblara ıöiüa ..-.1c. olduğu halde, mitine m.ııatlinde bu- mlt olan vui.felerin neticeleri baMrın-
le kahae•., 8iikNt siJ-letiDdm tunuyorlardı. B. Fritz Kuhn. aiyah da malOmat vermek iber. bugün 81- --------------------------._..._. t......_ ettirildilf sihi, Onlformalı erkinıharbiyesl ile birlik- h ı ğ leden 80IU'a hariciye naaretioe Pde • 
aafla•lafllllfbr. A..-.pa politikau- te 1'ina dahilinde idi. Tribün, Ameri- a % 1 r 1 1 ceği habu almımttır. 
aan MGnih .......... takip.._ ie- lrıan bayrakları ve gamalı kıh4ilar1a l•pan.yol mJUIBCileıi 
tilaaleai içinde haa1I taltü sörmek il- tesyin edilmit idi ve bunlar Vating- Londra, 21 a.a. - Filiatin konferan- Paria, .21 a.a. - Deıhiliye nezareti• 
...... Miia11a'tea ... ı Balkan aa- ton'un muazzam bir rnmini çerçeve- 81 btt hafta katı aafbaaına girecektir. panyol mültecilerine yardım ~ilme -
ta.bam iki ana, Yapalavya ,,. Ro- liyordu. Buıün öileden IOIU'a yeni bir inci- ıi içiıı 20 milyon franklık bir kredi~ 
-..,.., lriiçük -tanıta ela dahil olan Fritz KWuı iki bin polia memuru- llz • arap toplantısı yapılarak b&flıca 1DJftır. 
ld cleTlettf:· 8a, ~aıeariatan'a Pl'fl nun himayni~de Madison Square arap teklifleri bir kere daha ıasden Guadalajara cepM•i'*le 
h.lt•hmt ... -......... iken, Ma- Garden'de yapılan toplantıda •lan geçirilmittir. Mıa1t bat mabeyinciai Maıdrid, 21 a.a. - llerkez cepbMin-

Hong Kong'ta 

lnglllı topraıını 
Japon bombaları 1 

earilıtan'clan'" hattı lt.alya'd- da alman olan 25.000 amerikalııun hu· Ali Mahir pa,a. Mmır heyeti namına, .:ı_ d;-.,..,. •-.. eteri ellCiimle Jara -
.. JUi ..a-L- L-..L- • • ı f'l' • d ı t" uc: -r--· -n- Hongkonı, 11 a.a. - Hongkong in-... , -- -.-- CllP • - ı• en zuırunda bir nutuk aiSylemittir. müstakil bir arap - 1 ıstın ev c 1 - ma'da ve Guadalajara viliyeti ilzerin -
tas,ik brpımdrt 11kıldı. 8--.. . . nin tetkilinden baheederek, beynel • Dün giliz toprakları ~ivarmda bulunan Çin 
~ a.,..~ ,,. yape1a...,..•aa Yahudi - Marbı•t entenwyonalı • . takdirde de ut aık UÇUt yapmlf1ardır. · köylerinin 9 japon ta,,aresi tarafın -

Sovyetler 
lngiltere 
ticareti 

'-tfsa alMlalan •••• aatıMlb et- nin tecavüzüne uğnyan Almanya'nm milel vaziyet vahimleftiği fiddetli bir topçu muharebesine mlin- dan bu ubah bombardımanı aıruında 
...,_.. .. p'n ı••· Flhl ••..., midafwma tebaia edilea ı,a içdma- bayte bir devletin •tratejHı: bakandan cer otan bafü bir piyade müıuıdeııoeal birp bombe•• incili• tıopraldarma lngiltere'nin dış. ticaret 
__ ___...a--•a L ... _. __.. _ . .--......L. .... _ .. ~ au~ .. q ........ : BO)rlk Bri~ ~ bals olacelı ..... ira...!ed!W,elr. ... _._.. ... Burada HiAdll Wr ı .... m .. 
--- - .. ..,... -- - k ahudi mlyetl bi._. bydet:mif ve arap ti. ~ . -..,......,~-· .-..- N M k ı 
..AL a t tt f ....1...1 .....__L A-- ""Hıristi~ ameri ahlar. v u , .. 1.. p o \toi Uç .ıı5" blu.ı kbnaclc~ ö11DU§tUr. azarı o~ ova ya ~--a nan an a,.. r vnnaa ~, teh "k • ~ uyuaıayma yco. .. .n:ı:.ıuıu uu. \l,,;vı~ıu ı.ı.. ıu. ,. ,,. ""* _ .. Q'ıt.WM\k•o'llltit: J~iftuead•= .a-. ~ ~ ki- ~deeiyte tncitt~e'ıye ballı olaca- Yıenl BefılLI Lab•ıneSI Kantona elden demiryolunun ingiliz 
...;.. Balba Mletl.ine timil b~ ti üniformalı.idi. Bunlar, kahve rengi g1m w yahudf eka11tyeti hukukunun ı • • topraklarına ılden Jmmı da baara uf gidecek 
..-e elmw MıilıP' it ._ - ı&nıekler &iJmitler, kollarına p- ~r:aca~ını daha °"1 

..,.cleyleclill- ~~ere hillrikneti, İnciltere'oin Londra, 
21 

a.a. _ iyi malem.t .ı • 
da119ra ........_._ ık -ulsrle malı has• ...,_. bam..a..tıv ... ı " tır tmlftır. Lifi raLllıl aldı Tokyo aefiri Sir Craiı~'yi Japon tay· _...._ olan malıfı'I, B. Hu.a..-•un .. ,.,. • 
.tart taraflı olM'ak w...-. Bwı• idi. Kapıda yapılaa ulcr kon.trol •- lftllilü - yahu.dl lo 1anıuı il r• yarelerinln Honıkonc arul•lnl ~ w~ . . ~ n. 

..... antantı için ltir slf tetki1 et- yeeinde ~~ondaki mitine, .n~t bir p Brüksel, 21 a.a. - Yeni Belçılb a- bardıman etmelerini protıeıto et:miye rupa nm ftmali ,arkı•lne yap.cağı _. 
&:&1 •:,,.bir ..... n inkar edil--:.. ıükfinet ıçınde .cereyan ctmıı.tır. Bu- Londra, 21 a.a. - İngiliz - yahudi b' . L-,ti larak .. ,_ t ı.uu t memur evlemltfir. yahatin 20 martta bqlryacağmr-beym 
-.• -T --- abe b d 1 1 1 .. icada .. .. .. ınesı "' o fOYn; etc ..... '" e • " _, .... cd. M . M tir. Ve ı... ... ec1...a..n, dört Balkae aUDla ber r ır avctname ı e sa o- top ant111 uç saat r •urmuştur. . t' • Şan hay' da İ lalilceU! etmg&-ı. ır. umaıleyh, Varpa. oe 
...__..._., Bal•aritıtaa'ı --1.&- v.;... na ıirmlt olan muharrir Dorothy Bütün delegeler difer bir toplantı - mıea' ır. L:1• Pir'~ .. v_.._,.k tö T ! 

21 
~ pye1ı.tik~ mahf'll kıcwa, Lenin.grad, Helıaingfon. Stok -

_,,._., • .--..... -T- ....._ _,,~ k l Kuh il da 1 • ti kit :ı... tye-.ı • ~ nalVlı sena r OAyo, a.a. - o ı ı er •hm7• pl.-.ktacbr. . ·--...... - T-e sese n e a- n eve vazıye tet arzu•unu guw- Adl" d C!-h "kat ı:ı. tbu N nk. h"u'-..... i ha •• bolm, Ollo ve Kopenhag'ı ziyaret ede 
lay etmit ve "hücum kıtaları" nın teh terdiklerinden timdilik hiç bir yaıi ıye: e .-- ryver 0 ı& me- ve ma at, a ın u~ rıcı- k · 

~ .... pakta ... ~ dltklr bir vasiyet takınmalarına rai- toplant te•plt ed~tir bue,, Nafia ve münaklit: Marck ye ouırı Şenboh'un katli dolayısiyle, ce tir. 
bale ,.lancla ~k ~. ı Wr a- men polisin himaynln.de verinden la- y-1.

1 
d' -·-'---- ti halr.k~..1-1-% fi. "demokrat hui•tiyan mebm", Harici- Şaqbay'dald vaziyetin çok ciddi ol - Seyahat, dört giin devam edecekt:k. 

d '-- br ı _... ._ " .uu 1 .--re QAIU So ... __ .. al' tö " n..1.: c1ux... 1..-n • kted' Sö 
an ab-11 : a.ma ••7- mıldamemıttır. Hüviyeti tnbit edile- kir teatilerinin çok açık bir pkilde ce- >:e: u~ soey ııt ~ r ..._.... 5~n~ te11tavz ettırme ır. : Y- Guetelerin en ziyade ali.kasım çe .. 

S.llaik ..ta"!'etiJle .. ~ıan.tan, miyen diler bir zat da yahudilik a- reyan ettlti, yahudi delegelerinin mu- lıye ve Sıhıye: .Cekeles 90.yalist me- len~ıiıne ıare, Japon o~du mlimeaıl • ken mesele, dıt ticaret nazırınm Sa. .. 
... , MDeclenlMri k..dİR IÇlll açJk 1.1- teybinde bulunurken Ruzvelt'e "Ro- baceretin tanzimi babsiııde yalmz Fi- bm,, }faal "'!e ıçtimat ya~: Wan - len, enternasyonal imtıyazlı mıntaka yetler Birliğine sideceği haberdir. B• 
ralul~ pakt bP!'"'m etitme ~d.:,r aenfeld" dediği sırada Kuhn'a yaklat- llstin'in ekonomik istiap kabiliyetinin !erw IO•yahet m~.,, Malı ye: Gutt ile frwrs mmtakasmda daimi suret- haberi hiç bir tefsirde bulunmabı .. 
sehniıtlr. Balsarilıtan bapekili Ko- mak iatemiı i•e de mumaileyhin pini nazarı dik.kate alnunaeında ıarar et - padlmento harlcı., iktisat: Richard te wkua ıetme.kte olan karıpklıklara zm sadece kayıt ile ü:tifa eden müfrit 
MiYaaof, seçm sin bir tGrfı ... -.. muhafızları tarafından tekmelerle ye- tikleri bildirilmektecUr "parllmento barid", llaarifı Bıan- artık bir nihayet vermdc için timdiden mubafuakidar guetai müateana ol .. 
cWae .....difi ...,......_ Balpriata- re dütGıillmüttilr. • court "parlamento harici", Milli MU • "enerjik tedbirler., huırlamaktadır. mak Usere, bütün diğer gazeteler ha .. 
a'm fil• pakta dahil bir d..let te- • • .. Uııi dafaa: General Deni• "parlimento ha- B mbardırnanda ··ıenıe beri memnuniyetle k&l'fllamaktadır .. 
llkki eclil.wleceiini bile IÖ)'l..qtir. Ntimaytt, nni ~eaıne ıore - 1 talya'ya göre rici", MU.ftmle.klt: münhal. H oL 21 Buo __ .__!. lar 
D....ıcldCafnkoft Metaluae~I- formalı kıtalar, licıvert entarili ve onıaong, a.a. - .-uau J& - • 
ki da Biknt'te ~leri matak- beyu &ömlekle genç. kızl~ tarafm.- s • poa tayyareleri tarafından yapılan T.,mia gazetesi, B. Hudeon'un llce-
lucla .A--. içtün·•·nhwi arac1. dan yapılan ıeçit rnımlerıyle bafla- Af k I u rıye bombardıman neticesinde inciliz ara. kon'ya ve diğer iki , imal hülriimetl .ir :.-:-...1- BalL-- ... _. mıftır. Gamalı haçlı bayraklarla ame- rl a'da lop anan zt.inde ölenlerin adedi 11 e balii ol - merkezine yapacağı ziyaretin, ekono. 
seçea .... ~ - 99Tlet- "'--- '---ı.1 b' 'b' · ı... t Daha bi t da aralı var leri ..,.-••H ...,.__ eailallafb- rtaıaauidl umr·- arı ırı ırıne 1Mlll§ID8 - k =~~tur. r ço y - mik mahiyette olmaıkla bet-aber, a 

..:....1 • F k 1 1 a bı· nesı· çok ıiyaai chemiyette ve İngiltere ile iım ~--.. laaklı ir=iı'•· v. ita, • • ransıı UYel er ru. köylerinde ölenlerin •Y• İle -'--8 • -L&- Niimavtt eenumda 20 kitı kadar 'ıt Scwyetler Birligwi arasında iki memle. 
:r-- • - ~ı ~ cin- ı · çok ağırdır. Şum'da bulunan binlerce 
.. a1_ - .. ıanmııtır Alman i•tianal tedbic keti alakadar eden bütün meseleler _. .,.aamtlald ............... llriİll ı-- · - Şam, 21 a.a. - Milli blok büyük çinli Hongkonc'a iltica etmektedir . 
..... ~ 8aı.U'İlıtaa' da tlmil ler sayesinde çıkması muhakkak olan k 1 1 d komeyi icabında baaımn yeni hilkil- H•taneler ıyarablarla dolmuttur'• hakkında daha •ıkr münaebetler te • 
tlir F•lhelıika Bal ....:. • - ciddi h&diselerin önü alındığı selAhi- ıo az a ır meti tqkil etmelerini kabul eylemek Hongkong valisi ile mevki kuman· minini iatibdaf eder mahiıyette telildd 
~ MD. içinde ~ tetHJ •: yetil mahfillerde aöylenmektedir. •uretiyle meNi•ine nihayet vermlttir. danı hadise mahalline &iderek bir ra • edilmekte bulunduğunu yazl}'OI'. 
dört ~...-. karp .. dwece dü- NilmayiKilerin içtimadan sonra Roma, 21 a.a. - Roma mahfilleri &u halde yeni bükümetin Cemil Mar· por buırlamqlardır. Aynı gazete, "Ticaret yoliıyle bar..., 
r&t hanket etınaittir. Bam tuki ,,.. Yorkville cermen mahalle.ine lali· ltalya'n~ T~ablu•'taki kuvetlerini 8'! danı tarafından teıtkil edilmesi muhte- Diier taraftan bildirildiğine göre, başlığı altında çıkan bapnakalninde 
orta A~ clnletı.mia yaptıfı men dönebilmeleri için ıecenin ıeç tı~ı ilzer.ıne ~v~ Kamaruındakı meldir, fakat mumaileyhin i8tirahat japon tayyareleri bizzat in.gilis toprak diyor ki : 
slM, ~ w ..... s*Jp Ü AY- bir saatine kadar polia .metro t.tas- milzakerelerı ve ingilız ve framız ı•· etmek arzusunda mrar eylemesi tak - larında bir yolcu trenini mitralyöz a - "Hudson9un seyahati haberi, BB. 
,,.. ..... -. telaclit .._ ftairettea yonlarmı ve bütün nakil ftsıtaları- zetelerinin nqriyatım hararetle bahia d;.riade Rcisicümhurun bu vazifeyi i· teti altına ahıntlar ve ingiliz a&ftrt Stanley ve Hudson'un Berlin ziyareti 
ı.tiNde ....U,. •• ... ydl, b.ıamk nı muhafaza altma alDUflır. mevzuu eylemektedir. faya Humus mebu•u Mazhar Pap Raı tarargthı Userinde uçmutlardır. haberini müteakip ahnmzttır. Alman_ 
......... ~ ietiJ..ı.tl --- Ne.,ork _ Taymie ve Nevyork He- Bu mahfi~lerde ehemiyetle kaydo : bane'yi davet etme•i ihtimal dahilin - lnciliz mahafiH bAdiaeyi çok vahim yada ingiliz heyetinin baıthca hedefi 

-

_..a-..11 •-•s--t...a--•• .. _ .... rak11ibi bUyilk ıueteler V-in.....,.n- Jundupna &öre, sene batından ben dedir. !>'örmektedir. "k" meml k d~· · · · 
--. - ..--- - -~ - -s ..... Fransa timal! Afrika ve Somalide:ld ku • • -> ı ı e et en u..n ıaı ıçın meıum o-

lraç.-z •• ,,. ....... laıawtli Ht- UD reaminia etrafına pmalr haçlar vetlerini fevkaltde arttırm1Ştır. Daha Kabıraeyı Mashıar Raalane MiitM, bir ham harbı lacağı muhakkak olan ekonomi harp 
wkillala alalJle Belka•I ... ait W.. Jmnulmuı olmilama itiru etmektedir- ikincikinun bafında Fransa timali Af- Pa,o kuruyor Şuıahay, 21 a.a. - 40 japon tayya - tehUkelerini karfılamak olacaktır. 
tin ilatillflana wak ........... a - ler. rikada 97 tabur piyade, 8 alay aipaht Şam. 21 a.a. - Suriye Reiaictlmıhu- resi I•nçau phrini bombardıman et - Moakova'daki müzakereler 1934 an -
,..... ....._. De ••Declil•cefinl _ ve 30 bin kifilik de diğer akerl sınıf· runun ısrarı berine nasyonaliMler miftir. Çin tayyareleri müdaf• te,eb latınaaınm muhtıemel deliline taalluk 
if .. e elmeli, 8alkaa paktau ilham 1ara memup asker toplBmııf bulunu - parti•i rei•lerindecı Mazhar Rmlane bu.tinde bulunduklarından çok fidclet- ~ecektir • 
..._ dÜfll!:Hl-1 .. 1la• ...... tin ISVI• rre hududunu yordu. 0 samandan beri bu yekQn mU- pqa yeni Suriyebbineeinl kurmalı 1i bir hava muharebesi olmu,tur. tngilis politilr•ı, icraatla da aabit 
•• &-L..1!.. •-.ıa:....t - ..ı_L_ ;.;.;_.. 7 him aurette artmıftır. kabul etmiftir. Bir japon tıebliğinde 36 Çin tayya-

- --.- ..... - .,_, · · d"•il...ı"d olduğu veçhile ekonomik ve ticaret ba lan wbwdifilli aala-.ktad ... E. Somali'de ille bugün aeklz bin sene- reunın ,..,, Ul'I Uğü bildirilmektedir. 
-- ..... ..... ..... ... ...... geçen iki Alman galli aaker ve bundan bafka Cibuti'de Altıncı Jor1· •ırhltsı rı,ı aamimr olarak arzu ediyor. Lon • 
._ İINlreltİr. bir ~ar, Oç tıorplto 30 harp tay - 6 dra bükUmetinin iki büyük totaliter 

Bem, 21 LL - P'ederal kon.ey bu yaresi vardır. d d . . d. Mıs1r ve 1 ran devlet olan Almanya ve Sovyetler Bir-
A. Ş. ESMER aabeb awatmyalı iki mülteciyi takip Eler togiltere Akdenls atattıkoeu Ün enıze in 1 Kahire, 21 a.a. _ Kıral P'aru.k rad- liği ile de liberal ekonomi •iıtemi tat-

--- ederken liri almuı hudut muhafızırtm fonn01Une ehemiyet veriyona, bu sta- - --'• -M 1 d biık ed meml k 

ı.a.nbal Baro rehinin ledfw 
kabul edlleeek mi! 

• __ ..__, ... _ İ•-'"'re hudud·-·· t--- tillr.o"'' ttalya'nın de~l fakat tlmatl Belgrad, 21 a.a. - Bu,UO oğl~en ,...,._ .uy e iği bir nutuba bilh... en e eti« olduğu gibi mü-
-. .. uu ua ·~ - _.. ı - ... N-L--t lda, k raı '--al r.e Mısır ile lran ·---.:ı-Lj mu··--ebet- zaker"""e .e--d b 1 b de 
t.I hld-ini tetkik ·...ı.. Afrika'dald si11hlanma1an ile'" Su. sonra .... _. 1 1 ft AB •-s --aaua& - wı cuu. e u unmaeı unun • 
.,. etmi,~u. riyede talnöettifl emperyalist hareket de huıır olduiu halde 35 bin tonila- terin Ailamhğından babeetmit n lilidir. 

Komey bu iki alman muhafum da- terle Frama'nm Bıl&l etinelrte olduğu- toluk "Altıncı Georıe" zırbl•ı deni- gençliii '"mıllttehlt ve bir büyüt Mı- Deyli Telegraf gazetesi, Moskova 
Ltanbul, 21 CTelefoaJa) - Yum ba ziyade pyretketllkle bu nbyı ih- nu ··rmni lizrmdır ze indirikniftir. •X'" kurmaia davet eylemiftli'. yolunun Val'fOYa'dan geçtiğini kayde-

1-o idare heyeti toplanarak rei• B. dM ettiklerini lk hGne alarak. bak- go . Bu gemi, 14 senedenberi lnciltere- derek Hudson'un, B. Bek'i ziyaret ba-
llllaft Ha,ri'aln nllllkm lnlf•nu lanndald takibatı durdurmap karar Cibut.-' de tetJld/1.er de inp edilen ilk affıharp ıenmidir. beri ile de uııbit olduiu ve~ile, halen 
~. idin .. e,etiala bir Ja.. ftrmlttir. iki mtllteeiclea alman evra- Cibuti. 21 a.a. -Bir ecnebi devlete Kıral, bu llblıh Nnbetil bnaU • lnciltere'ye 1mıpati.ı dönmekte olm 
- amı bıa ... ı.,t JııD1Iaf11ia1a • km led•l lçla Berlln nescllnde d1plo- caualuk 1apmak mçu ile dtln bir ço._ •inde muhtelif ~ enda.tıilerial al- LellJetan'aı lllirbslade de faydalı 

"1• ........................ ~ .... - '•t. 



tur. 
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FiLİSTİN TAKSİMİ 
Solomon - Con, bu sefer üçe taksim et de, 

bari bana da bir parça düşsün. 
il 420 Florence 

İspanya'ya sulh 
ne zaman gelecek 

LA REPÜBLİK'TEN 

D ünkü Times gazetesi, 
Burgos hlikümetının su

ratle tanınmasının hem umumi 
ıulha hem de İspanya'nın men
faatine uygun duşecegıne hu -
kumet mahfillerinin daha çok 
inandıklarını yazmaktadır. 

Bu a;;ıkardır. İ&panya harbı 
mev.zıi bir çıban değildir. Bu, 
Avrupa'nın vucudunu zehirli • 
yen bir çıbandır. Nasıl ki ge
çen temmuz ayında nasıl cüm
huriyetç.ilcr isyan dedikleri şe
yi kısa bir muddet içinde bas
tıracaklarını umit ettikleri gi
bi, ;;uphesiz Franko da mesele
yi bir kaç hafta içinde yola ko
yacağını sanmıştı. Burada şim
di tetkiki uzun sürecek olan 
ıebeplerden dolayı iki parti ip
tida kati .zafer elde edemedi. 
Ve yava15 yavaş kendilerini ku
vetlendirerek aylar ve seneler 
urfrnda nihayet muvazene te
sisine muvaffak oldular. Ecne
biler, daha ilk günlerde kılıç
larını terazinin birer kefesine 
attılar, Sovyetler bir tarafa, i· 
talyanlarla alınanlar diger ke -
f eye koydular. Bundan dolayı, 
batta 1914 dekinden daha feci 
bir harp uzadı gitti. Filhakika, 
~·- l.nr'hın.I•- ---1 L.-
ispanyOl kıtalini, bir Avrupa 
kıtali haline sokmaktansa sus
mak tercih edildi. Fakat bu • 
ibn? Bugün bütün dünya, uzun 
müddet müdafaa eden general 
Miyaha'nın mukavemetini na • 
hak yere daha fazla uzatamıya· 
cağında mıişterektir. Şeref mi 
kurtarılacak? O da değil. Şe • 
r cf kurtuldu diyelim sonra? 
Sonra mı müzakere? 

E ğer bana bu düşünüşün 
Franko taraftarlarının 

düşünüşiı olduğu söylenirse o 
zaman sorarım: nıçin Azana 
Pariı'tedir veya Paris'te kal -
makta, halbuki M . Negrin 
Madrid'dedir. M. Azana'yı ta • 
nıyanlar bilirler ki bu korku • 
dan degildir. Bilakis bugünler· 
de sulh arzusunun şiddetinden 
ba:;ka bir şeyler tefsir edile • 
miyecek olan bir vaziyeti res· 
men ilin etmek üzere Paris'te 
kalmak için in:sanda cesaret ol
nıak lazımdır. Fakat Azana'nm 
aldığı vaziyetten daha sarih o
lan şey M. Madriaga'nın noktai 
nazarıdır. M. Madriaga ilk za
manlardnnberi cümhuriyetçi, 
solcu, ve cümhuriyet hüküme
tinin birinci Paris büyük elçi
sidir. Bu zat Times'e evelce 
suretini neşrettiğimiz bir mek-

tubu göndermİlitir. Fakat biz 
bu mektubu tekrar ediyoruz. 
Çünkü bunu acıklı sarahatiyle 
bir daha okumak lazımdır. 
Çünkiı bu da bir cesaret niı • 
munesidir. 

"Madnd'de her balta 400 • 
500 adam açlıkdan ölmektedir. 
Bunları kimsenin diışiındiığu 
yoktur. Cümhurıyetçi ispan • 
;yol hukumeti mevcut değildir. 
Teşkilatı esasiye maddelerine 
göre, hükıimetin otoritesi, 
cıimburreisinin itimadına ve 
Cortes'in itimadına dayanır. 
imdi cümburreisi Paris'tedir. 
Eğer o devam etmek imkanını 
duşi1nmüş olsaydı Madrid'de 
bulunurdu. Cortcs'/er tabii su
rette 470 mebustan mürekkep
tir. Fıgueras'da son yapılan 
toplantıda 62 si hazır bulun • 
muştur. Ben Negrin'i muhake
me etmelı: istemem. Fakat mu
cadelc;ye devam edeceğini ilan 
ettiği zaman kimin namına ko
nuşuyor? 

Bize, Jspanyadlllci ecnebiler 
geri çekilmedikleri taldırde 
lspanya'nın harbe devam etme
si lazımdır, diyorlar. Fakat 1s
pan;ya'yı ecnebilerden kurtar -
mak için en iyi metodun, hiç ....... ..._, ____ ı.;. .. ... ,._Jll 
devam etmek olduğunu kım ıa
dia edebilir 1 

Hidiselere vakıf olan ber İs
panyol ber memleketin liberal
lerine sosyalistlerine, ve bil • 
hassa filen değilse d• Jspanya 
lehinde olan fikirleri dolayı -
siyle büyük Britanya'dakılere 
minnettardır. Fakat, bunlar a
caba doktor N egrin'i, ve arka • 
daşlarını, bugün için faydasız 
ve manasız bir harpte devam 
etmeğe te:jvik ettikleri takdir
de ne büyük bir mesuliyet al -
dıklarrnı larkcdiyorlar mıl" 

B u mektup yazıldığı za-
man M. Negrin Mad -

rid'e dönmemişti. Bugün ora -
dadır. Binaenaleyh, bugün 
cümhuriyetçi İspanyol hükü • 
meti yoktur denemez. Bir cüm
huriyetçi İspanya kumandanlı
fı olduğu gibi bir cumhuriyet
çi İspanya halkı da vradır. Fa
kat hemen söyliyeyim ki, bu 
hükümet İspanya'nın ancak üç
te biri üzerinde hakimdir; ve 
üç İspanyoldan ancak biri ken
disine itaat etmektedir. Meş • 
ruiyet ,tamamiyle kaybedilen 
veya kazanılan arazi, ve bir 
ba:v,rak etrafında toplanan si -
viller ve askerler miktariyle 
ölçülemez. Fakat tehlikeli olan 

. 
ispanya 
meselesi 

C ümhuriyetçi mah • 
fillerde kararsızlık 

hüküm sürmekte devam 
ediyor. Fakat sulh taraf· 
tarlarının mesafe kazan -
makta oldukları tahmin 
edilebilir. Sonuna kadar 
mukavemet azminde o • 
!anlar ümitlerini bilhassa 
fransız mümessili B. Be
rard'ın vazifesinde mu • 
vaffak olamamasına ve 
Fnınko hlikümetinin ln
giltere ve Fransa tara -
fından hukukan tanınma
sının geçikmesine bağla • 
maktadırlar. Bu ümitler 
gariptir ki alman ve ital
yanların arzularına mu -
tabık düşmektedir. Filha
kika Roma da Franko' • 
nun saflarında italyan 
gönüllülerinin bulundu • 
rulmasını temin eden ve 
nasyonalistlerin tam is • 
tiklillerini geçiktiren si
vil harbin bitmesi te • 
menni olunmaktadır. 

Petit - Parisien 

G eneral Skorski di • 
yor ki: "Cebelüt -

tank" bugün gerçekten 
alman toplarının mcnzi • 
1i dahilinde bulunuyor ve 
Mayorka 1talya'nın hava 
ve denizaltı filolarına üs
lük ediyorsa, nasyonalist 
İspanya Fransa ve lngil
tere'ye karşı bir Alet ha
line getirilmesine müsa
ade ederse kendi men • 
faatlerine aykırı hareket 
etmiş olacağı muhakkak
tır. lspanya'nın yeniden 
imarı lüzumu daha şimdi
den Franko'ya kendini 
hissettirmektedir. Fa • 
kat fransız - İngiliz yar -
dımı olmadıkça bu saha
da her hangi bir iş başa
rabilir mi 1 Fransa'ya kar
şı İtalya'nın belirttiği ta
leplerin kendi memleke • 
tine vahim surette zararı 
dokunabilecek mahiyet • 
te olduğunu Franko ljim
diden anlamıya başlamıı
tır. İspanya'yı fransız a
leyhtarı faaliyetinin bir 
üssü olarak seçmiş oldu -
ğu için İtalya'nın mem -
leketine en büyük fena • 
1ıJffır~:',nmakta olduiunu 

Ordre 

şey, bu halkın biribiri ardınca, 
büyük elçileri, elçileri Madrid· 
den Valansiya'ya, Valansiya'
dan Barselon'a nakletmesi ve 
bunları yollarda kaybeyleme • 
sidir. Şimdi, orada bir tane, a
ma bir tane kalmamıştır. 

F ransa'nm büyük elçisin
ien İngiliz maslahatgüza

rından bahsetmiyorum. Fakat 
Sovyet büyuk elçisi ve Meksi
ka maslahatgüzarı nerededir? 
Zamanında bunların Barselon'
dan hareket ettiklerini öğren -
dik, fakat Madrid'e muvasa -
]atlarını değil. Niçin, dünyanın 
yegane iki komünist devletinin 
mümessilleri M. Negrin'in ya
nında bulunmıyorlar? Bu ljaya. 
nı hayret gaybubiyeti, hatta M. 
Azana'nın Paris'te ikametini 
temdit etmesinden daha şayanı 
hayret olan bu iaybubetleri 
nasıl izah etmeli? 

Bunlar, İniiltere'nin vazi • 
yetini ve faaliyetini bizden da-
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Bulgaristan ve 

Balkan antantı 
- Doyçe Algemayne Saytung'dan-

Yunanistan Başvekili general Metaksas Bük
reş'deki Balkan konferansına giderken, yeni Yugos
lavya hükümetiyle temas etmek için Belgrada da uğ
radı. Malumdur ki, Balkan Antantının kuruluşunda 
Atinanın inisiyatifi ehemiyctli bir rol oynamıştır. Bu 
hususla alakalı olarak, Bulgaristan'ın antantın dı

şında kalışı, harp sonrasrnrn doğurduğu bir akibettir 
ki, daima teessüfle karşılanmıştır. Selanik anlaşma
sından sonra, Başbakan Metaksas, Yunanistan için 
artık bir reviziyon meselesi mevcut olmadığım bir
çok vesilelerle söylemiştir. Bununla murad edilen 
şey, Bulgaristan'rn Akdeniz'e çıkmak için Nöyyi 
muahedesindenberi talep etmekte olduğu Koridor
dur ki, Yunanistan, Dedeağaç'ta serbest bir liman te
sis etmek suretiyle bu talebi yerine getirmek niye
tindedir. 

Diğer taraftan, Yunanistan'rn almış olduğu gayet 
sarih vaziyet karşıSinda, Bulgar hükümctinin ken
dini hayale kaptırmak istemediği, Sopranyenin son 
toplantısrnda da anlaşılmıştır. Bu toplantıda, Başba
kan Köseivanof, Bulgaristan'ın hakiki kudret ve ku
vetiyle telifi kabil olmıyan iddi:ılarda bulunmanın 

bir çılgınlık olduğuna işaret ederek, muhaliflerin 
tenkit ve taleplerim" şiddetle reddetmiştir. Köseiva
nof, bu münasebıttle, Selanik anlaşmasrnrn yabanc~ 

memleketlerde daha ziyade takdirle karşılanmış ol
duğunu, halbuki, asıl Bulgaristan'ın bundan memnun 
olması lazrmgeldiğini ilave ederek, bu anlaşmanrn 

ilk tezahürünü, yakrnda yapılacak olan Yunan - Bul
gar ticaret anlaşmasının teşkil edeceğini söylemiş

tir. Bulgar Başbakanr, Sobranyenin bu toplantısrn
da, Bulgaristan'ın politikasınr, hislerin değil, reali
tenin tayin edeceğini söylemiştr. 

B ugünkü Bulgar hükümeti, Yunanistan'ın iyi ni
yetini icabettiği veçhile takdir ve ~ükran/a kar§rla
masrna mukabil, bu/gar muhalifleri, kuvet ve kudre· 
tin kifayetsizliği karşısrnda, kardeş Slav milletini 
göstermekte ve Yugoslavya ile bir dostluk paktı ak
tedilmesini ileri sürmektedirler. 

~ .. 7/inİLA"'a.<:masr v.:>nıl(dcl! n Bi!IPr.ad'ın R ult;,,a
ristan lehine hareket ettiğıne şuphe yoktur; ancaıc, 
Köseivanof'un Sobranye'de söylediği sözlerden, Bal
kan paktı azasından olan Yugoslavya'nrn bugün sa
dece bir aracı rolü oynadığı ve denize çıkmak mak
sadiyle bir Slav blokunun kurulması, ne Yugoslav· 
yaca ve ne de Balkan Antantrnrn diğer aza/arınca 
makbul görülemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bundan başka, böyle bir Slav bloku ihtimali kar
şısrnda, Yunanistan ~ek başına kalmaktadır. Yuna
nistan'ın Türkiye ile hususi bir ittifakı vardır ki, 
bu ittifakrn mana ve ruhu, müşterek menfaatleri ve 
bu menfaatlerin, Bulgaristan'rn revizyon talepleri 
karşısında müdafaasını istihdaf etmektedir. lsmet 
lnönü devrinde de Türkiye'nin bu bakımdan tuttuğu 
politika istikametini değiştireceğine delfılet edecek 
ortada hiç bir şey yoktur. 
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ha fazla mı biliyorlar? Times
in fıkrası, resmi hükümetçi 
mahfillerin, müzakereye giriş
mek için Fransa'nın ve İngil • 
tere'nin Burgos hiikümetini ta
nımalarını bekledikleri mana • 
sına gelmez mi 1 Zira Tim es 

bunun İspanya'nın menfaatine 
olduiunu söylediği zaman nas
yonalist lspanya'dan değil, sa
dece ve kısaca lspanya'dan, 
heyhat ki, iki çehre:;iyle iki 
defa feci telakki olunan İspan
ya'dan bahsediyor. 

Eıi olmıyan 

bir Amerakan 

bürosu 
-----~ Amerika'da 1935 senesin-
de kurulmuş olan bir efka • 
n umumiye bürosu vardır. 
Bu büronun vazifesi umu • 
mi aiakayı çekici meseleler 
üzerinde halkın fikrini son 
dalamak ve aldığı netice -
leri nisbetler halinde neş
retmektir. Bu enstitü kurul 
duğu tarihtenberi şu me -
seleler üzerinde halkın ka
naatına müracaat etmiştir: 

- Ruzvelt'in üçüncü de. 
fa intihabına taraftar mısı
nız ? 

- Bugün rey verdiğiniz 
takdirde Ruzvelt'in lehin -
de mi, yoksa aleyhinde mi 
verirsiniz. 

- Birleşik Devletler re -
isinin bugün sahip oldu -
ğundan daha az mı veya 
daha çok mu iktidara sahip 
olmasını istersiniz? 

- Yardımlar için !ede -
ral hükümetin masrafları 

çok az mı, yoksa kafi mi -
dir ? 

- 'General Motors'un 
grevinde grevcilerin mi, 
yoksa şirketin mi lehinde -
siniz? Cevap 100 de 56 şir -
ket lehinde. 

- Amerikan milletinin 
hayati menfaatleri neler -
dir? Cevap (1937) : 1 - İş -
s izlik. 2 - Bitaraflık; 3 -
Kollektif emniyet. 1936 da 
bitaraflık ancak üçüncü de
recede geliyordu. 

- 1940 da en iyi cümhu • 
riye~i namzedi kim ola • 
--1.!l " ---- "1 7 .... -~--ı..-~ 
LanOOn, La Guardıa, Hoo • 
vcc. 

- Demokratların e n iyi 
namzedi kim olacak? - Ce • 
vap: Hull, Garner, Farley, 
Earle. 

- Birleşik devletlerin, 
siz hayatteyken, yeniden 
Almanya ile haııbe mecbur 
olacağını sanır mısınız ? -
Cevap: Hayır ( Nisan 1938 
de 100 de 54). 

-Avrupa'da hangi mem
leketleri tercih edersiniz ? 
• Cevap (Nisan 1937): !n -
giltere, 100 de 55; Fransa, 
100 de 11, Almanya, 100 de 
8; Finlandiya 100 de 4; lr -
landa 100 de 4. 

- Çin'e karşr sempatiniz 
japon malı satın almanıza 

mani olacak kadar büyük 
müdür? - Bu sual 1935 son 
teşrininde sorulmuştur. Ce
vap: 100 de 63 hayır. 

Amerikalılar - bütün di -

22 - 2 - 193~ 

( __ R_A_o_v_o __ i 
TU'RKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

T.A.Q. 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 22.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk müzisi - PJ. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.10 - 14 Riyaseti cumhur ban
dosu (Şef: İhsan Künçer): l 
- Roques • Afrika marşı 2 • 
Buyka - Şimljek (Konser val
sı). 3 • Suppe - "Hafi! süva
ri alayı" (uvertür). 4 - Pares 
• Kır şarkısı (Pastoral). 5 • 
Lconoavallo - "Palyasolar" 
operasından seleksyon. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (cazbant· Çiğan) 

Lantos orkestrası. 
19.15 Tıirk müzigi (Fasıl he -

yeti : Hüzam faslı). Tahsin 
Karakuş, ve Safiye Tokay'ın 
iştirakiyle. 

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

20.15 'fürk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Fahire Fersa.n, Cev -
det Çağla, Refik Fersan. O
kuyanlar- Muzaffer İlkar, 
Semahat. l - Bayatiaraban 
peşrevi. 2 - Haşim beyin ba
yatiaraban şarkısı (nimeti 
vasim). 3 • Rahmi beyin ba
yatiaraban şarkısı (gönlümü 
hicrana). 4 - Su yolcunun ba
yatiaraban prkısı (N eyleye
yim). 5 - ...... bayatiaraban 
türkü (Düşme dağda). 6 - ... N 

Karcığar saz semaisi. 7 - Ra
if'in kürdili hicazkar şarkısı 
(Rengi ruhsarına). 8 - Lemi
nin kürdili hicazkar şarkısı 
(Nazlandı bülbül). 9 - Arif 
beyin suzinak varkısı (Çek
me elemi aşka). 10 - '""'" Saz 
semaisi. 

21.00 Memlekı:t saat ayarı. 
21.00 Konuşma (sıız şairleri) . 
21.20 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.30 Temsil (Molla beyin ha

nımları) Komedi : yazan E. 
Reşit. 

1

22 00 Müzik (küçük orkestra • 
ecip Aşkın): 1 - Gang-

lberger - küçük flüt için kon
ser parçası 2 - Karl Blume • 
göl kıyılarında 3 - Tschai• 
kowsky - Güfteı;iz şarkı 4 • 
Waldemar gibish - Çakır 
keyfim: Viyana şarkısı 5 • 
Schubert • Senfoni (Si mi • 
nör, bitmemiş). 6 - Delibes • 
Bebek operetinin valsı. 7 • 
Vilfred Kjaer - Serenad. 

23.00 Müzik (cazbant). . 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
14 Ştutgart - 21 Milano -
21.10 Kopenhag - 21.40 BC' 
romünster. 

ORKESTRA KONSERLER! 
VE SENFONİK KONSER• 
LER- 12 M ünih, Ştutgart -
14 Laypzig - 14.15 Frank " 
furt - 16 London - Recyo • 
nal - 18 Ştutgart - 19 
Laypzig - 19.15 Sofya - 20 
20 Stokholm - 21>.15 Frank• 
fur t - 20.30 Berlin - 20.3S 
Sottens - 21 Floransa ..-
21.15 Droytviç - 22.40 Ko • 
penhag - ZZ.45 Strazburg. 

ODA MUSİKİSİ: 18.20 Münib 
- 18.30 Beromünster, Frank' 
furt - 18.35 Laypzig - 18.4S 
Kolonya - 21..25 Ştutprt. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 
Stokholm - 18.20 Viyana -
18.35 Breslav - 20.15 MilanO 
- 21 Königsberg - 21.S 
London - Recyonal - 23.20 
Lüksemburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı .. 
ı): 12 Alman istasyonları ..-
19 Hamburg, Landon - Rec" 
yona! - 19.15 Münih - 20.10 
Breslav - 22.35 Könipber&< 

ORG KONSERLERİ VE KQ.ı 
ROLAR : 20.10 Viyana -
21.30 Monte Ccneri. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Bres" 
lav, Kolonya - 8.30 Bresla'V, 
Münib - 10.30 Hamburg -
15.40 Kônigsberg - 16 Al • 
man istasyonları - 18 Ber• 
lin - 20 Kolonya - 20.10 
Berlin, Königsberg - 22.30 
Breslav, Ştutgart, Viyana .-
24 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ- 11.30 Ştut• 
gart. 

DANS MU'ZtGt: 21.10 Ştut • 
gart - 22 Floransa, Sofya 
- ZZ.15 Stokholm - 22.30 
Sottens - 23 Floransa, Ro • 
ma - 23.10 Brüksel - 23.2S 
London - Recyonal - 23.30 
Hamburg - 23,40 Tuluı 
(tangolar) - 24 Ljµı;sem " 
burg, Paris - 0.15 Droytviç. 

Çin' de güne§ doğumu 

ğer milletler gibi - hodtfin -
ce e n başta kendi iç işleriy. 
le meşgul olmaktadırlar, 

dış işlerle ikinci derecede 
alakalanıyorlar. 

Uzak şark bugünkü meş -

galelerin arka pUinında ka

lıyor, Çin Japonya'ya ter • 
cih ediliyor. Fakat bugüne 

- Glcugow Record. 

kadar, Çin'den ziyade Ja • 
ponya'ya satılıyor. 

Amerika'nın sempatileci 
Avrupa'da lngiltere'ye mü• 
tev.eccihtir, sonra da Fran. 
sa'ya. Diktatörlüklere kar · 
şı oldukça şiddetli bir hu • 
sumet duyulmaktadır. 

La Republiqu~ 

"'l Hayatin içyüzü 
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_J 
tam üç şiling yedi buçuk peni vardı. 
İkinci defa olarak yaptığı bu seyyar 
satıcılık tecrübesi henüz hiç bir mu
vaffakiyet vermemişti. Öte taraftan 
kendisini gözetliyen bir adam, kalkıp 
yanına geldi. Bozuk bir dille: 

ökçenin üzerinde bir etiket yapışık. 

Bunların üzerinde ayrı ayrı numara -
!ar var. Bu numaralara göre listede de 
fiyatları yazılı. Buyurun, bakın. 
Şişman adam, liste bir elinde, ökçe

ler ötekinde inceden inceye tetkike 
koyulmuştu: 

- T-0rbayı gerisi geriye götürüp 
kendime yeni bir iş arıyacağım. 
Şişman adam, Blis'e biraz daha so

kuldu: 
- Buraya bakınız, dedi, bu ökçeleri 

yapan adamın sizden faydalanmak is
tediği anlaşılıyor. Şimdi biz baş başa 
verelim de kendi faydamızı düşüne -
lim. Bende bir takım başlıklı kağıtlar 
var. Bunların üzerinde "deri taciri 
J. MARKUS" yazar. Ben, bu kağıtla
rın üzerine üç yüz kadar sipariş yaza
yım. Mister Morgan bunun için tahki
kat yapmıyacaktır. O, yalnız ökçeleri 
istediği fiyat üzerinden satabileceği i
çin sevinecektir. Hemen malları paket 
yapıp verecektir. Biz de hamalı bera
berimize alır, parayı ona vereceğimizi 
söyleriz. Sonra herifi atlatırız, ökçe • 
leri ucuzca satar, parayı bölüşürüz. 
Ondan sonra da bir başka i~ bulmağa 
çalışırız. 

Mektup kurşun kalemle yazı ldı. Şiş

man adam, 
- Ben üç yüz sipariş yazıyorum, di

yordu, tanıdığım bir dükkancı daha 
var; ondan da bi r miktar sipariş kopa.. 
rabiliriz. 

Mr. Dorrigton, kağıt parçalarını al
dı. Büyük bir felaketten kurtulduğu 
için ferah bir nefes aldığı belli idi. 

Blis, dedi ki: 
- Biran evel buradan uzaklaşma • 

nız münasip olur. TeJaşlanmayınız, 

ben hadiseyi ciddi telakki etmiyorum. 
Ben, işsiz bir milyonar olduğum için 
kendimi kabahatli de buluyorum. Be
nim param, bir çoklarını baştan çıka
rabilir. Sonra sabahtan akşama kadar 
hiç bir şey yapmamak, sadece namuslu 
olmak üzere burada bırakmakla, ihti
mal, uşağım Kloves'e çok ağır bir iş 
yükledim. Eğer bana kapıyı açan a -
damla birlikte buradan hemen çıkar • 
sanız memnun olacağım. Arkanızdan 

kapııyt kilitlemek istiyorum. 
Kloves, sen de yarın Mister Krav -

Jey'e git. O, sana lazım gelen talimatı 
verecektir. Bir dakika dur. Şu elbise
lerimi değiştirmek hususunda bana 
yardım et. Mister Dorrington, sizi a
lrkoymıyahm. 

Mister Dorrington uşağı ile birlikte 
tet&ııla uzakla~u. Blisı elbise odpına 
girdi; Kloves de titriyen parmaklar
la efendisinin soyunmasına yardım 

Yazan : Filipı Openhaym 

etti ve köhne elbiselerle ya.malı potin
leri g&tererek itiraz yollu: 

- Gene bu sefil elbiseleri sırtınıza 
giyecek misiniz? Böyle şey olur mu? 
Dedi. 

Blis: 

- Ben de onlardan senin kadar hoş. 
!anmıyorum, diye itirazda bulundu, 
fakat ne yapayım ki daha iyisini teda
rik edemiyorum. Kloves. Ne olurdu şu 
gömleklerden yarım düzine alabilsey
dim. 

Uşak, ürkmüş bir halde: 
- Hepsi sizin değil mi? Dedi, bü

tün bunlar kendi öz malınız, kendi el
biseleriniz. 

Blis göğüs geçirdi: 

- Benim elbiselerim değil Kloves, 
dedi, bütün bunlar, öteki adamın. 

XXVI 

Blis, şapkasını geriye iterek, alnın
dan terler boşana boşana Bermond • 
sey umumi bahçesinde bir sıra üzeri
• e otur6u. Dizinin üzerinde parlak 
siyah bir torba içinde taklit kösele 
topuklar ve henüz hiç açılmamış bir 
sipariş defteri du ruyordu. Cebinde 

- Çok yorgun görünürsünüz efen
di, dedi. 

Blis, kendisine hitap eden adamın 

yüzüne baktı. Bu esmer bir adamdı. 

Simasından yahudi olduğu anlaşılı -
yordu. Boğuk bir sesi vardı; yüzünde 
dostane bir gülüş görünüyordu. Üstü 
başı pek kirli idi. 

Blis: 
- Üç saat, hiç kimsenin satın almak 

istemediği bir nesneyi satmağa uğraş
mış olsaydınız, siz de yorgun düşer
diniz. Dedi. 

- Eğer sattığınız şeyi ucuz satı -
yorsanız, mutlaka satarsınız. Galiba 
çok para istiyorsunuz da ondan kim
seler satın almıyor. Torbanın içindeki 
nedir dostum? 

Blis. hemen torbayı açtı ve: 
- Ökçeler, dedi, satın almak ister 

misiniz? 

Şişman adam, alalı:alanarak bunları 
gözden geçirdi. 

- Çok tuhaf, dedi, ben de ayak kabı 
ticareti yaparım. Ökçeler hakkında da 
esaslı fikir sahibiyim. Delikanlı fiyat
larınız nedir? 

Blis, cebinden bir fiyat listesi çıkar
dı: 

- Ben de bıktım bu itten, dedi, h er 

- Çok pahalı , çok pahalı! Dedi. 
- Halbuki ben, bu fiyatların çok l'l-

verişli olduğunu duymuştum. 

- Siz b u t icaret hakkında esash bir 
fikir sihibi misiniz delikanlı? 

- Hayır, pek fazla değil. 
- O halde ne diye bu işe giriştiniz? 
- Bir gün Karnbcrvel'den gelirken 

tramvayda bunların sahibi olan adam
la yan yarİa oturuyorduk. Ona işsiz ol
duğumu söyledim. Bunun üzerine 
Morgan ismindeki o adam, kendisinin 
bir ökçe fabrikası ~ahibi olduğunu ve 
eğer mallarını satacak olursam bana 
komisyon vereceğini söyledi. Anlaş -
tık. Bana örnekler= ve fiyat listesini 
verdi. Sabahtan beri onaltı ayakkabı
cıya uğradım. Bunların içinde ökçele
rin biçimini muvafık bulanlar, fiyatı 
pah.ah, fiyatı uygun bulanlar, ökçele -
rin modasını geçmiş buldular. 

Bu yeni ahbap, ökç.elerden birisini 

eline alıp evirdi, çevirdi: 

- Bununla hayatınızı kazanamaz -
sınrz delikanlı, dedi. 

- Ben de onu biliyorum; önceden 
bilmemiş bile olsam, bu sabah öğren
dim. 

- Peki, tim di ne yapacabmız? 

- 'Güzel proje. 

- Öyle ise haydi beraber gidelim. 
Benim başlıklı kağıtlardan alıp sipari
şi yazalım. 

Blis, can sıkıntısı ile ve biraz oya • 
)anmak maksadiyle herifi takip etti. 
Tanner sokağındaki sefil evlerden bi
risine gittiler. Bunlardan birisinin al
tında da ufak bir dükkan vardı. Şiş -
man adam, gayet memnun bir çehre ile 
etrafına bakındı: 

- Benim mağazam, dedi, şimdi ben 
içeriye gir ip sipariş mektubunu yaza
yıın. 

Blis: 
- Önce bir tanesini yapalım da, de

di: 
- Siz öğleden sonra buraya geliniz. 

Saat yedide Gots Hed'de buluşuruz. 
- Pek ala, dedi Blis. 
Blis, oradan Finsburi'deki küçük 

fabrikanın yolunu tuttu. Orada yeni 
dostu, ökçe fabrikasının sahibi ken•ı 
di kendisine yazıhane demekten hoı
landığı yerde oturuyordu. 

Blis, nümuneleri masanın üzerine 
bıraktı. ' 

- Çok teşekkür ederim, dedi, b u 
nesneleri satamıyacağ;m. 

- Hiç bir teklif almadınız mı? 
- Bir Mister Markus var; on bir 

peni'den bir miktar almak isiyor. 
Geliniz, geliniz, bir başlangıç-

tır. 

Yalnız bu adam, sonra bunları 
altı peni'den bir yere ciro edip ele 

geçen parayı benimle bölüşmek arzu· 

sundadır. Aldığım biricik teklif bu 

oldu. Kendisi deposunda ökçeleri 
bekliyor. 

Mister Amos Morgan, bu yeni sey· 
yar sat cısına daha derin bir alaka i· 
le baktı: 

(Sonu var) 
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Köylerde ve ıehirlerde ... 
Srhiye mecmuasmm 93 üncü sa- ı hayat ,artluı köylerde kinden hay

yısmda, Ankara Nümune hastanear lıca farklrdır. Böyle bir kuabanm 
çocuk servisi direktörü profesör Dr. elektrik ııığından dolayı orada gece 
Albert Eckatein'in - 1935 aayunma hayatınm az çok inkitafmı dütün
göre - memleketimiz nüfusu üze- meaek bile vili.yet merkezinin, kaza 
rine yazdığı raporda bütün yurd- merlkezinin belki bir hastanesi ya
daılara istikbalimiz hakkında fe- hut diapanMrİ, doğumevi ve her hal 
rahhk verecek ve herkesin öirenme de hekimleri bulunur. Nüfusu on 
si faydalı birçok güzel bilgilw var- binden az olan bir yerde bir do
dır. Çok sayın profesörün mani.eke- iumevi ile bekim bulununca o ye
timiz nüfusunu bu kadar yakmdan rin, nüfus bakonmdan, hiç hekimi 
hem de pek candan tetkik ederek bulunmıyan köylerle bir tutulamı
bildinliii neticelerden dolayı ken- yacaimı ve köylerle tehirler araam
dilerine ne ka.c:lar te,eklriir etsek aa- da mukayeae yapılrken bir yerde 
dır. aıhiye tetkili.tmm ve hekim bulu-

Her ıeyd.en önce, hotanuza l'ide- nup bulunmadıfmm da heu.ba katıl 
ceii iç.in, profesörün istikbal hak- maaı iyi olacağını zannediyorum. 
kmda verdiği müjdeyi burada ay- Hekimliiin en büyük hizmeti, bel
niyle yazacaimı: ki, l'ÜÇ dofumlarla çocuk hastalık-

''Garbi Avrupa memleketlerine larmdadD'. Bu hizmetin de nüfus it
kryaaen Türkiye'de bir taraftan yq lerinde le.iri olsa l'erektir, diye dü
mahruti kaidesi nazan dikkati cel- fiinüyorum. 
bedecek derecede geniı bulunmak- Bununla beraber, çok sayın pro-
tadr.'' fe.ör tetkikinin daha bat tarafmda, 

Yq mahnatmıun kaicleei, memle- köylü diye ayırdıiı halkın mühim 
kette dört yqma kadar çocuklarm knmı köylerde ve küçük bir kısmı 
aayıaı demektir. Mahrutun kaicte.i kasabalarda yqadrklarmı bil-dirdi
ne kadar l'eniı olursa memleket is- iinden benim zihnime gelen o mü
tilr.balinden o kadar emin olabilir. taleanm köylerle tehirl6 arasında 
Garbi Avrupa'nm bazı memleketle- mukay ... üzerinde pek değerli bir 
rinde yaı mahruti kaidesinin gittik- tesiri olmıyacaiı JÜphesizdir. 
çe claralma•mdan endİ§eye diiftük- Profeeöriin, pek mi.nalı sayılarla 
leri bu sırada dost ve yüksek bir w pzel grafiklerle bildirdiği neti
mütehaaaısm bize bildirdiii bu ha- celere l'Öre, memlektimizin istikba
berin yurddqlarnnıza aevinç ver- tini bize emin gösteren çocuk sayısı 
meai tabiidir. Sayın profesörün, bir- fazlalıiı köyl.eırimizdedir. Memle
çok garbi Avrupa milletleri ihtiyar- ket nüfusunun en büyük kısmı köy
lamıı olarak gösterilebilir, dediii terde bulunduğuna göre bu da bize 
haıde Türkiye'yi genç bir millet o- ferahlığı artıracak bir noktadır. 
larak tavsif etmesini adeta bir tıeb- F aka.t, gerçekten dost hoıa gitmi-
rik diye teli.kki edebiliriz. yecek ıeyleri de haber verir. Onun 

Bu r-aponm büyük bir ebemiyeti için profesör bize tehirlerde çocuk 
de, aaym profesörün Türkiye'de köy sayısmm - maalesef - azaldığmı 
lerle tehirler arasında, nüfus ba- da bildiriyor. Şehir çocuktan daha 
kanından mukayese yapmasından ziyade kültür sahibi olduklarından 
ileri geliyor. Memleketimiz nüfusu- bu halin memleketin taalisi bakı
nun en büyÜk kısmı köylerde oldu- mından çok mühim olduğunu da -
ğunu bildiğimiz için profesörün yap- pek hakir olarak - ilave ediyor. 
tığı mukayeeli tetkik pek istifadeli Şehirli bayanların kulakları çınla
olmuttur. Ancak, burada bir nokta am ! 
üzerinde biraz durmamak kabil ol- Bir de genç erkeklerin canını sı-
muyor: kacak bir haber: Yirmi dört yaşına 

Pek aaym profesör, tetkiklerinin kadar gençler arasında erkekler 
her tarafında belli olan, garbi Av- kızlardan daha fazladır. Evlenmek 
rupah zihniyeti ile köylüleri ve ıe- iaıtiyen delikanlıların acele etmesi 
birlil.-i ayırt ederken, on binden li.zma. yolma kız bulamayacaklar 1 

iı Diİf1lau olan ,....lwdeki halla ~ ~ - ~k oa.. Yİ· 
oy)ü, daha çok nüfusu olan yerler- layet Giimiifanedir: Nüf1Mun ,.üzde 

deki halkı da tehirli di7e sayıyor. 63,3 ii çocuk ••• M~etın en mut----- -· • -r- • ·- -. .,- ,....., ıu D ........ A=•lta o myarm nefis 
hesiz doğru olan bu türlü ayırt et- elmasmdan mı? O halde Gü:müıane 
mıe acaba bizim memleketimiz için elmaamda E "f'İtaminini aramak li.
de U7SUll olur ma? 

Bizim memleketimi .... on 'binclea 
daha az nüfuslu 'bir kaaaha kaza 
merkezi olur, vilayet merkezi bile 
olabilir. Oyle olunca da kasabanın 

SllD. Bullm'W ffa,,,,_ WllUlllD ... 

tin• aanclafu rn.,..t ediıe.. elmanm 
biyolojide de büyük manası olur. 

G. A. 

• 1 
imar planı olmıyan Namık Kemal pulları 

Belediyelerin 
yapacakları 

istimlakler 
liir kısmı belediyelerin, ,ehir ve 

kaeabaların müstakbel imar plinları 

tanzim edilmediği halde hiç bir esa -

aa mliatenit olmaksızın ve "bedelleri de 
tediye edilmeden vakfa ve efbua ait 

ıayri menkulleri yol açmak bahanesi

le istimlak ettikleri ve buı yerlerde 

de maili inhidam olduğu ileri sürüle
rek alikadarlara tebliğat yapılmadan 

ve hazan encümen kararı da alınmadan 
tasarruf haklarına tecavüz edildiği, 

bina ve meskenlerinin yıktırıldığı 

vaki tikayetlerden anla9ılmıştır. 
Dahiliye Vekaleti bu hususta vila_ 

yetlere bir tamim yapmıştır. Vekalet 

bu tamiminde ezcümle şöyle demekte -
dir: 

Po.ta Teleraf ve Telefon Umumi 
Müdürlüğünün Namık Kemal'in ölü
mü münasebesiyle bir seri pul çıkar
mıya karar verdiğini evelce yazmı9 -
tık. 

Umum müdürlük çrkarılacak olan 
bu pulların mikdar ve kıymetlerini 
tesbit etmittir. 

Namık Kemal aeriıi pullar 3, S, 6, 
7,5, 8 ve 12,5 kuru9luk olmak üzere 6 
kıymette 100.000 teri basılacaktır. 

Pulların üzerinde Namık Kemal'in 
portreei bulunacaktır. 

Irak hükümetinin bir isteği 
Irak hUkümeti, Bağdat elçiliğimi -

ze müracaat ederek cUmburiyet hükü. 
metinin viliyetler idaresi teıkilitı ve 
idaresi hakkındaki mevzuatının toplu 
bir halde gönderilmesinin temınını 

istemiştir. Irak hükümetinin istemiş 

olduğu vil3ıyetler idaresine ait bütün 
mevzuat elçiliğimiz vaııtasiyle Irak'a 
gönderilmektedir. 

~1111111111 Yenişehir 1111111111 ... - -"İlerde yaptırılacak imar planlari. : : 

le lüzumsuzluğu teayyün edecek iatim : u L u s : 
lak muamelelerine tevessülden içtinap E E - -edilmesi iktıza eder. Bu suretle hem E Sinema• 

1 
n da E 

tasarruf haklarına riayet ve hem de : Bu senenin en güzel filmi 2 
Belediyeler fuzuli masraf ihtiyarın - - -

dan vikaye edilmiş olur. EKA D 1 N LA R HAPİS AN ESİ E 
Değer pahaıı peşinen tediye edil - : : 

meden yapılan istimlaklerle encümen E VIVIANE ROMANCE • = 
kararına müstenit olmaksızın veya : FRANCIS CARCO E - -mutasarrıflarma tebliğ edilmeden ya- : Ayrıca metro jurnal : 
pılan hedim muameleleri kanuni : Her gün 14 16 ve 21 ıeanılarında
takibatı istilzam eder mahiyettedir. 5 . : 

Gerek istimlak ve gerek hedim mu. : LANTOS Orkestrası E 
amelelerinde yukarda tebarüz ettiri - : : 
len husuaatın daima göz önünde bu • : Yeni programı -
lundurulması, plansız ve kanunsuz ha- :_:MACAR GECESİ E_ 
reket edenler hakkında kanunt taki - _ _ 
bata teve•ül olunarak mağduriyet ve 5 12,15 ucuz matinesinde : 
tikayetlerin vukuuna meydan ve - 5 ÇiFTE KUMRULAR 5 
rilmcmeai ve bu huausta ha•aaiyet : : 
&österilmeei rica olunur.,. ;1111111111111111111111 Ti: 3923 1111F 
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8 undan eve) yazmış olduğum bir 
yazıda, milli zaferden sonr~ 

Cümhuriyet hükfunetinin almış ol -
duğu çok yerinde tedbirleri ve Türk 
köylüsünün çahşma1ariyle buğday 

istihsalimizin, kırk milyon lira kıy -
metinde bir artış gösterdiğini izaha 
çalışmıştım. 

Bu yazımla da başka bir bakımdan, 
hükilmet ve Türk köylüsünün, müş
terek hinunet ve gayretleriyle, az 
yıllar içinde, halen yurdun her ye -
rinde ekilmekte olan buğday tarla -
tarından yeniden kırk milyon lira -
lık buğday artışının mümkün ola -
cağını göstermeye çalıfacağnn. 

Son beş yıllık istatistiklerimizin 
gösterdiğine nazaran, memleketi -
mizde hububat namiyle ekilen, zirat 
maddelerin yüzde kırk yedisini buğ
day teşkil eylemekte ve elde edilen 
buğday miktarının da, senelerin va
ziyetine göre üç milyon ton artış ol
duğu görülmektedir. Umumi bir ba
kışla elde edilen buğdayın kıymeti 
iki yüz milyon lirayı bulmaktadır 

ki, memlekette yetişen veya imal e
dilen hiçbir maddenin bu rakkama 
yaklaşamadığı görülmektedir. 
Buğday denilen maddenin, yur -

dun her yerinde kolaylıkla yetişti -
ğine ve insanların da bu maddeye 
mutlak surette ihtiyaçları bulundu
ğuna göre miktarını istediğimiz ka
dar çoğaltmakta hiçbir tehlike ve 
mahzur yoktur. 

letatistiklerin gösterdiği rakkama 
bakrJırsa memleket1miz hariç olmak 
üzere dünyada, bir hektar yerden 
alınan buğdayın vasati miktarı, do
kuz yüz kiloyu geçtiğ i halde, bizde, 
umum vasatinin 750-800 kiloyu ge -
çemediği teessürle görülmektedir. 

G eçen on beş yıl içinde, kırk mil
yon liralık buğday artı§ının se

bebi, hektardan alınan nisbctin faz
lalığından ziyade, ziraat sahasının 
genişlemesinde görmekteyiz, Türk 
köylüsü, elinde bulunan vesaitle, 
yine bugünkü yıllık çalışma zamanı 

içinde bir hektardan, o da müsait se
nelerde, almakta olduğu 7-8 yüz ki
loyu, bin kiloya çıkardığı gün, bü -
tün memlekette, yeniden kırk mil -
yon liralık bir buğday artışı ve köy
de de bir kalkuuna hareketi görüle
cektir. 
Buğday ihraç eden hükumetler, 

iklim hususiyetlerini tetkik ederek, 
buğday yetiştirme bakımından mem
leketleri bir kaç kısma ayırmıılar -
dır. Buğday denilen maddenin va
sıtJarı denıze uzak veya yakın 

olduğuna ova, vadi, kır ve dağlık 
yerlerde yetişeceğine gö~ değiş -
mektedir. Memleketimizin, güzel ve 
dünyaca makbul addedilen buğday -
tarı denizlere yakm ~rlerden .ziya
de geniş ve Orta Anadolu ile, şark 
vilayetlerinin baz ı kısımlarında ye -
tişmekte olduğu görülmektedir. 
Dünyanın birçok yerlerinde ara -

nan ve buğdaylar icin örnek tutulan 
Amerika'nın Hard Winter ve Ma -
nitoba buğdayları derecesinde An
kara, Eskişehir, Konya, Yozgat ve 
alelıtl::k bütün Orta Anadolu'da 
buğday yetişmekte olduğunu bize, 
yüksek Ziraat Enstitümüz'ün yap -
mış olduğu mukayeseli tetkikler ve 
tahliller göstermektedir. 

N itekim, yüksek Ziraat Ensti -
tüsü ziraat sanatları profesö -

rünün yazmış olduğu bir broşürde 
Polatlı kazasının Kavsaklı köyün -
den aldığı bir buğdayı yapmış ol -

duğu tetkik ve mukayese ile Ameri
ka'nın Manitoba buğdayının üstün 
vasıfları haiz olduğunu ve Eskişehi
rin sert buğdaylarının da Hard Win
tere müsavi ve Polatlı yumuşak buğ
daylarının da dünya buğdaylarının 
üstünde bulunduğunu iddia eyle -
mektedir. Şu hale göre, memleketi

mizde esas itibariyle yüksek vosıfh 

buğdaylar var demektir. Aa cak za
man ile ve bakımsızlık yüzünden 
tohumluklar bozulmuş, birçok tane

ler birbirine karışmış, sabit ve mu -

ayyen olması lizımgelen tiplerini 
kaybeylemi:t oldukları için bunları 
tezelden temizlemek ve düzeltmek 

ge:ektir. 
Ziraat Vekaletimizin 6-7 seneden

bcri tohumlukların ıslahı bakımın • 
dan aldığı i11abetli tedbirleri yakın
dan bilmekteyiz. 
Yalnız bu sahadaki mesaiyi çoğalt

mak ve köylünün muhtaç bulunduğu 
güzel vasıflı tohumların ihtiyaca ye
tecek kadar verebilmek için bu işi 
devamlı olarak takip etmek lazımdır. 

Islah edilmiş ve bu tohumların, 
ayni çalışma ve şerait altında köy -
Hiye kazandırdığı neticeyi atağıda -
ki mukayeseli rakkamlar göstermek
tedir. 

H enüz tamamen ilmi esaslara is
tinat etmekle beraber memle

ketimizde dokuz buğday bölgcai var. 
dac. 

-5-
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Buğday • • • 
verımını 

----·----

'Gün için 
arttırma çareleri 

İlk öğretim 

1 

Güçlüğü bahse konulunca, hiç 
ıüphesi.z, her mesleğin güç tarafla
rı vardır; ,ayet meslek• miraay~ 
fitin bile,fakat güç meslekler arasan. ............ Y ozon : ---.. 

Tahsin COŞKAN 
Alınan buğday 

Bölge Ekilen aaıha miktarı ton 

1 884.613 637.652 
2 341.926 359.682 
3 118.834 119.825 
4 500.640 330.820 
s 215.914 153.317 
6 24':>.232 197.852 
7 152.738 163.562 
8 120.464 394.335 
9 351.761 388.572 

Memlekette yapılan buğday zira -
atı sahaaiyle elde edilen mahsul mik
tarını gösteren rakkamlan oldu~u 
gibi kabul etmemekle beraber yine 
bir tetkik ve mukayese mahsulü ol
duğu için şimdilik bunlarla iktifa 
zaruretindeyiz. Bölgelerde ekilen 
saha ve her sahadan hektar itibariyle 
alınan mahsul düıünülecek olursa, 
yukarıda izahına çalıştığım, ayni 
sahadan alınan mahsul miktarını ço
ğaltma divası bir katdaha ehemiyet 
kC6beyler. 
Buğday tohumlarının ıslah, teksir 

ve dağıtma işine başladıktan sonra 
bir bölgemizde üç yıllık çalıtma ile 
elde edilen neticeyi rakkamların ifa
de ve belagatine terkedeceğim : 

Kocaeli Ekilen saha Alınan buğday 
bölgesi hektar ton 

1934 
1935 
1936 

21.334 
36.189 

128.108 

22.981 
48.683 

168.011 

Bölgen.in üç senelik buğday va -
ziyctini gösteren bu rakkamlar da. 
ekilen sahanın artışiyle beraber, bil
hassa hektardan alınan buğday mik
tarının dünya vasatisinin üstüne çı
kışı, Ziraat Vekaleti tohum ıslah is
tasyonlarının yetiştirerek dağıttı -
ğı ve bu cins tohumlardan ileri gel
diği .Ukranla görülmektedir. Koca
ili bölgesinin vas1l olduğu b u rak -
kam bizi umumi istihsal vaziyetine 

Musiki bahisleri : 

göre sevindirmekle berabct' dü.nya 
vasatisinden ayrılıp bazı hükUınct .! 
lerin hektardan almakta oldukları 
neticelerle karşılaştıracak olursak 
onlardan henüz geri olduğumuz gö
rülecektir. O bölgeyi, ilerleme yo -
)unda takip etmekle beraber yurdun 
diğer sekiz bölgesini bazı yıllar için-
de ayni seviyeye çıkarmak için ıslah. 
cılarımızın daha çok çalışması ve bu 
işin üzerinde israrla durulması la -
zımdır. 

İzahına çalıştığım miltaleamı hü -
tasa etmek lazımgelirse : 

1 - İhraca elverişli buğday yeti -
şecek bölgeleri tayin ve tesbit et -
mek; 

2 - Ziraat Vekiletimizce 6-7 se -
nedenberi yurdun muhtelif yerlerin
de açılıp ta her bakımdan tecrübe -
leri yapılan ve iyi neticeler veren 
buğday tohumlarını teksir çiftlik -
]erinde fazlasiy le çoğaltıp bölge çift
çilerine vermek; 

3 - Teksir çiftliklerinde tohum
lar yetiştirilip bölge ihtiyaçlarını 
temin edinceye kadar evelce kısmen 
başlanmış olan selektör ve tohum te
mizleme makinalariyle bölgelerin ka
rışık tohumlarını temizleyecek acil 
tedbirler almak: 

4 - Buğday tohumlarının ekilme
den evel mutlak surette ilaçlandırıl
masını tahtı temine alacak çareler 
bulmak; 

5 - Tarlaların iyi işlenebilmesi 
için köylülerin pulluk, tırmık gibi 
vesaitle teçhizini temin eyelcmek; 

6 - Her sene kuvetten düşen çift
çi topraklarını kuvetlendirecek idari, 
zirai ve kanuni tedbir ve çarelerle bu 
mühim işi esasından halletmek: 

7 - Tarlanın ekime hazırlanma -
sında, toprağın gübrelenme.inde, 
tohumun seçim, temizlenme ve ilaç
lanmasında, köylünün noban olan 
bilg isini artırmak: 
gibi, alınacak tedbir ve çarelerle, en 
büyük gelir kaynağımızı teşkil eden 
ve umumi tabirle milli mahsulümüz 
olan buğday mahsulünün yakın yıl
larda yükaeleceği ve bu sayede ya -
pılacak ihracatla da memleketimize 
yeniden biT~ok milyonların gireceği. 
muhakkaktır. 

Beş Türk bestekOrı 
Ankara Halkevi sahnesinde ilk türk 

bestekarlar neslinin eserlerini dinle
mek fırsatımı evin Başkanı Bay Ferit 
Celil'in çok yerinde ve değerli te9eb • 
bil11üne medyunuz. İlk dinlenilen eser 
hakkında tam bir hüküm vermek hiç 
bir musiki muharririne müyesser ol • 
mamıştır. Yeni bir eseri hazmedebil
mek, layikiyle anlıyabilmck için onu 
birkaç defa dinlemek gerektir. Maa -
mafih yeni eserlerin, ilk dinlenişinde, 
fosanm üzerinde nasıl bir intiba bırak
tığını bilmek de faydadan hali olma. 
sa gerektir. 

Serdedeceğim fikirler tenkit mahi
yetinde değildir. Fikrimi söylemekle 
bestekarların kıymetini her hangi bir 
surette azaltmak niyetinde de değilim. 
Ancak, insan, terzi dahi olsa, kendi 
i.ietüne giydiği elbitteeinin kusurlarını 
bütün teferruatiylc göremez. Karşıdan 
o elbiseye ha.kan diğer bir terzi onun 
göremiyeceği kusurları görür ve ha -
ber verir. Bundan dolayı da elbiseyi 
giyen terzinin kıymet ve mahareti a -

zalmaz. 
Cemal Reşid'in Karagöz adındaki 

senfonik suitini bizzat bestekir idare 
ediyordu. Raoul Lafarra'nın talebesi 

olan Cemal Reşid çok kuvetli bir mu
sikişinastır. Kendisinden güzel eser • 

ler beklemek hakkımızdır. Lakin bu -

rada şunu kaydedelim ki Karagöz sen

fonisinin programı çok uzun halbuki 
musikisi bu programa nazaran çok kı
sadır. O .kadar epizodu ve tabloyu bu 
kadarcık musikiye sığdırmakla eserin 

takibi güçletişirilmiştir. Ben, Karade

niz havasmdan sıranın Laz uşağına 

geldiğini anladım, o kadar. Bence, ya 

programı kısaltmak yahut ta eseri u -
zatmak lizundır. 

Hasan Ferid Alnar'm auitini din -

lerken bende, be&tekarın ayrı aıyrı iki 

tesir altında kaldığı ve karar veremi -

yerek zaman zaman her ikisine de ka
pıldığı intibaı haaıl oldu. Mesela, eser

de ara sıra alaturka motiflerin alaf

ranga kullanışı var ki ben fBbsen bu -
na IDHIND Alaturka motifler y& 

adam akıllı stilize edilip kullanılmalı 
yahut da tam alaturka çerçeve dahilin
de işleınmelidi. Bu hu&usta ufak bir 
tereddüd, eseri kuvetten düşürür. Son
ra, Adagio'da basların pedali üzerine 
i'lenmiş muhtelif sazların melodileri 
Borodine'i hatırlatmaktan hali kalmı • 
yor. 

Hasan Ferıd Alnar gibi Joeeph 
Max'm, aynı zamanda da Suk'un ta • 
!ebesi olan Necil Kizım Akses'in çifte 
tellisine gelince. Modern İspanyol bes
tekarları tarzında işlenmek istenilmiş 
olan çifte telli motifi üzerinde biru 
fazla durmak ve ritmini daha ziyade 

meydana çıkarmak iyi olurdu sanırım. 

Paris musiki muallim me.ktebinde tah
&il etmiş olan Ulvi Cemal Erkin'in 

piyano konsertinosuna gelince bu e • 
aerde alaturak motiflerin çok büyük 

maharet ve muvaffakiyetle stilize e • 

dilip kullanıldığına şahit oldum. Yat • 

nız, bana kalırsa temler adam akıll ı 
developpe edilmiş değildi. Andante • 

sinde ise kadanı geklinde değil lakin 
hiç olmazsa orkestra refakati.yle kısa 
bir piyano solosu dinlemek isterdik .. 

Maamafih umumiyet itibariyle muvaf

fak olmuf addolunabilecek olan bu e
ser haklı olarak sürekli bir surette al
kıtlandı. Ulvi Cemal Erkin'den çalış • 
masını ve bize güzel yeni eserler ver
mesini bekleriz. 

Paris'te Scola Cantorum'da tahsil 

etmiş olan Adnan Saygın kendi eseri 

olan Taş Bebek operasından sihir rak
sını çald ırdı. Mevzua uygun musikisi

le Adnan Saygın bize iyi bir dramatik 

bestekir olduğunu isbat etti. Musiki -

sinin fazla atonal olmasına rağmen pek 
haklı olarak o da sürekli bir surette 
alkıtlandı. 

Bu yazıyı bitirirken bize bestekir

larımızla eserlerini tanrtmak fırsatını 
vermiş olan Halkevi Baıkanı Ferid 

Celil'e teşekkür eder bu gibi sanat te

zahürlerinin ırk ark tekerrürünü ha • 

liaanc tcmeon.i ederiz. 
WiltAUBL 

da en gücü muhakkak ki öğretmen -
lik mesloeği, ve Öğretmenlik me.Nı

ğinde de ilk mektep öğretmenUiidir. 
Ea.kiler çocuklarmı mektebe bqla.tır
ken öğret~e ''eti senin, kemiii be
nim,, derlerdi. Bu ata sözünü "çocu-
ğumu döv, öldür, fakat okut ve öi
ret,, manasma alanlar bulun11n19tur. 
Bence bu, ananm ve babanm öğret -
mene kartı kayıtsız ve ıartaaz ~ 
nini ifade eder. Yoksa hangi ana" 
baba çocuğunun, öjrenmek pU.... -
na dahi olsa, bir kemik külçeai haline 
getirilmesine rıza g&terebilir? Ha -
kikaten, öğretm~in de talebeaine 
karıı bir ana ve baba ıefkat ve alA
kuı beslemesinin uıl olmaaıdır ki 
ana kucağından henüz aynlmq yav
runun kendiaine çekinilmeden tevdi 
edilmesine aebep olur. Fak.at, ilk öğ-
retim çocuğu öjretmenden sonauz 
bir sabır da ister: merhametli, sinir
li, kayıtsız, titiz, aert, gev,ek, yani 
türlü mizaçta ailelerin sinesinden 
ayrılıp mektepte bir araya gelen kü
çükler öğretmen için, her biri ile ay
n ayn uğraımak iktiza eden kaygı 
ve çalııma mevzuudurlar. Hangi ana 
kırk - elli çocukla birden uir&§IDIY& 
mecbur kalmıı, ve hangi baba bu ka
dar çocuğu birden hayatm çetin yoı
lanna hazırlayıp alıftırmıttr? Ço
cuk psikolojisinin bütün zorlukla-
riyle tatbik edildiği yer, bu ve bu P 
bi sebeplerle, ancak ilk mekteptir. 

Maarif Vekilliğinin ''ilk öpetm• 
adiyle bir dergi çıkarmıya bafladıp 
nı dünkü Ulus'ta okur okumaz onu 
buluı> tetkik etmek heveaine dıiit
tüm. tik öğretim erbabına mealekt 
bilgilerini arttıracak bir dergi temin 
etmenin faydalarını burada izaha 
ç.alı,acak değilim. Yalnız mealeğİll 
durmayıp deiiten vaaıtalan hakkm
da onları muntazam aurette tenvir 
etmenin lüzumuna vakıf olarak ite 
ilk kademe&inden ba1lıyan Maarif 
Vekilliğini tebrak etmeyi borç bili-

rim. ÇocUklanmız, benliğimizi iatik
bale bağhyan zincirin halkalandD'. 

Biz ki istikbal denilince :kendimiz ve 
ailde!"imi:ı:le beraber ve Olllarm Ü. 

tünde vatanın istikbalini hatırlamak 
zaruretinde olan bir neale mensub~ 
yavrularımızm temiz ve emin el~ 
de kendileri, aileleri ve memleıketlıe

ri için bizlerden daha faydalı ~ 

lar olarak yetiteeeklerine kani ol
mak isteriz. Onları ilk defa ellerine 

emanet edeceğimiz ilk mektep öi-
retmenlerine ilk defa verilen bu d~ 

gi aklımıza, en tabii tedai ile, ço

cuklanmız için aarfına baflanılnut 

yeni bir gayretin ifadesi olarak he
pimizi nasıl memnun etmez olur? 

Nasuhi Baydar 

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

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
X Paris - Lö Tan gazeteaine göre 

yakında Fransa ve Almanya endile • 

triyelleri arasında temaslar yapılacak 

tır. 

X Bern - Bir karara göre laviçre 
bundan böyle ecnebiler için ancak 
bir geçit noktası olacaktır. Hiç bir 

ecnebi hayatını kazanmak için Isviç.

re'de çalışamıyacaktır. 

X Belgrad, - Naip Prene Pol, ee
ki Başvekil Stoyadinoviç'i kabul ~ -

miştir. Eski B~vekilin yakınlarından 

öğrenildiğine göre, bu mülikat çok 

samimi olmuıtur. 
X Prag - Dahiliye nazırı Cemy 

beyanatta bulunarak yeni Çek-elo

vakya'da marlaaiıtliğe ve komünietli
ğe yer olmadığını bildirmiştir. 

X Belgrad - Batvekil ve Dahiliye 
nazırı B. Tsvetkovitch, pazar günil 

Münih'ten Belgrad'a avdet etqigtir. 
X B•rlin - Selihiyettar mahfiller 

Almanya'nm Finlandiya körfezinde 

Kotka yakınında Finlandiya'ya ait 

ufak bir adayı satın almış olduğu su

retindeki haberleri tekzip etmektedir. 

X Londra - Lord Hali faks, 10vyet 
sefarethane11inde verilen ziyafette ha 

zrr bulunmuıtur. Bu ziyafette B. 

Çörçil ile İngiltere'nin eski Moekova 

ıefiri Lord Çilaton da bulunmuılar
dır. 

X Var§ova - Bazı ailevi itleri do
layısiyle birkaç gündenberi Pariı'te 

bulunan Baıvekil Skladkoygki'nin 

Vart0va'ya döndüiü gazetelerce bil
dirilmebedir. 
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Spor teşkilôhmızm 
müstakbel çahşması 

Tümgeneral Cemil Taner'in izahları 

Beden terbiyesi mükellefiyet yaıı, 

yeni, eski kulüpler, profesyonellik 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü merkez istitare heyetinin 

dün Türk Hava Kurumu merkezi salonunda Başvekil doktor Re· 
fik Saydam'ın reisliği altında yaptığı toplantıda Genel Direktör 
Tümgeneral Cemil Taner beden terbiyesi kanununun tatbikine 
ait olarak hazırlanan nizamnamenin umumi hatları hakkında ba-
21 izahlarda bulunmuttur. 

Spor teıkili.tımızın müstakbel çalıımalarında hangi esaslara 
jstinat edileceğini anlatan bu beyanatı ehemiyetinden dolayı ay· 
nen dercediyoruz: 

ı - Toplantımıza başkanlık etmek 
lCifunda bulunduğundan dolayı saym 
Başvekilimize yüksek heyetiniz na -
mına şükranlarımı ve saygılarımı ar
zederim. 

2 - İstişare heyeti ilk toplantısı 
hitamında nizamname encümenine be
ni, Cevdet Kerim'i, Burhan Felek'i 
seçmişti. Cevdet Kerim diğer vazife
lerinin çokluğu hasebiyle içtimalara 
gelemedi. Burhan Felek'le umumi e· 
saslar üzerinde konuştuk ve onun da 
mektepteki dersleri dolayısiyle daha 
ziyade Ankara'da kalmasına imkan 
bulamadığından kararlaştırdığımız e· 
saslar dairesinde nizamname projesi
nin hazırlanması işi bana kaldı. Bu 
proje üzerinde ben meşgul oldum. Ve 
huzurunuza tetkik edilmek üzere tak
dim ettim. 

3 - Bu projeyi hazırlar.ken geçen 
defa arzettiğim memleketlerdeki be
den terbiyesi ve spor işleri üzerinde 
söz söylemek selahiyetini bildiğim 

yurddaşlarımı bana göndermek llıt -
funda bulundukları fikirlerinden aza
mi istifade ettim. Yurt i~nde fikirle
rini csirgemiyen zevata huzurunuzda 
uşekkür ederim. 

4 - Bu projenin maddelerini mü -
zakereye başlamadan eve! esaslan ü
zerinde izahat vermeyi muvafık bul
dum. Proje teferruatının tetkiki es· 
nasında bu izahatım belki faydalı o
lacaktır. 

5 - Mükellefiyet yaşı: 
Kanunda iki ifade nazarı 

celbetmektedir: 
dikkati 

Bid kanunun birinci maddesinde 
Beden Ter5ıye Dırektörlüğüni1n se
bebi teşkili yurddaşın fizik ve mora) 
kabiliyetini sağhyacak olan oyun, 
jimnastik, spor faaliyetini sevk ve i· 
dare etmek - olarak yazıldığına göre 
bütün yurddaşlara şamil olarak gerek 
mecburi, gerek ihtiyari yapılacak 

ıpora müteallik bütün faaliyetin ida
resi, mesuliyeti Genel Direktörlüğe 

veriliyor demektir. Kanunun 13. mad· 
desinde ise gençlerin kulüplere gir -
mesi mecburiyetinden bahsedilmekte
dir. Ve beden terbiyesi mükellefiyeti 
yaşının Vekiller heyetince tayin edi
leceğini zikretmektedir. 
Şu halde mükelJefiyet gençlere 

tahmil edilmekte, fakat direktörlük 
mükellefiyet haricinde kalacak olan 
gençlerden başkalarının yapacakları 
hareketlerin idaresinden de mesut e
dilmektedir. 
Şu halde kulüplere girme mecburi

yetinde bulunacak gençler kimlerdir 
ve hangi yaşlardır? suali karşısında 
kalmış bulunuyoruz. 

Genci yaşla mı ölçeceğiz? Gençli. 
ğin yaşla ölçülmesini ve hudutlandı
rılmasmı ben kendimce uygun bulma
dım. 

Mütalealarından istifade ettiğim 
zevattan birkaçı müstesna olmak üze
re hemen kamilen mükellefiyet yaşı
nın çok geniş mikyasta tutulmasına 
taraftar bulunmaktadırlar. 

Vücudu zinde ve sıhati yerinde, re
jimin bütün prensiplerini benimse
miş, morali yüksek kimselerin hangi 
yaşta olursa olsun genç olduğuna ka
niim ve bu kanunun hedefi de genç 
yaş haddinin aleddevam ilerletilmesi 
ve yukarda zikrettiğim şekildeki 
genç kimselerin miktarının zamanla 
artırılmasıdır. 

Yalnız bugün için devletin yurdda
şı yurt müdafaasiyle mükellef kıldı
ğı yaşın son haddi şimdilik vasati 
genç.6ik haddi diye kabul edilebilir. 
Yurddaş askerlik mükellefiyeti dahi
linde bulunduğu müddetçe vücudu 
daıma z inde, kuvetJi ve her bir muhit
te her türlü faaliyete kudretli bir hal 
de bulunması icabeder. Fakat, asker· 
likten eve] buna hazırlanmak, muvaz
zaf askerlikten sonra yurt müdafaas • 
bakımından kazandığ ını muhafaza et
mek için vücudunu daima işletmek 
lüzumu aşikardır. 

hasebiyle mekteplerde geçer. Binaen
aleyh mektep ve ordu d:şmdaki faa
liyetler kanunen beden terbiyesi di -
rektörlüğüne kaldığına göre ancak 
bu had orta mektep başlangıç yaşı o
lan 12 yaşından başlar. 

Şu halde beden terbiyesi için mü -
kellefiyet yaşını 12 - 45 yaş arasında 
mütalea etmek muvafık olur. 

6 - Bu yaşlar arasındaki yurddaş· 
Tarı bir defada mecburi faaliyete ge-
çirebilir miyiz? 

İstatistikler tetkik edilecek olursa 
kadınlar, mektep ve ordu içindekiler 
hariç olmak üzere her yaş vasati 
100.000 mükellef verir. Hepsi 3,5 mil
yon kadar eder. 

Bunların şehir kulüplerine ve köy 
gruplarına girmeleri mecburi olursa 
ve her kulüp mevcudunun 500 fazla 
bulunacağına nazaran bu miktarların 
şehir ve köylere düşen miktariyle 
mukayese edilince Türkiye'de 200 -
500 mevcutlu 1200 şehir kulübü ve 
takriben 35.000 köy grupu teşkil et -
mek ve işletmek lüzumu meydana çı
b~ . 

Bunu bir defada kurmağa ve işlet
miye maddeten imkan yoktur. Köy 
gruplarını şimdilik bir tarafa bıraka
lım. Yalnız her kulüpte birer tek be
den terbiye mütehassısı bulundurmak 
istesek bugün için yetişmiş mütehas
sıs bulamayız. Bu işte ehliyetsiz kim
selerin eline verilecek gençlerin faa
liyetinden ise müspet bir netice alı
nabileceğini tahmin etmiyorum. 

Beden terbiyesi tesisat ve malze -
mesinin noksanlığı da ayrıca göz ö -
ntrfıae-tYUJtinOtrru,maST'1caDeae . rıu a 
meselesini henüz mevzuu bahis etmi
yorum. Şimdi elimize ne kadar çok 
para verilirse verilsin gene bu para 
ancak zamanla bize tesisat ve ehliyet
li eleman verecektir. Şu halde hedefe 
azami mesai sarf ederek en kısa bir 
zamanda varmak üzere kademe kade
me yüri.imek mecburiyetindeyiz. 

Bunu üç kademeye ayırmayı düşü
nüyorum: 

Birincisi: llk beş sene içinde 12 ya
şından muvazzaf askerlik yaşı bitimi o 
lan 23 yaşına kadar olan gençlerin. 

Bunu müteakip senelerde de her 
sene bir yaşı mükellefiyete ithal et -
mek suretiyle tedricen: beden terbi
yesi mükellefiyetine tabi kılmak, fa
kat heı defasında mükellefiyet hari
ci kalacak yurddaşları ihtiyari ola -
rak kulüplere girmiye teşvik ederek 
onların da faaliyete gelmelerine çalış 
mak. Zaten daha gençler fili itiyat 
haline girerlerse kendiliklerinden bu
nu bırakamazlar. 

Bu arzettiklerim erkek yurddaşlar 
içindir. 
Kadın yurddaşlara gelince: Bunlar 

için mükellefiyet yaşını 12 - 30 yaş 
arasında düşünülüyor, şüphesiz bun
lar fennen kendi yaşlarının ve vücut 
yapılarının icabettirdiği beden hare
katı yapmak şartiyle, k ·zlarımızdan 
mektep içinde bulunanlar Maarif Ve
kaletinin programları ve spor talima
tı mucibince bedeni harekat ve spora 
mecburi surette iştirak edeceklerdir. 
Fakat okul dışında serbest bulunan 
kızlarımızı da mecburi beden terbiye 
mükellefiyetine tabi kılmağı yukarda 
erkekler için söylediğim sebeplerden 
dolayı müteakip plana bırakmağı za
ruri görüyoruz, fakat bunlardan ihti
yari olarak kulüplere yazılmayı teş -
vik etmek ve mesela: tenis, voleybol, 
yürüyüş. patinaj gibi kendilerine ya
kışan sporlar da yapılacak müsabaka
larla heveslerini arttırmak kulüple • 
rimizce göz önünde bulundurulacak . 
tır. 

7 - Mükelleflerin kulüplere yazz/
ması işi nasıl olacak? 

Kanun beden terbiyesini muayyen 
yaş hadleri dahilinde buluna~lar için 
mecburi kılınca bu hareketlerın yurd
da§'n bulunduğu yere yakın_ olması 
tatbikat bakımından en pratık olur. 

Bu hareket ve faaliyetin başlangıç Şu halde bilhassa kalabalık ve kanu
zam!l.n ı ise doğuştan başlar. Fakat nen 500 den fazla mükellefi bulunup 
bizce do uştan itibaren bütün sağlık da birden fazla kulüp teşkili zaruri 
ve beden hareketi faaliyetini idare et- olan kasaba ve şehirlerde bu kulüple
mıye imkan yoktur. Bunun mektep ri kasaba ve şehrin semtlerine taksim 
yasına kadar olan safhası aile muhitin- etmek icap edecektir. 
de ::eçe:-, ilk mektep çağındaki aafhaaı Nüfus itibariyle bir veya iki kulüp 
da iCanunen ilk mektep mecburiyeti 1 yapmak mecburiyetinde bulunan ka • 

u ı; us 22 - 2 - 1939 
r .............................................................................. .. 

!YURTTAN RESİMLER 

Malatya'da bir köy 

İzmir halkı orduya beş 
tayyare daha hediye ediyor 

Bir sehir opereti kurulması kararlaştı 
lzmir, (Hususi) - Hamiyetli, vatanperver İzmir halkı, yaptığı 

teberrular neticesinde bu sene de kahraman ordumuza bet tay
yare daha hediye etmektedir. Bu tayyareler son &İstemdir. Geçen 
sene gene İzmir halkı tarafından satın alınıp ta ismi konulmıyan 
tayyarelerle bu sonuncu partinin merasimi, aynı günde yapıla
caktır. Programı henüz hazırlanmamıttır. 

~arkııla' da 452 
gö~men evi yapıldı 
Sıvas (Hususi) - Şarkışla'nın Ge· 

merek nahiyesine yerleştirilen göç
menler bu mıntakayı kısa zamanda 
bayındır bir hale koymuştur. Nahiye, 
Sıvas - Kayseri şosesi yakınında ve 
demiryol kenarında<lır, geçen yıllar 
içinde 80 lıin ağaç dikilmiştir. Bilhas-
sa köyler namına dikilmiş kavaklık
lar köye iyi bir varidat temin etmek
tedir, burada 145 kilometrelik köy 
yolu yapılmış, Egreli ve Sizir köyle
rinde birer köy odası kurulmuştur. 

Nahiyede yapılan 452 göçmen evi 
buralarını çok şirin bir hale koymuş
tur. Temizlik işlerine riayet edilmesi, 
evlerin beyaz badana ile boyanması 
bu güzelliği artırmaktad ı r. Buraya 
yerleşen göçmen kardeşlerimiz tama· 
miyle mUstahsil hale gelmişlerdir. 

sabalar için bu iş nispeten kolaydır. 

Mevcudu 20 - 30 hatta 100 den fazla 
kulüp yapmak mecburiyetinde bulu· 
nan şehirlerde, şehir kaza, nahiye tak 

simatı da göz önünde bulundurmak 
suretiyle kulüp mıntakalarına ayır -
mak ve her kulübe kendi mıntakasm

daki mükellefleri aza kaydettirmek. 
ve oyun sahası tesis etmek suretiyle 
faaliyeti temin etmek lazımdır. 

Mükellefleri toplamak için ayrı bir 
teşkilata ve bu yüzden ayrı bir mas
raf kapısı açmıya lüzum görmiyorum. 
Devletin diğer teşkitatından bu mak
satla istifade etmek kabildir. Bütün 
teşkilat vilayetlerin aynı zamanda be 
den terbiye faaliyetinden kanunen 
mesul olan valilerin emri altındadır. 

Binaenaleyh valiler vilayet istişare 
heyetlerinin de mütalealarını alarak 
kulüp mıntakalarını ayırmak, mükel
lefleri kulüplere yazmak ve toplamak 
hususunu bulunduğu yerin hususi va
ziyetini göz önünde bulundurarak 
mahalli tedbir ve tertip alırlar. Ve bu 
şekil şimdilik en pratik olur. 

(Sonu yarın) 

1 

Yeni alınan tayyarelere şu isimler 
verilecektir: 

Alsancak. Yamanlar, Pınarbaşı, Te
pecik, Bayram. 
Geçenyıl mübayaa edilen tayyare

lere de şu isimler hazırlanmıştır: 
Tikilik, lkiçeşmelik, Yalılar, Or

nekköy, Çiğli. 
Bununla, şimdiye kadar İzmir hal

kmrn aldığı tayyarelerin sayısı yir
mi yediyi bulmaktader. 

Şehir opereti 

1zmir'de bir şehir opereti k~:ulma- 1 
sı için belediyeye vaki teşebbus esas 
itibariyle kabul edilmiştir. Opereti. 
Muhlis Sabahattin idaree decektir. 
Teşkilatını o yapacaktrr. Esasat tes
pit olunduktan sonra. operete yer bu
lunacak, bina inşa edilecektir. 

Pamuk itlerini tetkik 
Ziraat vekaleti umum müdürü Abi

din Ege, ziraat işlerini teftişve bil
haSfla pamuk istihsalatmı artırmak 

meselelerini tetkik etmek üzere önü
müzdeki hafta, şehrimizde beklenmek 
tedir. 

ihracat 

Şubatın ilk yarısında limanımızdan 

dört buçuk milyon kiloluk çeşitli 

mahsul ihraç edilmiştir. Üzüm, incir 

ve pa!lluk başta gelen ihraç malları
mız arasındadır. 

Bir mektep binan boıaltılclı 

Tilkilik orta mektep binası tehlike
li görülerek sınıfları boşaltılmıştır. 

Bu mektepte okuyan talebenin yarısı
nı teşkil eden 800 çocuk Misakı Milli 

ve Yıldırım Kemal ilk okullarına da
ğıtılmıştır. 

Parke caclcle 

Saman iskelesinden yeni müzayede 
bedestanına doğru parke döşenecek 

olan Mimar Kemaleddin caddesinin 
inşaatına başlanmıştır. Bu caddenin 
parke döşenmesi 35 bin liraya çıka
caktır. 

Kızday balosu 

Kızılay kurumunun yıllık büyük 
balosu, hükümet kon.ağı salonlarında 

Erzincan kurtuluı bayramı 

Törencle hazır bulunanlar ve ıehre gİrİfİ tem•il eclen atldar 

Erzincan, (Hususi) - Kurtulut bayramımız bu yıl da sonıus 
heyecan içinde kutlandı. Törene büyük halk yığınları, mektepli
ler iştirak etmiılerdi. Köylerden gelen yüzlerce atlı cümhuriyet 
meydanını doldunnuıtu. 

Şehir baştan başa bayraklarla süs · ı--
lenmişti. Törene istikıaJ marşiyle baş k · d 
landı. Kahraman ordunun işgal ha- Samsun Hal evın e 
reketini canlandıran askerlerimiz şeh • • 
rin muhtelif semtlerinden. kot ko1 Radyofonık T emsıller 
kasabaya girdiler. Bu işgal anında 
şanlı bayrağım ız resmi dairelerin Samsun, (Hususi) - Samsun hal
yüksek direklerine çekilerek çelik kevi gösterit şubesi faaliyetine tam 
ordumuzun muzafferiyetini dalgala
riyle müjdelediler. Bundan sonra ge· 

çit resmi yapıldı. Gece eğlenceleri 
tertip edildi. 

verilmiştir. Başta vali B. Fazlı Gü· 
leç, Müstahkem mevki komutanı 
Tümgeneral Rasim Aktoğu, Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz ve refikaları, Iz
mir'in mali müesseseler müdürleri, 
tüccarları, doktorları, yüksek memur
ları bulunmuşlardır. Balo, nezih, ne
teli ve parlak bir şekilde geçmiştir. 
Zengin eşya piyangosu da büyük ala
ka ile kal)ılanmıttır. 

~Jir hız vermiştir. Bir yandan muhte
lif eserler hazırlanırken bir yandan 
da radyofonik temsillere başlanrl -
mıştır. Son hafta içinde gösterit şu -
besi gençleri üÇ radyofonik temsil 
vermiş ve bunlar büyük bir alaka u
yandırmıştır. Gazi parkı ve Subaşı 

mevkilerinde dinlenen bu temsiller 
muvaffak olmaktadır. Her currn rtesi 
ve pazar günü birer radyofonik tem

sil verilecektir. Samsun halkevi göıı· 

terit 'ubesi ba,kanlığına vila · et ~a

zeteıi muharriri B. Vedat U rfi Ben

/Ü intihap olunmu1tur. 
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Askerlik bahisleri 

-

·Muhtelif devletlerin bugünkü 
Tank kuvetleri vaziyeti nedir! ~ 

Bir Souyet tanin kıt maneuralan unannda. 

H arp meydanmm mildafaa bat· 
larını yararak piyadeye yol 

açmak vazifesiyle miikelef, makine
li tüfek ve toplarla mücehhez sırb
h otomobiller ve tanklar vücuda ıe
tirmek fikri incilis orduıunda 1916 
da dojmuttur. Derhal franıu yük -
aek kumanda heyetince kabul edi -
len bu vuıta 16 niAD 1917 de tec
rübe edilmittir. Bu tecrübenin ver
dip oldukça kötü neticeye ratmen 
bu vuıtalarm kullanıt tekli hakkın
da bir fikir edlnilmiı oldu. Aynı 
ıenenin aon tetrin aymda, inıilis -
ler, Kambre'de tanklar iayeainde 
~k tam bir munffakiyet elde et
tiler. Maalesef, ihtiyat kuvetlerin ki· 
fayetlbliii bu muvaffakiyetten li
yiki veçhile iıtifade imlrinmı ver
medL 

1918 de, ingiliz - franau orduları 
ebemiyetli mikdarda zubb araba -
laramaliktiler. Ve bundaıı kıymetli 
neticeler almaamı bildiler. Bilbu-
1& 18 temmuz mukabil taarruzu, 
muvaffakiyetini dütman mevzileri
ne bukm veren büyük mikdarda 
tanklara borçludur. 

Hindenburg'la Ludendorf, batı• 
ralarmda, müttefiklerin' nrbb va • 
ııtalarını alman kuvetlerinin geri
lemesinin baflıca sebeplerinden bi
ri olarak göıtermi,ıerdir. 

Harpten sonra tanklar bqbca Av-
rupa devletlerinin ordularında cit Alma.nya.'nın hücum tanlılanndan mürelılrep parça yiiriİ)'Üf halinde 
pa4aba mUhlm bir..-..ı.t almlt • .-IKllr.· Aten• I•"" tııaı • -.1 #dliJl~lllllJiıl!Mi~~---.,.,_ • 
nizatörü ve ba' kumandanı general ru mUnbMUan i rate ehemlyet 
81 ı ... hatt' .. ~ hu•U ıu:)ija ini,: vermektedir. 
telere malik meslekten kUçllk bit Tecrilbe ..mmit bir kaide b1se 
ordunun, aef erber edilmeai güç ve öiretit ki ailihlar harp zamanında 
teçhizab kifayetli.ı büyük yıimla- ula klfi derec,::de kudretli ve ıulb 
ntı kolayca bülcmünpl.U.C.j> M'D"dm~ ..ıa Jrlfi ..... oede a7ıf 
ai iddia etmiıtir. Bu hayttl. bilb•1- delildir. 
1& Prama'da, ukert hizmet müdde- 1918 den uzaklattıfımts niabette 
tini ugarl hadde indirmek ve milli tankların, ailihlarını ve koruma ka-
orduyu mllil kuvetleri haline koy· biliyetlerini biç arttırmadan, ıü -
IDlık imklnlaruu iapat için bir çok ratleri arttıimı gördük. İlpanya 
defalar ileri atirillmilftür. hldiaeleri her halde ba yeniz tema-

lubet 1d yübek kumuda.maka- yillü ortadan kaldıracaktır, çUnkU 
mı bu tehlikeli paradobla nmanm· lıpanya'da harbe aokulan sırhlı va-
da mücadele etmif, ve bu tez hiç bir sıtalardan ekaeriainin ciddt bir ka-
saman ciddi bir surette münakap biliyet ıöateremedilrlerinl biliyo -
mevzuu olmamııtır. ruz. Tıinklar için harp meydanında 

Zırhlı arabaya lüzumlu vuıflar ıürat eaub bir vud olamaz. Denis 
husuaunda iki ayrı temayill tezahllr harplerinde oldutu gibi kara barp-
etmittir: Biri bilhuaa koruma clha- terinde de en apr ıiWılar en kuvet-
mun kıymeti ve eiWılarm kalibre- H olanlardır. 
iliyle metgul olmakta "" çok alır Kullanıt buauıunda da , iki ayrı 
tlnltelerin vücuda ıetirllmesini in- nazariye tezabilr ettL 
- etmektedir: öteki temayiil mil· 1917 mucidlerinin tauvvuruna 

aadık kalan birinci nuariye tankla· 
rı münhauran piyadeye yol açmak 
ve sahayı iyal etmek vazifesiyle 
mükellef tel&kki eder. Bu nazariye
ye göre te.k batına zırhlı vuıtalarla 
yapılacak taarnular, bqlancıçta 

muvaffakiyet kuannl.r bile, bir 
Avrupa harbmda, ula kad neticeyi 
alamazlar. 

İkinci nazariye, bunun teraiae, 
fırka ve batta kolordu halinde bü· 
yiik tanık üniteleri kurmayı tuar • 
Jar. Ona ıöre bu üniteler, taamı• 
kapuiteleri aayeaincle, kurulmut 
cepheleri yarmak, büyUk CSlçüde lna
,atma bareketl'ri ve dilflDUl aruf -
aine ailratle ve ıenit mikyuta ctr· 
mek ve böylece kati neticeler elde 
etmek kabiliyetini habdir. 

Bu neviden hareketler karadan 
ıelecek tehlikelerden mada, Guada· 
lajara taarruzu da ıöatermittir ki, 
büyük münferit tanık üniteleri üze
rinde düfllWl bava kuvetlerinin yı
im halinde müdahalesinden dop -
cak tehlikelere de maruzdur. 

Franaa'nm benimlemit oldulu bi· 
rinci tu, bbce yeclne kabule ,a • 
yan olanıdır. 

Almanya'nın kuvetleri 

A lmanya, daha ail&hJınmuı

nm batlancıcmda, büyük 
bir pyretle çok miktarda tank ima• 
line giri1tL 

Piyadenin himayesine matuf lni
teler vücuda ıetirirken, bir mikdar 
büyük ilniteler de tefkll etti. Bu • 
cUn Uç nrhlı ilnite vardlr ld ban· 
1ar fU 1111'ttle tetükll ... : .,.... .... -~-~-~-... 

Bir motarlü topçu f ırkau: 
Bu üç zırhlı ünite, bir baf if mo

tCSrlU liva ile takviye edilmek ıure
tiyle, merkezi Berlin olan bir zırhlı 
kolordu tefkil edeP. 

Bu te90kküllerin haricinde, ku -
manda mabmı, umumi ihtiyatlar a
ruına konulan ve vazife ve ihtiyaç
larına eöre kolorduların hizmetine 
konulmaya ~tuf yedi tank alayıyla 
iki tank taburuna maliıktir. 

Uç zırhlı ünite mevcudunu 1500 
tank olarak heuptaraak umum al -
man kuvetlerini 1.500+1.700 = 3.200 
tank olarak takdir edeblliris. 

Bu tanklarm kıymetini S1hatle 
ölrenmek müfkill olmakla beraber, 
çok baf if telakki edilen bu materi -
yelin, daha aiır ve daha iyi ıillblı 
tanklarla deiittirilmek yolunda ol
dulu sanılmaktadır. 
Kullanzı met4duna gelince, kabul 

edilen orıanisuyon bu buıusta bir 
fikir verecek mahiyettedir. 

l talya'nın kuvetleri 

1 talya. nrhlı kuvetlerinin or • 
pnisuyonu buausunda Al

manya'nın prenıipleriııi kabul et -
mittir. Bununla beraber, mevcudu 
kifayetlis oldupndan bilytik üni
teler kuramumı ve muhtelit liva • 
larla iktifa etmek mecburiyetinde 
bhmfbr. 
İtalya iki muhtelit livaya malik • 

tir ki bunlarm her biri tU auretle 
milte90kkildir: 

İki taburluk bir tank alayı, ya -
ni 150 tank: 

Bet tabarlü bir bindirllmit pi
yade alan. 20 takl* bir IM>llkle ....... 

Topçudan mahrum olan bu liva
lar, münferiden harbe ıokulacakla
rı zaman huıusi aurette himayeye 
muhtaçtırlar. 

Bu livaların haricin<le, iki veya 
üç taburlu bet tank alayı vardır ki, 
bunlar piyadenin korunmaıı için -
dir. Bu üniteler, daha hazar zama
nında her kolorduya bir tabur ol -
mak üzere ordu araıında takılın e
dilmittir. 

Yekün olarak İtalya orduıu 1.200 
tanka maliktir. Şimdi tadil halinde 
olması muhtemel bulunan italyan 
zırhlı materiyelleri bpanya barbın
da iyi netice vermemittir. 

lngiltere'nin kuvetleri 

1 ngiltere'nin zırhlı kuvetleri 
iki ayrı teıkilita bağlıdır: 

Suvari kuvetleri ve Royal Tank 
Corps. 

Royal Tank Corps ıuntardan mü
rekkeptir: 

Sekiz tank taburu ve Hindistan'· 
da bulunan aekis muıtakil bölük. 

Yedi ı.burdan dördü bir arada 
toplanarak bir muhtelit liva tqkil 
eder. Bu liva ıuntardan mürekkep
tir: 

Bir hafif tabur ve üç muhtelit ta· 
bur. 

Hafif tabur üç bölükten ve 58 ha· 
fif tanktan mürekkeptir; muhtelit 
tüm, Uf bllliJrteıı ve 48 tanktan 
mürekkeptir. Bu tankların 22 si ha
fif, 19 u orta, ve 8 i maiyet tankıdır. 

Orta tanklar hafif tanklardan ge
rek ağırlık, gerek zırh, ıerek ailih 
itibariyle üıtündürler. 

Maiyet tankları tanka kartı mü
dafaa ıilüılarmı tafırlar" düflU
nın müdafaa ıilihlarını körletmek 
için ıi• yayma tertibatına maliktir
ler. 

Piyadeyi korumıya matuf olan ta
burlar, muhtelit taburlarla aynıdır
lar, fakat bir 4 üncü bölükleri de 
vardır, yani ıs tank fazladırlar. 

İngiliz ıuvari kuvetleri, 22 alay 
üzerinden 18 motörlü alaya aahiptir 
veya olacaktır. 

Tadil programının tatbikinden 
sonra bu .kıtalar töylıe tabim oluna
caktır: 

Her biri iki hafif ıilvari alaym -
dan mürekkep dç livL AlayİU, üç 
dört hafif tank taburundan mürek
keptir; 

Tetekkülü henüz tespit edilme • 
mit olan dört ketif alayı; 

Mı•ır ordusunun motörlü livaaı 
ki bir hafif tank alayı ile sırhlı o
tomobil ve motörlü avcı kıtalarm -
dan mürekkep diter iki alaydan 
mürekkeptir; 
Hindiıtan'm bet alayı, Metropo

lün hafif livaları modelindedir. 
İngiliz kumanda makamı yeni bir 

zırhlı ünite kunnıya karar vermiı -
tir. Bu ünite fÖyle tqekkül ede -
cektir: 

liri hafif liva: 
Bir muhtelit liva: 
Bir motosikletli avcılar taburu: 
Bir zırhlı otomobil alayı ; 
Bir motörlü muhabere taburu: 
Bir veya iki grup motörlü topçu; 
Bu procram tahakkuk ettirildiii 

saman lngitiz orduıu ıs zırhlı üni
teye ve takriben 1.000 tanka malik 
olacaktır. 

Bunlara Hindietan'datd kuvetler
le ketif ünitelerini itlve edince 
.zırhlı arabaların mikdarı 1.500 e çı
kacaktır. 

Fransa'nın kuvetleri 

F ranaa, on bet ıenedenberi, 

nrblı kıtalarmı kuvetlen -
dirmek için muntaum11n ve tedri· 
cl ıurette büyük bir gayret aarfet -
mittir. 
BUıgün, Prama, Metropolde on bir 

alay ve timall Afrika'yla prkta 
dört tabura maliktir. 1.500 ill 1.800 
tanktan mürekkep bu kuvetler bir 
kolordu tefkll eder. Bundan bqka, 
.. miWar dwri '-lmlep lllflf 

motörlü fırkalar haline ifrai edU
mittir. Bunlar zırhlı hücum ve ır .. 
tif elemanlarına maliktir. Hepsi i.
yi zırhlı ve kuvetle ıilihlıdır. 
Fransız zırhlı vasıtaları bütilD 

benzeri yabancı vaaıtalardan taar
ruzi kapaıiteleriyle üatünlük arse
der. 

Bu vaaıtalarm kullanıt doktrini 
deiitmemittir: Bu doktrin, tank • 
larla piyadeye yol açmak ve onun 
faaliyetine müzaharet etmekten i • 
barettir; zırhlı vasıtaların tek bql
na ve müıtakilen hareket etmeleri 
mevzuu babiı değildir. 

Amerika' da 

P . • 
arazwtaız 

radyo Aletleri 
icat edildi 

Son ıenelerin terakkil~rinden • 
çok iatifade eden bir tek teY varsa. 
o da radyodur. Fakat, bu kadar iler
lemesi ve tekemmül.etmesine raimeft 
radyo, parazit denen zırıltılardan bir 

1 
tiirlü yakuını kurtaramamııt~. 

Her fırtınada, radyonun ••i buD
lacak, culıyacak, pat.ıı: k\itüı" edeçek, 
fakat mutlaka dinliyenlerin •inide • 
rini ayala kaldıracak. Yalnıs böyle 
fırtınalı ıecelerde değil, apaçık ha
valarda dahi böyle elektrik deprjla
rından mütevvellit parazitler rad70-
nun berraklığını bozar durur. 

Bunun ıebebi iae, radyolarm ahcı 
tertibatı, verici iatasyonlarm ldi dal
gaları için yapıldığından, buna ben· 
ziyen her elektrik dalgalarını, mutlaka 
radyoların almasındadır. Çünkü, rad
yolar, böyle idi dalgalar içih m.... 
bir tekilde yapılm.ıtır. 

Geçenlerde, NeVYork'ta bir tezahtl
rat yapıtmııtır. Buna sebep de, rad
yoların, icat edildi edileli blıfma dert 
olan paruit dalpların külliyen or • 
tadan kalım.ıdır. 

Anmtranı isminde bir amerlkalı 
binbaıı. paruit olmiyan bir rad,o 
tertibatı bulmuıtur. Bu radyolar o 
auretle tanzim editmiıtir ki, 40.000 
vatlık soa d~ttce kısa dalpları kabul 
ediyor. 

Anmtrong, radyonun ilerlelDMiae 
en çok çahtanlardan birilldir. 1914 
de, diler mühendialer gibi, o da rad
yo ve telsbler hakkında uzun usa • 
dıya hararetli tecrübeler yapauftlr. 
Bu tecrübeleri bilhuea., Abit deprJ
ları radyolardan ve telsislerden kal
dırmak gayesinde toplanır. 

Bu mühendis tam sekiz sene bu it 
üzerinde çahfDUttır. 1935 de. parazit• 
terin külliyen ön.üne ıeçmek için ya
pılan bütün denemeleri terk etmft. 
eau:ndan yeni olmak üsere aillayet 
mUkemmel bir verici ve alıcı makine 
vücuda ıetirmiıtir. 

Diler makineler bütün elektrik de

prjtarmdan motör prült...ılerinden fi 
tan müteeaeir otdulu halde, yeni ...,. 
kine bu dalplarm biç birinden mllt .. 
e•ir olmamaktadır. 

Anmtronc'un yeni aleti bucb 
Nev Jeraez'de bulunmaktadır. Bu a
let, muntaaaman fevkalide kı.a dal
p verecek katiyen parazit yapmiya
c:aktır. Önümüzdeki ilkbaharda itle
miye bqlıyacaktır. 

afla Vekiled Hakak 
müpvirliği 
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Beden terbiyesi istiıare heyeti 

Baıvekilin reiıliğlnde 

bir toplantı yaptı 
(Başı 1 inci sayfada) 

mükellefiyetine tabi tutulması da im
kinaızdır. Bundan dolayı bu yurttq.
ları üç kademeye ayırarak ilk beş ae -
nec:k 12 ya,ından 23 yllflna kadar o -
Jarılarla ittigal dü,Unülebilir. Bu yat
lar dı9ında kalanlar ihtiyari olarak 
kulüplere girebilirler. Her mıntalcada 
kurulmaaı lizımgelen kulüplerin sayı
sını da valiler tayin eder. Mevcut ku
lüplere gelince; bunlar yeni kanwıun 
hülriimlerine intibak edecekler ve fe
dere olan ve olmıyan gibi tasnifler 
ortadan kalkacak ve iatiyenler bunla
ra intiaapta serbest bulunacaklardır. 

Ancak kulüplerin ya9lara göre tasnifi 
ve yahut miikelleflerin kulüp içinde 
Y&flarına nisbetle gruplandırılması i -
cap etmektedir. Bu cihetler tetkik o -
lunmaktadır. Beden terbiyesi faali -
yetleri ise mektep içinde ve dışında bi
ribiriyle ahenkleştirilmck lazmıdır. 
Beden hareketleri mecburi ve ihtiyari 
olarak iki nevi altında toplanabilir. 
T~kilit için ögretici bulmak meselesi 
ancak beden terbiyesi işlerinde ihtisas 
sahibi olmuf aydın yurtta,ıarın reh -
berliklerinden istifade olunmak sure
tiyle halledilebilir. Devlet bu yurtta•
ları bulmakta muhtelif mcnbalara mü
racaat etmelidir. Tesisat, beynelmilel 
temaslar, kıyafet, malzeme, mektep -
lerde spor teıkilatı, maarif ve milli 
müdafaa vek11etlerine verilecek veçhe
ler iae nizaımıame projesinin diğer a
na hatlarını te,kil eder. 

Tümgeneralin beyanatını dikkatle 
dinliyen bafvekilimiz bundan sonra 
ıu beyanatta bulunmuştur : 

Bendeniz her vakit spor itleri
nin böyle güzel, bilhuaa aıbat me
•leeiyle mün.zi yÜrÜmeaini ve 
böyle bir çerçeve içerisine alınma· 
anu eakidenberi isterdim. Sıhiye 

Vekaletinde bulunduium zaman 
bu itle çok me11ul olmU§tum. Ve 
hatta apor hekimliğini alikalan
dıran bir kaç kitabm ela tercüme
sine batlabnıtfun. Öyle zannedi
yorum ki, bunlar bitmiı olacaktır. 

Benim en büyijk derdim, 12-17 
yat araamdaki gençliğin neıvüne
maarnda muzll' olan sporlarla 
metgul olmalan idi. Görüyorum 
ki, bunlar yoluna girmektedir. Bu 
huaa.ta aaym generali tebrik ede
rim ve mesaisi aebkeden ark.adat -
Jara muvatrafl:ıyet anenm. ı~e 
benim aenelerdenberi istediğim 
bu idi. Memnuniyetle görüyormn 
ki, bu itler yoluna girmektedir. 

Y ardmınna ihtiyaç olan huaua
larda emirlerinize imadeyim. 
Beldediiiniz yardrmlarm bqmda 
bütçenin geleceiini tahmin ediyo
ram. Bu hususta da yardnnlarnnı 
J'apmakta hiç bir zaman tereddüt 
etmiyec:eiim. Çünkü memleketin 
latild>alini tevdi edeceiimiz genç
lifin llhat ve kuveti ve yurt müda
faasına hazwlanmaaı için azami 
7&1'd111U yapmak vazifemizdir. 

Çabpnalarmızda muvaffalıri.. 
,.etler cliliyenk yerimi generale 
terkecliyor Ye itime gidiyorum. 
Bunu müteakip merkez istişare he-

yeti öğleden sonra genel direktörlük 
binasında çalıpnalarma devam etmek 
Uzere birinci celseye nihayet vermiı
tir. 

Saat 14 te beden terbiyesi genci di
rektörlügü içtima salonunda toplanan 
iat~re l;ıeycti beden terbiyesi kanu
nunun dördüncü maddesi mucibince 
yapılması icap eden beden terbiyesi 
mükellefiyeti hakkındaki nizamname 
projesinin heyeti umumiyeai ve bir
kaç maddesi üzerinde müzakere yapa
rlk saat 16,30 da içtimaa nihayet ver
mittir. 

İngiliz - Alman 
iktisat müzakeresi 

Bcrlin, 21a.a. - İngiltere Harici -
ye nezaretinin iktrsat ıubeıi müdürü 
B. Aabton Ovatkin alman resmi ma
kamlariyle mıüzakeratta bulunmak ü
sere Berlin'e gelmi9tir. 

u ı; us 22 - 2 - 1939 

Balkan antantı daimi konseyinde 
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''/nkildplanmız, 
vicdanımızın en 

aziz var/ıfıdır .. ,, 
(Başı ı ıncı sayfada) Rome .,,.1 • • a~• ,_,_ 

D · - K · b'" ·· n IJ6'1eM::i ennın ~---ruun tantı aımı onaeyı utun entern.u - Bük" 21 G 1 Balkan Bokreş görüşmelerinin 
iki mühim mevzuu : 

. re9, a.a. - azete er 
yonal meselelerı ve geçen sene ecre - antant k · · '-· f ki lan 

d b.. ·· ... ,,,..ı • 1 · b' b" ı oıweyının uu se er top -yan c en utun ~ll<L'Uıac erı ırer ırer •- nm eh • .... . ..._ .... _ _,._ tt' . . . ._ı cınny ... ını ~wı; e ıren ya- (Başı 1 inci sayfada) 
tetkık etmı9tır. zılarla d ı d v--- d"" ahıh h o u ur. çin inkdapçılıim hayat ve baka şartı 

olduğunu ne güzel ifade ediyor: 
.IM.N .. ey, ort mur as eyct reisi 

tarafından verilen izahat önünde, bal
kanların mütcunit bir blok olmak iti
bariyle bütün balkan menfaatlerinin 
biribirine uygun olduğunu mü§ahede 
eylcmiftir. 

Konsey, balkanların muslihane bir 
siyasi ve iktisadi i,ı>irliği hususunda 
dort balkan devletinin arzu&unu i8bat 
eden Sclinik anlatmaaını da tetkik ey
lemiftir. 

Nihai tebliğin çarpııi>a sabahı mat
buata verilmesi muhtemeldir. 

Balkan antantına güvenebiliriz 
Bükrcı, 21 a.a. - Hariciye nazırı 

Gafenko, "La Roumanie" mecmuasın
da yazdığı bir makalede diyor ki : 
"Beşinci yıldönümünü idrak eden 

Balkan Antantı, onu kuranların ken : 
disinc bağladıkları bütün ümitleri ta
hakkuk ettirmiştir. Bu devrede Avru
pa sulhunun geçirdiği müşkülat an -
tantı daha ziyade perçinlemiştir. Bu -
gün bu umumi sulh aletine iyi günde 
de de kötu günde de güvenebileceği
mizi biliyoruz . ., 

Matbuat konferantn meııaisine 
devam ediyor 

Bükref, 21 a.a. - Balkan antantı 
matbuat konferansı komisyonları bu • 
gün saat 1 O da propaganda nezaretin
de toplanarak mesailerine devam etmiş 
lerdir. 

Öğleden sonra konferans umumi 
heyeti içtima ederek komisyonların 

hazırladıkları işler üzerinde görü9-
müştür. 

Öğleyin türk matbuat heyeti meç -
hul askerin kabrine giderek bir çelenk 
koymuştur. 

Yu.goıılav Hariciye Nazınna 

''Timpul" diyor ki: 

" Hariciye nazırının .ziyafetinde 
Gafenko ve Metaksaa tarafmdan aöy • 
lenen nutuklar dört devleti aulh az -
mini ve aynı zamanda mn.terek menfa 
atlerini, i.Uklillerini ve hudutlarını 
korumak yolundaki kararlarını belirt
mi9tir. Balkan antantı geçirdiği bütün 
imtihanlardan daha kuvetli olarak çık 
llUf ve çıkacaktır. 

Gafenko, siyast nizamı ve her mem 
leketin milli vazifelerini garanti eden 
bir Avrupa tesanüdü zihniyeti ile bü
yük ekonomik meselelere dört devleti.n 
iftirik arzusunu teyit eylemiıtir. 

Bulgaristan'a yapılan teşriki mesai 
daveti Balkan antantının umumi siya
setinin vMfıdır. Aynı zamanda, Seli -
nik anlapnasını imza eden Metaksas 
da bu davet üzerinde bilhaaea ısrar et
miıtir. Selanik muahedesiyle tesis o -
lunan müsavat bundan Balkan millet -
!erinin arzu ettiği anl8ıf11Uya müsait 
bir hava yaratmıttır. 

Balkan antantı konseyinin toplan -
tısından heyecan verici kararlQr bek -
lenmemelidir. Balkanlar bugün bütün 
Avrupaya bir miaal oluyor: Avrupa-
nın balkanhlattırılmaaı, vaktiyle me
şum olan balkanlar bugiln enternasyo
nal siya.ette ideal tetkil eylemekte
dir . ., 

"Romania,. gazetesi, Balkan antan
tının bir tarihçesini yapıyor, bu antan 
tın enternaayonal siyasette oynadığı 
mühim role i~ret ediyor ve enternaa -
yoncl hayatta kendi mukadderatına hi 
kim olmıya azmetmit olan bu müteca
nis blokun kıymetini tebarüz ettiriyor. 

tanınrnaıı 

2 - Bulgaristan'la antant devletleri 
arasındaki münasebetlerin tanzimi 

Belgrad, 21 a.L - Balkan Antanb Daimi Komisyonunun Bükret' -
teki toplantısı hakkında ilk sayfasında mütalealar serdeden Politika ga
zetesi, ezcümle töyle demektedir : 

"Romanya paytaJıtmda yapılmakta 

olan görüfllleler ve istişareler, bundiUl 
evelki konferansların ruznamelerin -
den pek farklı olmıyacaktır. Bu gö -
riltme ve istiprelerin mevzuu, beynel
milel umumi vaziyetin tetkiki ve an
tant balarının kendi aralarındaki mü
nasebetlerle komşulariyle olan mü -
naaebetleri olacaktır. 

Frankonun t.anınmaııı metJelesi 
Franko hükümetinin tanınması me -

selesi, Bukref'te ortaya atılacaktır. 

Balkan antantı, bu karıfık meselede 
Avrupa devletlerinin ekserisinin mu -
karreratı üzerinde tesir icra etmiş o -
lan hadiselerin inkişafını hesaba kat
maktan geri kalmıyacaktır. Kendisine 
mühim iktisadi amilleri rehber ittihaz 
etmi9 olan Yugoslavya, İspanya ile o -
lan münasebetlere kati bir ftkil veril -
mesine müteallik olarak konsey tara -
fmdan ittihaz edilecek kararı kabul 
edecektir. 

Bulgariatan ve Balkan antantı 

gar harici politikasını idare edenler 
ıle tı.irk devlet adamları araaında yapı
lacak gorfü;melerde tebarüz ettirile -
cektir. Turkiye Hariciye Vekilınin 
Bulgaristan'da geçirdiği saatler esna
sında, iki millet arasında uzun seneler 
zarfında vıücude getirilmiş dostluğun 

iki memleket münasebetlerin<ie kıy -
metli bir esas olarak kaldığını hisaey -
lediğine şüphe yoktur . ., 

B. Met.akım'ın B. Tavetkov~' e 
Mlgrafı 

Belgrad, 21 a.a. - Yunan Baıve -
kili B. Metakaaa, Romanya - Yugoa -
lavya hududundan Yugoelavya Ba,ve
kili B. Tsvetkoviç'e aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir : 

"Müttefik Yugoalavya'nın misafir -
pcrvcr ve doet toprağını terkederken, 
ekseHinsınızdan çok dostane hüsnüka
bulünden dolayı en hararetli teıckıkür
lerimi kabul çtmeeini rica ederim. 
Mcmleketlerimiz arasındaki sıkı me -
sai birliğini bir kere daıha teyit etmi' 
olan doetane millikatıımzı hatıralarım 
arasında aakhyacağım." 

"Türk milletini az zamanda bü
)'iilc bir medeniyet aeviyeaine yük
•~ltmİ§, türle milletine en Jıua J'Ol• 
elan temi20 cemiyet hayatının feyizli 
terakki yollarını açml§ olan inkılap
lar, kalp ve vicclanım12'1n en a2'd 
varlılılarulır.,, • 

Asırlarca geri kaimi! bir cemiye
ti, modern alemin aeviye.aine eriıtir -
mek gibi muazzam ve müşkül bir daa 
vayı sırtına alan bir parti, yalnız ai -
yaai seçimlerde milletin reyini kendi 
heuöına kazanmak için kuruln>Uf 
bir orsanizaayondan ibaret olarak 
taazzuv etmit olsaydı, elbette tarihi 
vazifeaini yapamaz; kwıtancı q 

yetittirici vaafını ihraz edemezdi. 

Milli, .,.yal, kiiltürel, aiyaei ,,.. 
iktua.di hayatının bütün derinlikle .. 
rinde aynı zamanda büyük tesirler 
ve deiitildikler icra ebnİf olan ink .. 
li.plar yaratan bir milletin içinde; 
bütün vatandatlan &İya.aİ bir çatı al.. 
bnda toplayıp büyiik bir sevgi bajıı 
ile biribirine bağlamak, ~ zümrele -
rinin menfaatlerini birmiriyle telif 
ve tanzim etmek, vatandqlarm biri
birine uyan aiyaai kanaatlerini pren
npler halinde birlettir9 olgunlqt~ 
mak ve bu prensipleri bütün miUete 
mütterek bir inan halinde qılamak 
vazifelerinden bqka, Cüınhuriyet 
Halık Partiaine, bu inkdaplarm neti
celerini en ücra köfedeki vatancl&f& 
kadar mal ebnek, yeni fikirlerin de
rin minalarınm milletçe anlatıhp 

tUIH' halinde aevilmeeini ve beniın
aennıe.ini temin etmek. mıiikelWi
yetleri de diifüyordu. 

.. Crentul., gazetesi, Balkan antan -
ni~an tının hiç bir tecavüz fikirleri bealcme-

Bükreş, 21 a.a. - Kıra) Karo] Yu - diği hususunda ısrar etmekte ve kon
l:{oslavya Hariciye Nazırı Markoviç'e ferans müzakerelerine hakim olan zih
Romany~ ~ıldız nişanının büyük haçı· niyetin muvaffakivet imili olacağında 

• Parti, halkevlerini bundan yedi 
caktır. Bu diplomasi veaikası, antan - lngiltere Hükumeti yıl önce bu nykaatla kurdu, m\ineT .. 

Selanik protokolunun imzası mcae -
leai de hususi bir tetkike tabi tutula -

tın dört c:kvletinin balkan yarım ada - verler tarihin kendilel"ine yiiklemif 

nı vermıştır. 1 ınphe etmemektedir •. 
sında takip etmekte oldukları yabancı olduğu milli ve ,_..m vazifenin be-
siyaıaeti teu.hilrledndcn biridir. 800 mi iyon tına çainldı. Halkevleri, türk Ta.tan. 

Bu protokolun imza edilmesi, aynı datlarmı tek tek İDNnlar halinden 
zamanda bulgar hükıümetinin bir it - çıkarrp anlan du)"11f, göriİıf Te anla-

Anf anf ı n ı·ık kurucularından biri sıfatlyle birliği ve komtuları ile münasebetle - ı·nglllz liralık Ylf• birl•ftiren. milli birlik •e ber .. 
rini normalleştirme siyaseti taki.bine bedik hamanma JOimıan, milletila 
?.htmakta olduğunun delilidir. Bal - içindeki İ9tiıdat ·..-e kıabil~leri itli.. 

Atalu-,k'u .. n ı·smı· hu .. rmetle yadedı.ldı· kan antantının şimdiki içtimamın mü- ı·sıı·kraz yapa':ıak yerek, balU'ak onları hayatın vece-
meyyiz vasfı, yalnız azadan olan dev- w miyetia hizmetine veren, remıi tU.;, 

~--------~~----~----------~-----..:....~------------4......h;._ __ ,_.,..:,.._.il&wo ................ ~--..ı..--~:~- ~·~~~~~·t,,!!d··~sııııd!l'l.8·~~ • • ~~-~~ 
(Başı 1 inci sayfada) Ebedi Şefe aaygı şu devletlerle ve hassaten son zaman- organizasyonu ha ini aldı. Dün a?-o 

tarda hüsnU niyetini müteaddit defa - lamarla b......_. -~ 367 Ji b 
likadar eyliyen büyük ekonomik me- B. Metabaa. bilihare balkan antan- Iar göstennit olan Bulgariıtan'la uz - Avam Kamarası teklifi ba katla tefkitkm Tü.ti,. ölçiisiin. 
selelerin hallinde işbirliği yapmayı tının ilk yaratıcılarından biri olan A - lafına ve mesai birliği yapma zihniye- de ifade ettiği genifliti de görmek 
arzu ediyoruz. tatürk'ün yüksek phsiyetini hürmetle ti olacaktır.,. ittifaka yakın bir lizwnclu-. Bugün, idare mebni::r.mao-

anmıştır. nuzda tam tefekküllü Yanık olan Yalnız wlh çin gayretler 
İstegımiz, hıç bır lmusenın aJeyhin

de hareket etmeksizin, gayretlerimi -
zin ağırlığını terazinin yalnız sulh ke 
fesine koyarak müşterek istiklal ide -
alimize dürüst bir surette hizmet ey -
!emektir. Memleketlerimizin milli va
zifelerini serbest bir tarzda yapabil -
melerini mümkün kılacak nizamı mü -
dafaa edeceğiz. Tecrübelerimiz, bizi 
biribirimize bağhyan antantın büyük 
kıymetini bize takdir ettirmiştir. Bal
kan sulhu, tutulması zor bir bahisti. 
Sulh izmimizin herkesi inandıracak 

kuvetine itimat ederek bu bahsi mu -
vaffakiyetle tuttuk ve tutmakta da 
devam edeceğiz.,. 

Atatürk' ün yükaek ıaluiyeti 
B. Gafenko, bundan sonra, Atatıirk'

ün yüksek fahaiyetini anarak, geçen 
sene Ankara toplantısı esnasında, bal
kan antantının istikbaline ne derece 
emin olduğunu gösteren sözlerini ha
tırlatmı9tır. 

Romanya hariciye nazırı, geçen aene 
antanta parlak bir surette riyaset eyli
yen B. Metakaas'ın gayretlerini teba
rüz ettirmittir. Bulgariatan'la Seli -
nik'te imzalanan anlaşmayı bahis mev
zuu eyliyerek bu veaikanm bütün mil
letleri antanta dahil olmıya davet ar
zusunun bir bürbanmı teıkil ettiğini 
bildinnittir. Nihayet B. Metakaaa'ın, 
son Belgrad ziyaretini de hatırlatmı' 
ve bu ziyaret eanaaında iki mcmleke -
tin balkan antantına bağlıbk müfterek 
politikalarının m~e edildiğini 
söylemi9tir. 

B. Meıabaiın cevabı 

Elen batyekili, bundan sonra, bal - Yugoalav d11 aiyoaetl değifmedi ekseriyetle kabul etti kazalanmrzm yekiinu kadar halkeft 
kan memleketleri elçiliıklerinin büyük . .. açılmıı bulunUJ'Or. Halkevlerinıin ba 

Bu gazete, balkan antantının bet se- Lcmdra, 21 a.a. Mıllt mudafaa 
elçiliğe yükaeltilmi9 olması keyfiye _ . - genitleyiıinin vatanm tmkaman -.. 
tinin balkan milletleri arasındaki doat nelik hayatının balıkan yarım adasını müzakerelerinin ikinci gününü ~ bu hizmetl...İ görecek elı.nanlann 
tuğun yeni bir tezahürünü te·~il et - sulhun kalesi ve nizam ve asayişi pm- avam kamarasında Çcmberlayn büyük miktarlan,.le ölçülü olQfU ela ba .._ 

,... piyonu haline getimıif olduğunu söy- bir nutukla açmııtıır. lerin ne kadar eicldi eeular ~ 
mekte bulunduğunu da kaydederek lemek suretiyle yazı•ına nihayet ver - 1 T B kT b tku I 
sözlerine ,c>yle devam et.mittir : ngı ız qve ı 1 u nu na n - lmnddufanan da bir teminabclır. 

mektedir. giltere'nin sulhu ve kendi emniyetini 
"- Biltiln ifbirliklerine açık olan muhafaza ı"çin Milletler Cemiyetin -

halk t t vU •-a h" bi Vereme gazetesi, beynelmilel hadi-
an an antının eca r-r ıç r den ba•ı...,. vasıtalara güvenmesi lazım 

h d f' b 1 d ğ t k • seler dolayısiyle balkan antantı top - r-
e e ı u unma 1 mı e rar etmıye geldı"g~ ı·nı' ve Mı·ııetler Cemiyetı'nı'n h kt b' lantııının bir nebze sabıraızhkla bek -
acet yo ur. Hiç ır yeni anlatma yeniden mücuir bir awh iınili hali-
U k d '- :---• L d lenilmiı olduiunu yumaktadır. Bal -m za ere e ece .. ve IUUMlryaca.. e - ne gelmesi için bu müeueaenin, sul-

ğT kan antantı devletlerinin hepsinin sul-
ı ır. hu istemekte ve onun için çalışmakta hun cebren idame ettirileceği fikrin-

" Mevcut anla,malar takviye - olduklarını hatırlattıktan sonra Yu - den vaz geçmcai lazım geldiğini söy-
den müatağnidir" gıoalavya'nın harici siyasetinin c:kğiş - !emiştir. 

memi§ olduğunu ve Bükret'teki hare- Çemberlayn, müdafaa hueuaıında a
ketinin balkanlarda sulhu takviye et- lınan tedbirlerin pek yakında kati se
miye medar olacağını yazmaktadır. mere9ini verecefi kanaatini uhar et

Zira mevcut anla,malar, takviyeden 
müstainidir. Dört devletin milli ara
zilerini ve ölülc:,rinin kanı ile kati su
rette çizilmit hudutlarını muhafaza • 
etmek azminden daha sağlam bir bağ 
mevcut olamaz. 

Sara1;oğlu - Köııeivano/ 
gÖrÜfmesi etrafında 

Biz, burada, politikamıza sadakati
mizi ilin için toplanmı9 bulunuyoruz. 
Umumi aulh eserine hizmette devam e
deceğiz. Bulgaristan ile Selanik an -
lapnasını imza suretiyle bu arzumu -
zun M iyi bürhanını verdik. Selinik 
anlaf111Uı, Bulgaristan ile balkan an -
tantı devletleri arMında müsavatın te
easU.ünü mümkılin kılan, bir antant 
havaaı yaratmak bahsinde karfılıkb 
hüsnü niyetle yapılan müzakerelerin 
bir neticesidir. 

Selônik anla,maaınm 
ehemiyeti 

Sofya, 21 a.a. - Bulgar Ajansı bil -
diriyor : 

'Gazeteler, Türkiye Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoglu'nun Bulgaristan'
dan geçişine, Başvekil Köseivanof'la 
görüfmelerine geni9 sütunlar tahsis 
~tmekte ve bir çok fotograflar da neş -
reylemektedir. 

İki devlet adamı arasındaki temasın 
ehemiyetini tebarüz ettiren "Slovo" 
gazetesi diyor ki : 

tikten sonra muazzam ail&blanma mas 
raflarına bir nihayet vermek için, bir 
ailAhaızlanma konf eransmm fili mu
vaffakiyetini temin edecek derecede 
itimadm henüs teeeaU. etmemiı ol
masına rağmen, gayret edilmesi sa -
ruretine i,aret eylemit ve demittir 
ki: 

"Bana öyle geliyor ki, eğer bizzat 
biz itimat gösterir ve bqkalarmm te
cavüz niyetleri hakkında söylenenle· 
re kendimizi kaptırmanak, hiç fena 
etmeyir.,, 

Çcmberlayn aiyaat muarızlarını 
harp kundakçıhfı ile ittibam etme -
mekle beraber, onlarca terviç edilen 
siyasetiQ bir harbe götürebileceğini, 
halbuki kendi yerinde olsalar onlar
dan hiç birinin, hiç bir memlekete 
karıı tahaff uzl bir harp açmıyacalrla
rı kanaatinde bulunmuıtur. 

Bu e•lerde çalıpnak yazifeli, bii
tün bilgilerini bu milletin evliıclı ol
mıya ve bu vatanm verim ve fecla
ki.rlığma borçlu münevverierimlir. 

Vilayetlerde bu kadronun Mtm-
da memurlar, öiretmeııler ve tah&il 
görmüt aerbe•t m•lek erbabı gelir. 
Eaaaen ha~kevlerinde çahpnak fel'6" 
fini candan bir alaka ile paylatan 
münevverleri Bqbak.anm ''Herhan
~ UJIClllılr v. aydın bir ôuanın, ~nıs 
Prıdelilı ifini, reani İfİnİ •örmekle 
ocıtani .,. milli IHUileanin bitmbıece
fini i)'i bilmeani, haUreuinde çalıı
manın bir oatanperoerlilı teaahürü 
oldufa lıador, miine.,.,.,.filr oa2'ilen 
de oldafuna hatırı_,.,.. .. , üterim,, 
ıözleri elbette çok tetvik. edecektir. 

••• 
"llerli7en medeniyet cilemi içinde 

Türlıiye, anccrlc yurttaıların kaluı
na, oicclanına, enerji.ine, hüriyet ve 
inlcifal imkcinları ueren bir inkılap 
sihniyeti ve neticeleri aayeande ha -
lcilti ve yük•ek mevlciini bulacahtır .• ,, 
wecizesi ile Dr. Sa,.dam, yalnız kül
türel çalıtmalarnnızda değil, bütün 
hayat bıruatlannda Milli Şefimiz lnö.. 
nü'nün ytlc:e rehba-liii altmda inki-

Umumiyetle iyi haber alan bir men 
badan öğrenildiğine göre, bu müza
kerelerinin mevzuu ingiliz - alman e
konomik münasebetlerini teabit ola
caktır. Aynı zamanda, ingiliz nazırla
rın~ Berlin'e yapacakları Londrada 
haber verilen zivarete ait bazı mese
lelerin halli için de Almanya iktıaat 
nazırının bir mümenili Londra'da 
bulunmaktadır. 

B. Gaf enko, sözlerini antantm istik
baline sarsılmaz emniyeti bulunduğu. 
nu yeniden teyit ederek bitirmif ve ka
dehini, Balkan Antantı devletleri re
islerinin, muhterem misafirlerin si -
hatlerine kaldırmış ve balkan antantı, 
milletlerinin şan, fercf ve refahına iç-

Sel.inik anlatmaaı, tarihi bir dönüm 
noktasıdır ve milletlerimiz tarafından 
candan arzu edilen daha iyi bir iati:k
bal için ümitler veren bir hldiaedir. 
Bu&Unün vahim güçlükleri ve yarının 
enditeli vuiyeti karşısında balkan an
tantı, sulhun takviyesi itine müessir 
surette ifbirliiiıoi getirmi9tir .,, 

B. Metakau, konferansın muvaffa -
kiyeti haklnaıda temennilerini bildir -

.. Türkiye ile münasebetlerimiz, 
daima dürüst ve dostane olmuştur. 
Bulgaristan, muallikta bulunan bütün 
meseleleri tasfiye ederek ilk defa Tür
kiye ile bir doetluk muahedesi imza -
lamıttır. Yeni Türkiye, Bulgaristan'
da büyıil.k sempati uyandırmaktadır. 
Atatürk ile yakin aflkadatlarının bap
rıları, Bulgariatan'da daiına heyecan 
ile takip olunmllftur. 

Türk - bulgur göriifme
lerirıe doğru 

Çcmberlayn'i müteakip mUteaddit 
hatip söz atımı. ve nihayet avam ka
marası muhalefetin tidil takririni 
127 reye kartı 310 reyle reddettikten 
90nra hükiimete milli müdafaa için 
f evkalideden 800 milyon ingiliz lira
lık istikraz akdi için sellhiyet veren 
takriri fevkallde usulle kabul etmit
tir. Reia muhaliflerin ayağa kalkma
suu aöylemit ve ancak 5 kiti ayafa 

faf eden Ye Yatand.tlan aaye Ye yur. 
da hismete kuvetli ihtir .. larla bağ -
ı.,._ ,.eni hamleler dewinin tiarmı 
lfacle •tmit oldu. 

" ... Hem 7flpfıfımıs inltılciplan 
ps hhfimi• .;bi daima lcorayaca-
fıs, A.m d• türlt cemiyetini medeni-
7Stfe en yülcNlc Hlliyeye erdirmek 
iP,., pNlcİT• baflca inkılapları da 
7f1pmalcta tereddüt etmiyeceğia /,, 
IÖdi inluli.planns büyük fedakarlık-

lnpliz ticaret nazırı B. Stanley, mil 
H endüstri rrupunun daveti üzerine 
gelecektir. Nazır ingiliz ve alman en -
dUstri grupları arasındaki müzakere -
ler münasebetiyle verilecek olan bir 
dvafette hazır bulunacaktır. Bilin -
difi gibi, resmi bir mahiyette olmıyan 
ft 28 tubatta Duaaeldorf'da baf1aması 
nelce kararlqmıt olan bu mltzakere -
ltr 15 ectilmiftlr. 

miftir. 
B. Metabas, gerek kendi adına ge-

rek arlcadqları adına B. Gafen~o'>:a 
cevap vererek Romanya'nın kendılerı
ne gösterdiği hararetli hüsnü kabul -
den dolayı teıekkür etmi! ve Roman -
ya'yı yülaaek mukadderatına doğru gö
tilren Kırat Karol'un önderliğinde ro
men milletinin her sahada kaydettiği 
bUyilk terakkller br,ıslftdaki bayran
hl1m ifade ., ...... 

mit ve aöaleri~ fÖJle bitirmittir : Mazinin hatalarını tashih etmek ve 
.. _İtimadın yeniden dopnaaı ve terakki yolunda ilerlemek için Bulga

enditeleriıı ,.erini •tıkana ve uzun bir rietan'ın gayretleri de, ıüpheeiz ki, 
barı9 devreakıe terketmeei için sulhu türk matbuatında ve aelihiyetli malı -
temenni ediyoruz.., fillıerinde sempatik ikwler uyandır -

B. Metakaaa, nihayet kadehini kıral maktadır. İki memleket, bir çok müt
Karol'un sihatine do.t ve müttefik ro-1 tereac menfaatlere maliktir ve bunları, 
men milletinin taali ve refaıbma •e B. mldafaa edecek ... rtaıar bahsinde da
ve Bayan Gafenko'nun terefine kaldı- ima hemfikir olmuttur. Bu keyfiyet, 
rarak ııutkuoa IÜbllyet r.erıailtlr. nnıheklrak ki,,,.._ ıblrsa'c1a bul. 

kallı:mJttJr. 

İngiliz İ§Çİ partisinde 
Londra. 21 a.a. - "Evening Stan

dard" gazeteei, itÇi partisinde komü
niat Straf ford Crippe'in taraftarları
nı çJkarmak ilHre ıenit bir temblilı 
yapılacağını yazmaktadır. İKi parti
ai Jmacrtli )WJD tlOP.lMKMtll'. 

lafta batarmıt ve onun prensiplerini 
olsanlatbmuf we devlet hayatmda 
tedriç w tekamül prenaiplerine boy-

nuna kaptmnamıya azmetmiı olan 
bir milletin evlitlan araamda çok 
-.m ltir akie, çak derin bir f8Vk u-
7UMlımut balana1or. 

NllfflUWG 
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Bir MllU Hikaye : KÖYCÜLÜK 
Vatan için ... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yazan: Naki TEZEL Eti devrinde Geçit remli '-tlamİıık üaereydi. Ar
kac:ıa,uıwı ev.uı<ıe, penc;erenın onwı-
deki ıenif koltuklara oturmuı, türk 
IDiiletinin bu büyük pnünde, düpna
aı vatanın hariminde boian kahra
IDllı aakeri alk'fl"d'k için kOfAD hal
kan bir 1el gibi akıtmı aeyrediyor
.Suk. 

Hava güzeldi. Güneı, sanki Türkün 
lıu aydın pnüııil daha çok aydınlat
inak iatermif &ibi arza ziyumı bütiin 
kuwtiyle ıönderiyordu. 
Aıbdqım ıençti. Otuz ya,mda ya 

9ardı ya yoktu. Yııldönümünü ku.t-
1-nakta bulunduğumu. e,.iz zafer 
&ününü ve C:na takaddüm eden acı 
&'Ünleri, Aııadolu'da, ana vatan kuca
llllıda btltün heyecaniyle yapmıf bu
lunuyordu. 

Bunun i,çin, her türk Jr.Har ve belki 
de bir 50klanndan daha fula gurur 
duydutunu, aevinç hiaettitini ve 
beyecmlandıiını biliyordum. 

Biır aralık bana döndü, caddedeki in
lan kalabahğmı ıöetererek : 

- F.miıı ol ki, dedi, fU gördüğiin sel 
Cibi akan, biribirlerini geçmek için a
oele eden inuıılar, bence dünyanın en 
lllleaut im.anlarıdır. 

Bu w, içinden dopuftu. Ben : 
- Evet, dedim, ne kadar aevinaek ve 

ae kadu i.fdhar etaek hakkımızdır. 
Bucwı, kılıcımızın kuandıtı giin

Bizim eve de geldiler. Fakat evimiz 
dür. elli santim kalınlığında bir duvarla 

O, koltutuna daha iyi yerlettikten 
yapılmıttı ve kapı demirdendi; arka-

IOllra dikkatle yürime baktı, ve : aında da kalm demir dayaklar vardı. 
-Güzel, dedi, fakat ekailt 9Öyledin. İyice kapamıttık. Açılmaaına imkan 

Ben de buna bir fCY illve edeceiim : 
Bu pil her ,eyimb kaıandı. Kmı- yoktu. 
Dua, cananıs, kuvetlmis, topumuz, tü- Pencereden töyle bakmak iatesek, 
feğimb'" bunların hü1'anı olarak birden ailih atıyorlar, arkasından da, 

. • . Türkçe, olarak : AzWL ve ı.rademız .•. 
Sustu. Alnınm üzerine dil91DU9 u- Açın, bir §ey yapmıyacağız, millet 

rı ~larmı parmaklariyle geriye at- namına hayvan arıyoruz, diyorlardı. 
bkt.an eonra : Fakat bu ne biçim hayvan iatemek-

- Sana hatırıma celmltken, o acı ti ? 
aGnlerin çok acı, fakat klaanm ı&riaU Evlere sorla girdiklerini, ne bulur
~ıiı kadar da ıCSpilnti kabartan laru alıp götürdüklerini, pencerele
bk -..ını anlatayım : re, kapılara ailiıh ııktıklarmı görüyor-

.. _ llilll eavq 1ıe11elerinıde on, oa du.lr. 

iki YAflarmda bir çocuktum. Göynüık Hiç eemmizi çıkarmadan odalara 
de oturuyOlduk. Babamm, blabanm çekildik. Kaplllllzı kırmalarına ve içe
d'lında dededen kalma büyWıı: bir süt- ri cirmelerine imkin yoktu. Kırıp gir
litt. w isinde de Sok !N!lt>ı• ,.apd- •ler bile, l(ıılpl ~ardı. ~ 
9Uf1tlr btlytlk ..S .-dı. Yam ~ile dlft'&rın içindeki gicli merdivenden e
&ÖÇ eder, sonbaharda da şehre, kö~e vin dibindeki mahfuz: bodruma ine-
Maer'dlk: cektik. 

O Jr.argqaldı: pnlerinde bizim b- Fakat bu adamlar kimlerdi? Türkçe 
~ ıesen yol &6rillece-k bir hal kıomaftvldarına nuaran bizden olma
aJımttı. ı..a, ıu.y.., ..... ommo- lan itimali ftl'dı. Fakat aedee blf)rle 
bil ft veuit namına ne ftrM ~ evlere sorla hücum ediyor ve ailiıh atı
la'nuaı i~rlerine hep buradan ıeçip yorlardı? Bunları anlamak imkinaız-
pt~u. dı. Kiıme aokağa çıkamıyordu. 

Sık ııt dtlpnlnm ilerledili haberi· Böylece uatler geçti. Dıprda ne 
nl alıyorduk. Bir gün Balı.keeir'i aldı- oldutunu bilmiyorduk. 
lı, bi.r &iin Aydm'a firclili, daha IOft- Silth aeelerinin kesildfi bir aırada 
ra Maai&a, Afyon, Eakifehir villyet· blıbam pencereden bakmiya çıkmıJtı. 
lerinia ifCll edilıdiii Mberi pli,or· bir 1e1 ifitmif, kofUftuk. Birisi 10lu.lr 
du. ıoluğa: 

Her an koMu içindeydik. Her dald· 
lıa: 

- Dilfman gelecek._, Geliy«-. Gel 
eli- diyorlardı. EvimUia arkuındaki 
tepe. Yunan'm ıeleceti yec&ne isti
kametti ve bu heyecanlı ıtınlerde, ıöa 
lerimis ek1eriyetle bu tepeye dofru 
korku ile bakardL 

Fakat hiç kimse bu haberlere tama
men icıanaraık erini, barkını terk edip 
JrasmaJOI', sojuk kanblılmı mubafa
• ederek n her an ord1llDUUll nferi 
~ln Tanndan nlyu ederek beJdl,or
da. 

Hem de elde ılı&tı namına hiç bir 
teY olmadıtı halde. 

Çünkü. ıiWılarımuı kuvlyı milli
yeye vermi9tik. Yalnıs ıilablarunuı 
mı? Eli ailih tutan atllbeylerimizden, 
baıbalarımı.cfan tut da, arabalarnmza, 
hayvanlarımıu varmcıya kadar hepei
al... Ve bunları, içimizde kurtuluı 
ümitleri bir an ekailmiyerek, bi1'kia 
bofularmma kadar ,elip dUtumle
IMll twinç heyecalarımızı biran evel 
Uıbar etmeli dilfUnerelr nrdik.. 

Bir ,on hiç unutımm, evin önUnde
lri uuda çocuklarla kaydırak oynu
,..,rcluk. Arbclaki delil, evin kartı ci
Mtindekl tepeden dolru bir aiWı pat
ladı. Korkudan kaçmala vakit bula
maıcl& bunu bir mitralyos &tefi takip 
etti. 

Ne oldutumusu flltll'd*- O anda 
,-erlere yattık. 
Şimdi ne yapacıktık? Xalbak lrur

f'llllardan birinin bin illıbet etmai 
ihtimali vardı. Kal""'•lk herifler bel 
ld de bi.al y1kalayıp •ilnsilliyecekler
dl ... Öylece bekledik. 

Bir anlık ... ıer keeilcll. Hısla oldu
lmna• yerden kalkarak nlerimbe 
bçlfldr. 

Püat. bimn ~la beraber 
fehrln içi bir ailrU ail&hb, ai,.ıt elbi
•H, b1f1arı sarılı inanlarla doldu. 

Bunlar nlere htlam ettiler. Kapı· 
lan barak lterlere pı,.ıu. bpı
-. ...u~ ırac..aJriM ... 

- Amucumm, açın ... Amucuının, 
açın; gittiler, açın ... diyordu. 
Atalı kOftuk. Meierae herifler git

tikten sonra bizim amca k09& kOf& ha
ber vermeie gelmi9. Adamcağız kor
kudan dili tutulacak derecedeydi, ko
nupmıyordu. 

Neden aonra anladık ki, bunlar bir 
çete imif. htanbul'dan milli kuvetler 
üzerine gönderilen yüzbaıı Mehmet 
bey idareaindeki tam tec:hizatlı üç 
yw kifilik İnziıbat Kuvetlerine yar
dun vadiyle Hendek'te iltihak etmit
ler; fakat bilahare köylere, kaaabala
ra saldırarak çapulculuia ba'lamışlar. 

Bütün bunları, ywbaıı Mehmet be
yin, bunları yok etmeğe karar verip 
elli ltitiliık bir kuvetle kasabadan ge
çerek peflerine takıldıiı aırada, yilz
bafının çavu'u aöylemiı. 

Ve gene çavufun haber vcdiğine 

göre, meğer Mehmet beyin gayesi bü
tün taze kuvetleriyle birlikte Kı.vayı 
Milliyeye iltihalmııf. Bu fikrini bütün 
çavuflara ıöylemif. Hatti dürüst ha
reket etaelermif, çeteyi de beraber gö
tiirecekmit. Fakat onların maksatları· 
nın hıraızlık ve etkiyalık olduğunu 

öfrenince büsbütn ortadan kalkmala
rına karar vermif. 

itte bunun için, lruvetin büyük kıa
mmı arkada bırakmıt. k.uıbanın ya
rım aut ilerisindeki yolun vadi kıs
mmı onlardan evel keı«ek mitralyoz 
ateıiyle hemen itlerini bitirmek için 
acele acele artı tırmanmııtlar. 

Fakat, Mehmet beyin çavutu, ~te

nin Milıt Kuıvetlere il~ fikrini ha· 
ber aldıklarmdan bahaederek yüsbqı
ya diifman keaildikledni de ilave et
mit-

Salda geçen bir geceden aonra, sa
bah'gtlnetinin odapııza &irmeeiyle be
raber gözUmüaü açtJiımu zaman. teb
rin içinde, ıQya Kuvayı inzibatiye 
aaaunı tafıyan, fakat hakikatte Milli 
Kuvetlere iltihak edeceii .S,'wea ta
banın aakerleriai acele .-:ele dol&fır-

JDm ~ 

köy ekonomisi 
XXll 

Dıprı çıktık. Hıikıimc:t konağının 

ooü 'kalabalıktı. Oraya gittik. 
Fuat gördliğümUz manzara yürek

lerimizi oarçalayac;ak kadar acıklı idi. 
Genç Str zabit - aonndan öğrendi

ğimize göre yüzl>a,ı Mehmet bey - ko
nağın önündeki avluda boylu boyun
ca yatıyordu. Ve zavallının sağ taka
ğından akan kanlar, elbisesini, kalpa
ğını ve yüzünü kıpkırmızı bırakmıttı. 

Bütün askerler, orada toplananlar, 
hep ağlıyorlardı. Nasıl ağlamaaınlar 

ki, yü.zbafı, beyaz ve muntazam, vakur 
çehreli, çok genç bir adamdı. Levent 
bir inaan ... Ölilm halinde bile güzelli
ğini muhafaza ediyordu. Gözleri hafif 
aralıktı. Sanki, vazif eaifti tamamen 
yapamamıf bi'I" insan olmaktan müte
vellit bir mırap duydugunu ve gözle
rinin açlk gittiğini ifade etmek isti
yordu. 

Ne mcıklı bir mans&l'aJ"dr yaralJbL •• 
Uzerini bir bayrakla örttüler. 

SOora kenarda, gözlerimizin yap 
kurumadan çavUfun anlattıklarım din 
ledik. Sabaıha kartı yapılan muharebe
de, onu, puau kuran iki çeteci öldür
mU,. fakat ukorler ele bütUn setcyi tc• 
mizlemi9ler. 
Çavuıun aöı:leri benli% bitmemitti 

ki, Milli Kuvetlere mcnıup bir süvari 
bölüğü şehre girdi. 

Kötü haberi alıp, manzarayı gördük
leri zaman çok yandılar. Zabitlerinin 
arasında onun arkada9ları da varmıı. 
Gelip hafı ucunda afladılar, oau al
nından öptüler. 
Meğer Meimıet beyia kendilerine 

iltihak edeceğinden haberleri varuuı 
ve o gün Göynil.k'te bulupnaık üzere 
karar vennitlennif. Fakat onun bir 
gün evel hareket editi iti boanUf. 

Cenazetıini bUtUn aakerler, arkadat
ları ve göyınWdtller hemen kaldırdılar. 
Vatan için tereddüt etmeden kendini 
tehlikeye atan bu kahraman türk ço
cuğunu elleri üstünde tatıdılar, bağır
ları yana yana kasabanın mezarlığına 
gömdüler ... 
Arkada,ımm gözleri Y8f8rtnıştı. Dı

tardan evi zangırdatarak, pal'ke üze
rinde tok, madeni ıealer çıkartarak 
top arabaları ıeçiyordu. 

S.&ambolu Aali,.e Hukuk Mah -
kemeainden: 
Davacı Safranbolunun Karabük de· 

mir çeliık fabrikasında k~ynakçı Is -
mail Sinan ile müddeaaleyha Ankara
da Yeni.fehirde Apay sokak No: 6 da 
Halil kızı ve İsmail Sin.an karısı Ay
ta Neriman meyanesinde mütehaddia 
bopnma ve tazminat davumm icra 
kılınmakta olan durufl'DMında; müd
deaaleyha Ayte Neriman ~ına 5ıka 
rılan davetiyenin muameileyıı.nın 
göeterilen adreete bulunmadığından 
bahiale bilitebliğ iade kılmmıı ve 
müddeide ilinen tebliiat icraemı ta· 
lep eylemlı muvafık görülen talep 
veçhile i]inen tebliğat icr•ma karar 
verilmif olmakla mumaileytıanın du· 
ru!ftıa günü olan 15-3-939 çarpmba 
gUnll aut 9 da Safranbolu aıliye Hu
kuk mahkemesinde hazır bulunması 
wya tarafından muaaddak veklletna
me ile bir vekil gön.dermesi abi tak
dirde muamelel gıyabiye ifa olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
iltn olunur. 564 

Okurlarıma izah etmiye çalıftığım 
türk köy hayatının,i§ ve yaşayış 

cephelerini bizden daha çok eski za
manlara kadar takip etmek müfkil 
olmakla beraber tamamen de imkan 
dışında değildir. Son zamanlarda ar
tık yavaı yavaı okunmıya başlıyan 
Eti "Hitite,, kültür kalıntıları bize 
milattan önce 2000 yıla kadar Anado
lu geçmişini aydınlatmıya başladı. 

Böylece anlıyoruz ki yurdumuzda 
topraktan istifade yolları hemen her 
devirde az çıok aynı olarak sürüp gel
mi,tir. Zaten bunun dı,ında çahflll&k 
tabiat kıymetleriyle beyhude yere mü 
cadele etmekten fazla bir teY temin 
etmez. Toprağın kuvetini değiştire

cek vasıtalarrmız çok olabilir. Fakat 
stepleri rutubetlendirip tarlalar h-ıli
ne getirmek, yaylaların havaaını ılıt

mak hatırımızdan geçmez. Madem ki 
Anadolu bir ıtepler ve yaylalar mem
leketidir. Oradaki zirai iktiaat elbet
te ki tipini o iklime uyduracaktır. 
Coğrafyaya göre iktisat zaruretinin 
en uzun ömürlüaUnü gösteren bir 
bölge olmak dolayıaiyle Anadolunun 
Etiler devrindeki köy ekonomisinden 
i<ldiamızı senetliycbileceği için bir 
nebzecik olsun bahaetmeyi lüzumlu 
gördüm. 

Eti metrukitının okunmut metin
lerinden hakkiyle istifade etmİf olan 
Albrecht Götze Anadolunun eski kül
tür tarihi bahainde Hititler devri i
çm bilhuaa fU mühim noktayı teba
rüz ettirir: "IAaştan bap kan\Hllac, 
çiftçi bir devletin ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmifti. Ziraat ve hayvan ye
tiştirme bu iktisadın merkez noktaıı-
nı tetkil eder." 
Şark kervanlarının Anadoludan çe

kilip Hint denime döküldügu devre 
kadar Anadolu hem istiıbaalc.i., hem 
tüccar olaıQ~ Mir. ....... Jlrt•tıı
çı bir devlet olmak aıfatını kaybetme-
di. Bu medeniyet ve külütr dünyaaın
da istibMlin cü.di tamı köylü evi idi. 
A. Götze Hititler devri için der ki : 

.. lktiuıdi hayatın en kiiç.lik ı.m 
cüzil olarak köylil aileain damını ve 
eJuııw-lni miltalia edebiliris. Bu ia
ter mU.takll ot.un, ister bir çoldarlle 
birliıkte ıenit bir mülkilın içinde bir 
cüzü olarak bulunsun muhtelif parça
lara ayrılırdı. Bu parçalar bazen dağı
nık ve biııbirinden uzakta bulunabi
Hrdi. Bir parçmı tarla, bir parçası 
bahçe, çayır ve otlak idi. Bunlara bağ, 
meyva bahçesi, ve koru da dahil ola
biliyordu. Çiftçinin bu toprağını çift
çinin aileai efradı ve köleleri iflor
di". Göue benim e.kerae tabiri ile kar
ıılqmak iatcdigim bu toprağı Alman
ca Hof kelimeai ile ifade ediyor. Hof 
toprak ve ziraat bııbıi.nıde de daha zi
yade etrafı çeıvrilmİf bir aaha ifade 
etttiği için benim ideal köy evi tipi 
için dlifündüğüm ev önü ve bititiği 
tarlalarım kntetmft olmuı lizımge
Ur. Şu halde Etilu devrinde köy ev
leri birbirinden ayrı ve ailece itlene
bilen tarı,ıar içinde kurulmuı bulu
nuyordu.Tabii extenırif ziraat i~in ay
rıca ve uzakta ekergeleri de vardı. 

Böyle olmaamı itin kendine daha uy
gun buluruz. Çünkü "Eti köylüleri 
sapana öküz k09&rlar ve inekle keçiyi 
sUt için beslerlerdi. K.oY.!!ft yün almak 
içindi. Bununla beraber, üık ve kü
çük bat hayvanları hıepai etlik ihtiya
cmı karşılarlardı. Bu çiftçi damlarm
da ıilahlı kimselerin ve el 9'n&tçıları
nın bulu.nmaaı dikkati çeıker". 

Bu satırlar Etiler'in aığır ve davar 
yetiftirmekte ve onların ürününden 
faydalanmakta iled bir ıeviye sahibi 
bulunduklarını göeteriyor. Siliıh -
1ı kimselere gelince genit ekinciligin 
ve koyunculuğun emniyetini ea*alan
dırmakta ve el 11anatçılan ise hayvan 
Urilnünil ifletmekte bHhaaa kıl, tif -
tü: ve yapatırun dolrunmasmda çalq.. 
ID1f olmaları gerektir. 

Etiler bu Sok kuvetli köy tefldlltla. 
riyle ziraati hayvancılık kadar ileri 
götü.rebildiler. ••Bqlıca hububat üriln
led arpa ve kızılca buğday idi. Bun
lardan yalnız un ve ekmek delil bira 
da yapılırdı. Bira mabede kurban edil
mek veya dkıt mer•imde lrullanıl
IDllkla kalmudı. O elllnetin yanı ba
tında en mWıim bir gıda maddesi idi 
de". 

~IUllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. Hitit köylll erinin bahçninde ai
- : lece meyva ve bal yetiftlrmek imklnı 
§ Herkesin ubırsulıkla beJdedifi i bahçeciliği ve balcıhtı ıteri glStUrmUt 

§ B O y O it v A L s § tU. •xuıtür yardımlyle uillendiril-
: : ~İf U&Um MmMIDdl yurdu kilçük A• 
, ...... AF • .-... .Ulenrit eıma 

H. Rqit TNKUT 
da bütün dünyaya oradan yayılmış-
tır." 

"Ata ti eski Hititler devletinde de 
tesadüf edilir. Mitanilerin yardımiyle 
A.nadoluda iklimlenm1' ve gelitmiş -
tir." 

"Arıcılık Anadoluda ehemmiyetli 
bir rol oynadı. Bal metinlerde zikri 
çok geçen bir mahsuldür." 

Eti ordularının dört taraf uzak 
memleketlerine girdiği. tiıuret:erinin 
üç denizi tuttuğu ve kültürlerinin en 
üstün bulunduğu kudretlı ve haşmetli 
zamanlarda dahi hayvan yetiştirme-

k 
., 

nin, hele k:>yunculugun baş e onom111: 
mevzu bulunmuş olduğunu anlatan 
metinlere ~ tesadüf ediyoruz. Me~hur 
Hitit mecellesi hayvan bedelini ve bu 
bedelin umumi hayat içinde hayvana 
verilen kıymete göre niı.betini göste
rir bir narh cetveli ihtiva ediyor. 

Narh cetveli ıudur : 
l - Ehli hayvanlar. 

1.Koyun 1 yarını sekel (1) 
1 Keçi 213 ,, ,. 
1 Kuzu 1/2 ,, ,. 
1 Gebe inek 8 ,, •• 
1 Dana 2 " ,, 
1 Kotum 
beyıiri 

1 Oğlak 

1 Çift sığırı 
1 Büyük aığır 
1 Büyük inek 

20 " 

114 .. 
15 " 
10 .. 
7 .. 

.. 

.. 
" .. .. 

1 Bir yqında ko-
ıum sığırı 5 ,. .. 

1 Altı aylık 

4 " " 
1 miıt (2) 

aığır 

1 Katır 
1 At 14 yarım sekel 
1 Bir yaşında 
aygır 10 ., 

1 Bir yqında mek
kire luaraiı 15 ,. 

1 Altı aylık afC1r 

.. 

.. 
(yilk kısrağı) 4 ,, ,, 

Hayvan etini kıymetlerıdinnenin 
tarzı da pek garip idi. Eti memleket~ 
de ...hangi cimten oluraa ollhln- et fiya. 
tı canlı bir koyunun bedeli ile ölçülü
yordu. &u cetvel bizi bu yolda tenvir 
edebil~: 

2-Haynn eti 
Sade et oiaraık Canlı olarak 

ı KDyun ıııo Koyun 
1 Kuzu 1120 ,, 
1 Oğlak 1/20 .. 
1 Büyük aıtır 1/2 ,. 
1 Bir yatında sığu J/2 ,. 
ı Altı aylık sığır 1/5 ,, 
1 Dana 1110 ,, 
CAıılı koyumın ölçü birimi, itibar e-

dilmeainden koyuna verilen kıymeti 
takdir edebiliıriz. Her ne kadar bafka 
yerlerde de davar einai mübadele va -
aıtaaı olarak kullanılmıt iae de Etiler
de koyunun canlıaına verilen kıymet 
~Jıça deriai ve yünü içindir. Şu narh 
tab}oeu bu fikrimizi teyide kafi gelir: 

3 - Hayvan derileri 
1 Yünlü koyun 

derisi 1 Yarım Sekel 
1 KırpıknıJ koyun 

decisi 1110 
ı Kıllı keçi derisi 1/ 4 
1 Kırpılmıt k~i 

derisi 
ı Kuzu deriai 
1 Oğlak deriai 
1 Büyük ıığır 

deriıi 
ı Altı aylık aıtırm 

1/15 
1120 
1/20 

1 

derisi t/ 5 
ı Dana derisi 1110 

" 
,. 

.. ,, 

" " 
" " .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 

Bu cedvele göre Etiler zamanında 
bir yünlü deri ile bir kırpılmıt deri a
raundaki kıymet farkı 1110 dur. Bun
dan da yüne ne kadar kıymet verdikte. 
rin.i anlıyabiliriz. Gene metinlerde gü
zel bir elbiseye 30 ve mavi yün elbise -
ye 20 yarım ıekel kıymet konulduğu · 
na bakarak o devirde koyunun bilhaa
aa yün iç.in bealendiJine hükmedebi
li.ris. 

••• 
Albrecht Götze'den aldığım bu ve -

aikalara da dayanarak diyebilirim ki, 
Anadolu, klbik Eti devrmdeın.beri köy 
eıkonomiaine dayanan ziraatçi bir mem 
leket ola.gelmittir. Zaten mitolojiler 
ziraat Tanrılarını hep Anadollu g& -
t~ler mi? 

CUmhuriyetin hazırladığı kalkm -
ma illnımız unayimizle beraber köy 
i.ktiudiyatını da aynı arkalamı -
ya kavufturduiu saman milli kalkın -
ma tabii ve tUrk yurdunun tabiatına 
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NOBETÇIECZANELER 
latanbul Eczanesi 
.Merkez Eczanesi 
Ankara Eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarıamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Ece ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat, Yeniıehir Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir bas• 
talık vukuunda afele ımdat ıstemek içİll 
belediyeler hastanesıne (2257) numara 
ile telefon edılır. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon muracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehırler arası : 
(2341-2342) - Elektrik ve Havagazı i -
nza memu~lugu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı:. (370~).-: !akai telefon 
numaraları- Zıncırlıcamı cıvan: (2645 -
1050 - 1196) .• Samanpazarı civan: (2806 
• 3259) •• Yeniı;ehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Guven tak -
si: (2333). - Çankırı caıldesi, Ulus tak
ıi: (1291). - İltanbul taksısi : (3997). 

Otobüalerin ilk ve aon aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya•ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 
Ulus M. dan Dıkmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 
Keçıoren·den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlık'e 6.30 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebecı'ye 7.00 
Cebecı'dı!n Ulu& M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrıkalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebecı'ye -.
Yenişehir'den Ulus M. na. 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pazarın'dan Akkopriı'ye 6.15 
Akkopni'dcn S. pazarı'na 7.30 
Babçelı evlerden Ulus M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.-

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

7.00 
!t45 
- .-
20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon araunda her 
beı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
ları seferler daha ııktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 deıı 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; saat 
20 den 2 ı e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 2'1 den 23 e kadar her ıs, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Uluı meydam
na donuşleri sinemaların daiılıı saatine 
tibidirler. 

Poata saatleri 

Teahblltlü saat ( 18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lıtanbul cihe • 

tine mektup kabul eder. 
Tren saal.eri 

Haydarpaıaya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi. Pcr • 

Diyarbakır hattı: 
Zonpldak hattı : 

ıembe. Cumartesi. 
Her cün 9.35 (Kayae • 
ri, Sivas, Amasn btl 
hat uzcrindedir.) 
Toroa sürat.) 
Her sün 9.S5 
Her cwı 15.00 

Filmlerin kontrolü 
nizamnamesinde değipllik 

Devlet Şurası, emniyet itleri umum 
müdürlüğü tarafından hazırlanan film 
lerin kontrolu hakkındaki nizamname 
de değişiklik yapan iki nizamname 
projesinin tetkikini bitirmişti:-. Pro • 
jeler önümüzdc:Si günlerde İcra Vekil
leri Heyetine sevkedilmek Ü%ere Bq. 
vekilete verilecekti1'. -

lmıir' de zelzele 

İzmir, 21 a.a. - Bu sabah saat 1 de 
tehrimbde hafif bir yer sarııııt.ıaı ol
mu,tur. 

Yeni İngiliz büyük elçisi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Yeni İn
giliz büyük elçisi yarınki ekapresle 
tehrimize gelecek ve Ankara'ya hare
ket edecektir. 

Teşekkür 

İktıaat Vekaleti tube müdürlerin • 
den sevgili eşim Aaaf Bora'nın ölü • 
mü dolayıaiyle gerek evimize gelerek, 
gerek mektup ve telgraf göndermek 
ıurtiıyle taziyelerde bulunan, cenaze
aine bizzat gelen doat ve arkadatlara 
teşekküre teessürüm mani olduğun -
dan bu minnet borcunun edasına uyıa 
gazetenizin tavaııautunu dilerim. 

Rahmetlinin eti 
Halet Bora 

uyıun bir ,ekil almıı olacaktır. Bu -
nun geçikmiyec:e&ıni mujdeliyen yü • 
ce anlamlı hareketler gorülmıye baı -
ladı. Binaenaleyh koy hayatı hakkın -
da bildiklerimizi ve köy kalkuunuı i -
çin dütilndüklerimizi tetkik ve miına
kata alanına dôküp sermemiz vazife -
halini alıyor. Ben bildiklerimi, düflin
düklerimi vakit ve fırı;at buldukça 
yazmakta devam edeceğim. Ancak bu 
neıriyatı.n daha geniş bir aah.a kaplı -
yabilmesi bilinmiyen cihetlerin aydın. 
lanmaıı ve eksiklerin tamamlanması i· 
çin köy ha'atını çok iyi bililiklerine i· 
nandığım mütefekkir zevatın da ite ka 
rıııp hare-kete daha büyük miky•ta 
hız vermelerini dilemek bizi maku
da yaklaftırabilcn hayırlı bir teınen • 
nl olar. 
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Rl~MI Ankara Levaıım Amirliği ı Milli Müdafaa Bakanlıiiı Ankara Belediyesi 

40 ,000 kilo Pirin~ ah nacak Gaz Okulu binası yaphnlacak 2 adet imdadı sıhhi otomobili 

fç İşler Bakanlığı 

Harita yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Biga kasabasının 150 hektarlık kıs. 
mının hali hazır hartasının yeniden 
alımı işi kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9 - mart • 939 perşembe 

günü saat 1 l de Ankara' da Dahiliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler İmar Heyetinde yapıla
caktır. Muvakkat teminat 187.50 lira· 
dır. 

Şartnameler bilabedel, Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliğinden alınabi. 
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
aaat ona kadar Ankara Belediyeler 
Bankasında B. 1. H. Fen Şefliğine ve
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması lazımdır. ( 497) 

10542 

Harita yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
kısmının hali hazır haritalariyle bu • 
nu muhat (60) metrelik kısmı ile 150 
mktara varan sahanın yalnız 1/ 2000 
lik münhanili hartasımn yeniden alı. 
mı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9 - mart • 939 perşembe 

günü saat 11 de Ankara' da Dahiliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler İmar Heyetinde yapıla. 
caktır. Muvakkat teminat 187 .50 lira
dır. 

Şartnameler bilabedel, Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliğinden ahnabi. 
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
aaat ona kadar Ankara'da Belediyeler 
saat ona kadar Ankara'da Belediyeler 
Bankasında B. 1. H. Fen Şefliğine ve
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması lazımdır. ( 496) 

10543 

1 2 - Eksiltme 6 .3. 1939 pazartesi gi1 
nü saat ıs te Nafıa Vekaleti yapı işle-

1 ri eksiltme komisyonu odasında pazar 

l lık usuliyle yapılacaktır. 
.~ - ~ksiltme şartnamesi ve buna 

muteferrı evrak 9 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün-
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
tekHlerin 130 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri lazımdır. (555) 

10556 

Kaldırım tamiratı 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik 

lıleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 19000 lira 

tutan kaldırım tamiratı işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Ekiiltme 2 mart 939 perşembe 
günü saat 15 de ıdarenin tünel başın
da Metrohan binasının 6 ncı katında 
toplanacak eksı.tme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve muka· 
vele projeleri idare veznesinden 95 
kuruş mukabilinde dağ:tılmaktadır. 

4 - Muvakkat teminat (1425) lira· 
dır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evel mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine 
verilmiş bulunması lazımdır. 

(986/ 548) 10584 

Hava Kurumu 

İki kamyonet şasisi 

alınacak 

Jandarma 

Kışhk elbiselik 
kumaş ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sa 

tın Alma Komisyonundan : 
ı - Bir metresine iki yüz yetmiş 

beş kuruş kıymet taktir edilen altmış 
iki bin metre kışlık elbiselik kumaş 
1-3-939 çarşamba günü saat onda ka
palı zarf eksiltmesiyle satınalınacak
tır. 

2 - Şartnamesi sekiz yüz elli üç 
kuruş karş lığında örnek parçasiyle 
alınabilecek bu eksiltmiye girmek is
tiyenlerin 9775 liralık teminat karşı
lığı banka mektubu veya vezne mak
buzu ile şartnamede yazılı vesaiki 
muhtevi teklif mektuplarını betıi gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (409) 10453 

Çamaş1rllk bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 

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

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

Yatak kılıfa bezahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün-

den: Ankara Jandarma Genel Komu-
Otorömork işlerinde kullanılmak ü. tanlığı Ankara Satm Alına Komi.a

zcre 7 5 • 90 beygir kuvetinde 2 kam • yonundan : 
yonet şasisi alınacaktır. Şasilerde ka • 1 - Bir metresine otuz altı kuruş 
roseri ve şoför mahalli olmıyacaktır. kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy-

H a rİ ta yaphrıfacak İsteklilerin en geç 27_2_1939 tarihine gun 64512 metre yatak kılıflık bez 
Dahil ye Vekaletinden : kadar fiat ve teslim müddeti bildirme- kapalı zarf usuliyle 6131939 pazarte-
Eskişehir kasabsının 1/500 ve leri ve kataloğ ve sair tafsilat verme • si günü saat onda satın alınacaktır. 

leri ilan olunur. 551 2 - Şartnamesi komisyondan para-
l.J;ı500 mikr.aslı hali hazır hartaları~u~··.r·-- --~~---~~=~~---~-~ .. au...almab__il&.c:.ck -01an w ckailtnıi.Ye 
zerinde yapılacak tashinat ile gayrı · k · ...... ı · 1741 ı· 82 ku 

2 makl.nı·st ve 1 gırme ı: .. ıyen erın ıra -
mcskQn sahadan 120 hektarlık bir kıs- ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya-
mının yeniden hartalarının alınması işi k zıh belgeleri muhtevi teklif mektup-
ile 1100 hektara varan 1/ 5000 takeo- ozancı aranıyor Jarını belli gün ve saat dokuza kadar 
metrik umum hartasınrn alımı pazar- komisyona vermiş olmaları (512) 
lrkla eksiltmiye konulmuştur. Eskİ§ehi'" Tayyare Fabrikası Di- 10529 

İşin bedeli 7250 liradır. rektörlüğünden 
Eksiltme günü 9 mart 939 perşembe 

günü saat 11 dedir. Eskişehir Tayyare Fabrikası deko • 
Eksiltme Dahiliye Vekaletinde i- vil lokomotiflerinde istihdam edilmek 

mar heyetir'te yapılacaktır. üzere dekovil lokomotiflerinin işlet • 
Muvakkat teminat 545 liradır. Şart- me, tamir ve bakımını çok i·yi bilen ve 

nameler belediyeler bankasında bele- yapan iki makinist ile lokomotif ka • 
diyeler imar heyeti fen şefliğinden zanlarının her türlü tamirini yapabi
parasız alınabilir. (498) 10544 lecek mümareseli bir kazancı ustası a. 

Bayındırhk Bakanhgı 

Susurluk çayı ıslôh işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

l - Susurluk çayı ıslah işleri ke
ıif bedeli (1.114.931) lira (12) kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 15-3-939 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler 

hnacaktır. 

Makinistler için verilecek aylık üc
ret veya bu miktara tekabül eden yev. 
miye ile ve yapılacak imtihan netice
sine göre takdir edilmek üzere (98) 
liradan (108) liraya kadardır. Kazan. 
er ustasına da 265 kuruş yevmiye ve • 
rilecektir. 

İmtihan 1 / Mart / 939 çarşamba , 
günü saat 10 da Eskişehir Tayyare ' 
fabrikasında yapılacaktır. Taliplerin ' 
bir istida ile ve ellerindeki vesikalari. 
le 28 • şubat • 939 salı günü akşamına 
kadar Eskişehir tayyare fabrikası di • 
rektörlüğüne müracaat etmeleri la • 
zımdır. Bu tarihten sonraki müraca -
atler muteber değildir. Talipl'!rin 
türk, askerliğini yapmış, sağlık duru
mu yerinde, hüsnü ahlak sahibi ve 
makinistlerin yaşının 45 ten aşağı ol· 
ması şarttır. (549) 10554 

Gümrük ve in. B. 

Elbise ve Palto ve saire 

Kültür Bakanhğı 

Bir daktilo aranıyor 
Maarif Vek&letinıdıen : 

Maarif vekilliği yayın direktörlü -
ğünde muvakkat bir zaman için çatıı -
tırılmak üzere eski kitap metinlerini 
istinsah edebilecek kabiliyette bir 
daktiloya lüzum vardır. 

1stiyenlerin müracaatları rica olu -
nur. (625) 10628 

Askeri Fabrikalar 

3 memur alınacak 
A&keri Fabrikalar Sigorta Sandı· 

ğmdan: 

Askeri fabrikalar sigorta sandığı i -
çin üç m:ı:ıur alınacaktır. Memurin 
kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz o
lanların eri fabrikalar sigorta san
dığına muracaatlarr. Ve imtihanın 2~ 
2. 939 cuma günü yapılacağı. (558) 

10558 • 
Yevmiye 150 : 500 kilo ince 

ceviz talaıı sahıı 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
ı\lma Komisyonundan : , 

1 1 - Ankara Garnizon birlik ve mil
i .::;seseleri için 40,000 kilo pirinç kapa· 

f 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 11,000 lira olup 
muvakkat teminatı 825 liradır. 

3 - İhalesi 28-2-939 salı günü saat 
15 te Ankara Lv. amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2.3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(490) 10479 

Dekovil hattı in11atı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komıiyonundan : 

1 - Eskişehir garnizonunda deko -
vil hattı inşası kapalı zarf usuliyle 
yaptırılacaktır. 

2 - İstekliler tarafından buna mü
teallik keşfi, kroki, idari ve fenni şart
name, Eskişehir, Ankara ve İstanbul 
satın alma komisyonlarında görülebi • 
lir. 

3 - Keşif bedeli 17907 lira 36 ku -
ruştur. 

4 - Muvakkat teminatı 1344 lira -
dır. 

5 - İhale 13 mart 939 pazartesi sa
at 16 da Eskişehir LV. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler ihale gününde zarfla
rını saat 15 e kadar komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

7 - İstekliler şartnamenin 3. cü 
maddesindeki yazılı ahkama tabidir. 

(570) 10613 

Kereste ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komsiyonundan : 
1 - İnşaat komisyonu ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmiye konulan 
318.560 metre mikabı kereste ile muh 
telif ebatta 1500 kilo karfiçe çivisine 
16. 2. 939 perşeıribe günü saat 11 de 
talip çıkmadığından 2490 sayılı kanu
nun 40 mad<Jesine göre on gün uzatı
larak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 27. 2. 939 pazartesi 
günü aaat 11 de Ç. Kale müstahkem 
~ 1Rn"ITl 111'ma lLVWlsyouuıwıcsa ya-
pılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkOr tarihte mu
vakkat teminat akçeleri olan 1276 li
ra ve ihale kanununun 2, 3 maddele
rindeki vesaikle birlikte komisyona 
müracaatları. (616) 10622 

1000 ton motorin 

alınacak 

M M. V. Deniz Levazmı Satm Al
ma Komisyon1Dldan : 

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

2 - İlk teminat (5585) lira olup 
I ~rtnamesi her gün komisyondan 

(434) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarfları belli gün ve saat
ten bir saat eveline kadar Kasımpaşa 
da bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(751-415) 10455 

Kazalar 
Soğuk hava deposu 

yaptınlacak 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (47.197) lira (93) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel eJlerinde bulunan vesikalar· 
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve -
kaletine müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez
ler. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- Kilis Belediye Reisliğinden : 

A k ı h . ı 8 nun ... an •• l - Belediye Kilis'te soğuk hava 

alınacak 

5 - 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. (441) 10490 

Yangın tes.isatı 

n ara n ı&ar ar ... müdürlü- Q 
,.. deposu yaptırılacaktır. Eksiltme ve i-ğünden : A A A "k 1 k ı 

zamı ve asgarı mı tar arı yu ar - hale kapalı zarf usuliyledir. Bina inşa. 
Baş müdürlUğümüz müstahdimini i· da yazılı talaşlar 27.2.939 pazartesi gü- atı belediyeye aittir. 

çin 9 takım elbise 9 adet palto ve 9 çift nü saat 14 te açık arttırma ile ihale e- 2 - Muhammen bedeli 8.800 lira, 
potin aleni pazarlıkla mubayea edile- dilecektir. Beher kilosunun tahmini muvakkat teminat 660 liradır. 
cektir. bedeli 25 santimdir. Şartname parasız 3 - Bu tesisatın bedeli 939 sen.esi 

2 - Muhammen bedeli: ma kasket olarak komisyondan verilir. haziran hidayetiyle eylül nihayetine 
bir takım elbise (21) lira bir adet pal- Taliplerin muvakkat teminat olan kadar 4 taksitte ödenecektir. İsteyen
to 15 lira ve bir çift potin 410 kuruş- (9) lira <85) kuruş ve 2490 sayılı ka- lere şartname ve mukavelename müs -
tur. nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik- veddeleri parasız olarak adreslerine 

. le meııl<Qr gün ve saatte komisyona ·· d ·1· 3 _ Aleni pazarlık 3-3-939 tarıhinde gon erı ır. 
müracaatları. (626) 10629 İ 

saat 15 de baş müdürlüğümüzde top- 4 - hale 16 mart 939 perşembe gü· 
lanacak komisyonda icra edilecektir. nü saat 15 te belediye encümeni huzu-

Nafıa Vekaleti Yapı !ıleri Umum Aleni pazarlığa iştirak edeceklerin Zayi - Kızılcahamam ilk okulun- runda yapılaca:ktır. 
Müdürlüğünden : mubayaa edilecek eşyanın mecmuu fi- d.an aldı~n~ ~hade~amemi kaybet - S - Talip olanların bu kabil iş yap-

ı _ Eksiltmiye konulan iş: Ankara yatına göre '7o 7,5 ilk teminat parasiyle tım. Yen~sını ~la~agımdan eskisinin tıklarına dair vesaiık teminat ve teklif 
H..riciy' vekaleti binası yangın teıiaa- l birlikt~ komisyona gelmeleri ilin olu· ı hilkm( onnadıg> ılh ?lunuı ı mektuplartnJ ihalı saatındu biJ saat 
tıdır. Keıif bedeli 1740 lira 3 kuruı - ı nur. 1 KayabaJı Bedı~ ~kak 4 No. evci belediye reisliğine tevdi etmeleri 
tur. (453) 10471 571 Necmı Bıner rica oluaur. ~603) l06U 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 187991 yüz seksen 
yedi bin dokuz yüz doksan bir lira o
lan Mamak'ta gaz okulu binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

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

3 - İlk teminat 10650 on bin altı 
yüz elli lira olup şartnamesi 940 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu işle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasın -
dan alacakları vesikalarla birlikte iha 
le saatinden behemehal bir saat eveli -
ne kadar zarflarını M .M .V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (535) 

10550 

Arka çantası diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Bezi vekaletçe verilmek ve ara bezi 
ile sair bütün teferruatı müteahhit ta
rafından temin edilmek üzere 80.000 
adet arka çantası pazarlıkla diktirile
cektir. İsteklilerin teklif edecekleri 
en son fiyat üzerinden kanunen 
vermeleri icabeden kati teminatları 

ile birlikte pazarlık günü olan 27 şu
bat 939 pazartesi günü saat 10 da An
kara"da M.M.V. sat:n alma Ko. na 
müracaatları. Arka çantaları toptan 
bir talibe verileceği gibi iki parçaya 
da ayrılmak suretiyle iki talibe de 
verilebilir. (594) 10592 

Yünçorapahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Elli bin çift yün çorap 28 şubat 939 
sah günü saat 10 da pazarlıkla satın 

alınacaktır. İsteklilerin teklif edecek
leri en son fiyat üzerinden kanunen 
vermeleri icaıbeden kati teminatları i
le birlikte pazarlık gün ve saatında 

komisyonda bulunmaları. (607) 10617 

Perçin çivisi saire 
alınacak 

M. M. Vek•letl S.tnı Alsna Ko

muyonundan : 

Otuz kalem perçin ç.ivisl, pulu ve 
toka ve saire pazarl ıkla 28 şubat 939 
salı günü saat 14 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. İsteklilerin en son teklif edecek· 
leri fiyat üzerinden kati teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. 

(608) 10618 

6 adet muhtelif tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

ah nacak 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Ankara belediyesi için aon mo
del iki adet imdadı sıhi otomobili alt· 
nacaktır. 

2 - Bu arabalar benzinle İfler her 
türlü fenni ve sıhi şartları haiz ve ha .. 
tayı sarsmıyarak nakil edecek evsafa 
malik birisi bir diğeri iki yataklı o
lar.aktır. 

3 - Firmaların kendi arabalarma ait 
evsaf ve şartları ve bedellerini ve te9" 
lim şekillerini bildirir tekliflerini n.i • 
hayet 15-3-939 nihayetine kadar beledi.
ye encümenine göndermeleri. 

(386) 104pS 

Solfatdalomin alınacôk 
Ankara Belediye&inden : 

l - Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 10 ton solfat Dal<>'" 
min alınacağından on bet gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradtt. 
3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen• 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28-2-939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra-
caatları. (493) 10482 

Elbise ve fotin ahnacak 
Ankara Belediyeunden : 

1 - Belediye zabıtası memurları io
çin yaptırılacak 75 takım elbise ile 75 
çift potin ayrı ayrı veya birlikte açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (878.85 
lira elbise, 350,75 lira fotin) dir. 

3 - Muvakkat teminat (66 lira elbi• 
se, 26,50 lira fotin) dir. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve ie
teklilerin de 7 .3. 939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü• 
racaatları. (569) 10566 

Vecize münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

l - Ankara belediyesi için yaptrnl-ı 
masrna lüzum görülen azami 204 ve .
aari ı 70 x~ o bu aün. müddetle a
çık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Aazml vecizenin muhammen ı,e.. 
deli (4104) liradır. 

3 - Azami vecizenin muvakkat teo' 
minatı {308) liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gö~ 
mek istiyenlerin her gün yazı itleri ka 
lemine ve isteklilerin de 7. 3. 939 salı 
günü saat 10,30 da beledive encümeni-
ne müracaatları. (568) 10559 

11 torba un satılacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye olan borcunu ödeme-di-
] - Hava okulları ihtiyacı için 6 ğinden dolayı haciz edilen 11 torba 

adet muhtelif tezgah alınacaktır. Mu- 1 inci nevi unun 24-2-939 cuma günü 
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te- saat 12 de belediye mezat salonunda 
minat miktarı 300 liradır. artırma ile satılacaktır. İstekli olan 

2 - Eksiltmesi 11. 4. 939 salı günü 0 gün o saatte icra memuruna müra-
saat 11 de vekalet satın alma komis-

1 

caatlarr. (632) 10632 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon-
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta I 
ilk teminat mektup veya makbuzla· İcra ve İflôs 
riyle komisyona gelmeleri. 

(610) 10619 

Marangoz tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 l - Tayyare fabrikaları ihtiyacı 
için 9 tane marangoz tezgahı satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
lira olup ilk teminat miktarı 900 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 11. 4. 939 
sair günü saat 15 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saaten bir sa
at eveline kadar ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarım komisyona vermeleri. 

(612) 10620 

Yün Eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Aİma Ko

misyonundan : 

50.000 çift yün eldiven 28 şubat 939 
sah günü saat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin en son teklif 
edecekleri fiyat •üzerinden vermeğe 
maobur oldukları kati tethinatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında ko
miayon.da bulunmaları. 

(613) 10621 

Elmalı icra Tetkik Men:ünclemı: 

937/ 277 

İstanbul Adalar tapu ıicil muhaf~ 
zı Faruk tarafına: 

Elmalıda Giritli oğlu Mehmet ve 
Mustafa Fortaç vekili İbrahim Yu
ganın 4 temmuz 927 tarih ve 50 Ay> 
lı ilamla iki yüz elli iki lira otus ku
ruş alacağının tahsili hakkında yap• 
tığı icra takibinde tebliğ edilen icra 
emrine vaki itirazın mürafutan tet • 

kiki sırasında hastalığınıza dair olan 
rapora göre mürafaa talik edibni91e 
de yazılan davetiye teblii edilemedi
ğinden ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir, ve mürafaanm ~3-939 

perşembe saat 14 talik edilmiftir, mes 
kur gün ve saatte itirazınızm mtlate

nidi olan veıikalarla birUJate EJımalı 
icra tetlrik merciine gelmenis abi 
takdirde hakkınızda gıyaben muame 
leye devam edileceği ve vekil de ika
mesi caiz olduğu lüzumu iliııen teb-
liğ olunur. 565 

Ankara Birinci lcraamdaa ı 

Mahcuz beheri beşer lira kıymetin
de 168 adet Türk Ticaret Banbaı 
Hisse senedi 24-2-939 CWll& 1Un6 Mat 
11 de birinci ve 27.2.939 puarteel ıtl· 
nü de aynı ıaatte ikinci artırmaya be
lediye attı •lommda çdmrrlaealrt& 
Taliplerin ıatıı salonunda balanmaıa. 
n ilin Ol\111\11'~ 



22 - 2 - 1939 

Cümhuriyet Merkez 
AK T 1 F : 

Kasa : 
AL TIN: Safi kilogram 17 .159,993 

BANKNOT •••••••••••••••• 
UFAKLIK .•.•••••••• ••.,, 

Dahildeki l'vıuhabirler : 
Türk Liraıı . , ••••••• • •, , , , 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest di>vizler 
Di ı: er dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri .. . . .•••• _ ••••• 

Hnzıne Tahvilleri : 
Deruhte edi, evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikao hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT.,. •,,, •, 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
,_ 
B -

Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
karşılığı Esham ve Tahvilat (İti • 
bari kıymetle} •••••••• , •••• , • 
Serbest esham ve tahvilat ••• , , , 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans .• 
Altın ve döviz ü zerine .. _ . 
Tahvilat üzerine ...... 

Hissedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.136.902,95 
15.570.736,-
1.360.408,38 

479.379,25 

12.736.038,33 
45.840,14 

11.375.034,86 

158.748.563,-

16.397.316,-

83.550.408,86 

40.881.fi08,39 
7 .922.942,16 

255.000,-
206.503,20 

7.897.877,75 

Yekun 

LİRA 

41.068.047,33 

47~.379,25 

24.156.913,33 

142.351.247,-

83.550.408,86 

48.804.550,55 

8.359.380.~ 

4.500.000,-
11.337 .378,44 

364.607.305,71 

u~us 

Bankasının 18-2-1939 
P AS l F : 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade •••• , ••••••• • 
Hususi ............... . 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ••• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat.. 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila • 
veten tedavüle vazedilen •..••••• 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler •••• , 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri •••• • • ,. •• • • 411 •••• 

Muhtelif:.. 

LİRA 

2. 712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.316,-

142.351.247-

19.000.000,-
35.000.000,-

3.748.83 

23.392. 709,.21 

Yekfüı 

vaziyeti 
LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

196.351.247,-

22.889.629,25 

23.396.458,04 

98.257.737,31 

364.607.305,71 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto had-di % 4 altın üzerine avans% 3 

-

Demiryolları 

Kiremit satışı 
D. D. Yolları İkinci lıletme Art

brma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Ankara istasyonu arkasında idareye 

ait yıkılmakta olan binalardan çıkan 

izami 400 bin adet nısıf mahruti kire
mit 2-3-1939 tarihine rasthyan perşem
be günü saat 15 de Ankara'da ikinci iş
letme binasında toplanacak komisyon. 
da açık artprma suretiyle satılacak -
tır. 

Muhammen bedeli 1200 liradır. !s -
teklilerin 90 liralık muvakkat teminat 
lariyle kanunun tayin ettiği vesaik i
le birlikte muayyen gün ve saatte ko -
misyona müracaatları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri ikin 

ci işletme kaleminden parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (477) 10474 

200 ton Sömikok 

ah nacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 
Zonguldak'tan Ankara'ya kadar 

nakli meccanen idarece temin edile
cek olan ve beher tonuna 20 lira mu
hammen bedel tesbit edilen 200 ton 
sömikok 2-3-1939 perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınac:aktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankar~ 
da Malzeme dairesinden dağıtrlmak-
tadır. ( 470) 10502 

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

yonundan : 
Muhammen bedeli 58703 lira olan 

79 kalem bina ve vagon camları 3 ni .. 
san 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4185,15 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

8 adet döner köprü yaptmlacak 
D. D. Yolları Se.tm Alma Komis

yonundan 

Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 
adet muhtelif döner köprü 4. 4. 1939 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
tiyle Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 430,57 li
ralxk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa -
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (516) 10545 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan :• 

laim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 8-3-1939 çarşamba günü 
saat 15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf us1:1lü ile Ankara' da İdare bi -
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i11tiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydar • 
paşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (525) 

No. 

1 

2 
3 

İsmi 

Muhtelif toz boya ve üstübeç
ler (10 kalem) 
Neft yağı . 
Vernikler ve sikatif (3 kalem) 

10581 

Miktarı 

Kg. 

93.000 
30.000 
27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

8210 
11400 
17050 

615.75 
855 

1278.75 

Muhtelif cins vağon yedekleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.misyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhte
lif cins vagon yedekleri ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 7 Nisan 1939 cu
ma günü saat 15 te sıra ile Ankara'da İdare binasında kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden ve Haydar· 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (545) 

Muhammen Muvakkat 
Eksiltme Kalemin bedeli teminat 

No. sr Eşyanın cinsi miktarı Lira Lira 

1 Tekerlekli dingil, dingil ve 
komple bojiler. 6 22000 1650 

2 Buvatagresler ve tampon 
gressörler 19 15600 1170 

' Kapı makarası, Menot, tampon 
tası, tampon, cer kancaları, 

takımları ve teferruatı 59 82400 5370 

Tesviyeci, Tornacı, Planyau 
aram yor 

Devlet Dem.iryolları işletme U
mum Müdürlüğünden : 
. İdaremizin Eskişchir'de bulunan 

yol atölyesi kantarlar şubesine, aşa
ğıdaki şerait dahilinde 23 tesviyeci, 
l tornacı, 1 planyacı alınacaktır. 
Yapılacak denemede muvaffak o

lacakların efradı ailesi ve zati eşyası 
Eskişehir'e kadar idare tarafından 
meccanen· nakledilecektir. Taliplerin 
evrakı müsbiteleriyle ve en geç 15 
mart 939 tarihine kadar zat işleri mü
dürlüğümüze müracaat etmeleri, ede
miyecek vaziyette olanların mektup
la baş vurmaları lüzumu ilan olunur. 

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

ce ile ve tesviyeci olarak mezun bu
lunmak. 

3 - Zabıtada sui halle kayıtlı ol
mamak 

4 - Yapılacak nazari ve ameli de
nemede muvaffak olup fazla talip a
rasında 25 inci derece alabilecek şe
kilde kazanmış olmak 

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

6 - İsteklilerin askerliğini yapmış 
olup otuz yaşından fazla olmaması ıa
zımdır. (573) 10587 

Meşe Travers olanacak 
9. cu lşlebne Müdürlüğünden : 

Sontelegraf, Ulus ve Anadolu gaze
teleriyle 20.2.1939 tarihinde bilmüna -
kasa satın alınacağı ilan edilmiş olan 
60.000 adet meşe travers eksiltmesi gö 
rülen lüzum üzerine 11.3.939 cumarte
si günü saat 11 e talik edilmiştir. Be
herinin muhammen bedeli 380 kuruş, 
muvakkat teminat 12650 liradır. İstek
lilerin kanuni vesika ve teminatlariy
le teklifnamelerini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını eksiltme saatından 
bir saat eveline kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. Eksiltme Sir
keci'de 9 işletme binasında yapılacak
tır. Şartnamelerde değ işiklik olmayıp 

1140 kuruş mukabilinde Sirkeci, İz -
mir ve Ankara demiryolu veznelerin -
den verilmektedir. (1075/ 586) 10614 

Boş su kapları nakliyatl 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 

1 maı t 1939 tarihinden itibaren; içi· 
lecek su nakliyatında kullanıldıktan 

sonra mahreçlerine iade edilecek boş 
kaplara, tarifenin tam vagonlara mah
sus ücretleri tatbik edilmek suretiyle 
tenzilat yapılacaktır. 

Fazla tafsilat is tas yonlardan isteni-
lebilir. (604) 10616 

·Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -

kimliğinden : 

Ankara"da Emregöl mahallesinde 
Memduh kefili Nurettin Behiçe: 

Ankara evkaf müdüriyeti vekili a
vukat Ali Rıza tarafından bedeli icar
dan yüz liranın tahsili hakkında aley· 
hinize açılan davadan dolayı ikamet
gfilıınızm meçhuliyetine mebni ilanen 
davetiye ve gıyap kararı tebliğ i sure
tiyle gıyab ınızda yapılan duruşma 

sonunda müddeabih yüz liranın 16-9· 
929 gününden itibaren % 5 faiz % 10 
ücreti vekalet va 802 kuruş konturat 
cezayi nakdisi ve mahkeme masarifi 
ile birlikte tahsiline 3-12-929 da ka -

hulasasının tebliği gününden itibaren 
sekiz gün içinde temyiz etmediğiniz 
takdirde hükmün katileşeceği ilanen 
tebliğ olunur. (623) 10626 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Ankarada Pazarganem mahallesin -
de Emin'e: 
Ank~a evkaf müdüriyeti vekili a

vukat Ali Rıza tarafından bedeli icar
dan 54 liranın tahsili hakkında aley
hinize açılan davadan dolayı ikamet
giliınızın meçhuliyetine mebni ilanen 
davetiye ve gıyap kararı tebliği sure
tiyle gıyabınızda yapılan duruşma 
sonunda müddeabih 54 liranın 16-9-
929 dan itibaren ~ı<' 5 faiz, % 10 ücreti 
vekalet ve 1076 kuruş kontorat cezayi 
nakdisi ve mahkeme masarifile bir -
tikte tahsiline 3-12-929 da karar ve -
rilmiş olduğundan işbu hüküm hula
sasının tebliği gününden itibaren se
kiz gün içinde temyiz etmediğiniz 
takdirde hükmün katileşeceği ilanen 
tebliğ olunur. (624) 10527 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Ankara'da Hacıseyit mahallesinde 
Mehmet oğlu Hüseyine: 

Ankara evkaf müdüriyeti vekili a
vukat Ali Rıza tarafından bedeli icar
dan bakiye 31 lira 50 kuruşun tahsili 
ha~kında aleyıhinize açılan davadan 
dolayı ikametgfilıınızın meçhuliycti
ne mebni ilanen davetiye ve gıyap 
kararı tebliği suretiyle gıyabınızda 

yapılan duruşma sonunda müddeabih 
31 lira 50 kuruşun 15-9-929 dan itiba
ren % 5 faiz ve % 10 ücreti vekalet 
ve 314 kuruş kontorat cezayi nakdi
si ve mahkeme masarifile birlikte tah 
siline 3-12-929 da karar verilmiış oldu
ğundan işbu hüküm hulasasının tebli
ği gününden itibaren sekiz gün için
de temyiz etmediğiniz takdirde hük
mün katileşeceği ilanen tebliğ olu. 
nur. (622) 10625 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden : 

Ankarada Mukaddem mahallesinde 
pişirid Hasan'a: 

Ankara Evkaf müdüriyeti vekili a
vukat Ali Rıza tarafından bedeli icar
dan 46 liranın tahsili hakkında aley. 
hinizc açılan davadan dolayı ikamet
gfilıınızın meçhuliyetine mebni ilanen 
davetiye ve gıyap kararı tebliği su
retiyle gıyabınızda yapılan duruşma 
sonunda müddeabih 46 liranın 22-9-
929 dan itibaren % 5 faiz, % 10 ücre
ti vekalet ve 1099 buçuk kuruş kon
torat cezayi nakdisi ve mahkeme ma
sarifiyle birlikte tahsiline 8-12-929 
karar verilmiş olduğundan işbu hü -
küm hulasasının tebliği gününden iti· 
baren sekiz gün içinde temyiz etme
diğiniz takdirde hükmün katileşeceği 
ilanen tebliğ olunur. (621) 10624 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah
',emesinden: 

Ankarada Poyracı mahallesinde 
(Şeyh) Mehmet Cemal'e: 

Ankara evkaf müdüriyeti vekili a· 
vukat Ali Rıza tarafından bedeli icar
dan bakiye 154 lira 25 kuruşun tahsili 
hakkında aleyhinize açılan davadan 
dolayı ikametga.Iıınızın meçhuliyetine 
mebni ilanen davetiye ve gıyap kararı 
tebliği suretiyle gıyabınızda yapılan 

duruşma sonunda müddeabih 154 lira 
25 kuruşun 16.9.929 dan itibaren % 5 
faiz, % 10 ücreti vekalet ve 1125 kuruş 
kontorat cezayi nakdisi ve mahkeme 
masraflariyle birlikte tahsiline 7.12. 
929 da karar verilmiş olduğundan işbu 
htiküm hülasasının tebliği gününden 
itibaren sekiz gün içinde temyiz etme
diğiniz takdirde hükmün katileşeceği 

Kiralık: 

Devren Kiralık daire - Yenişehir 
Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart
manı 3 numara eczane üstünde en gü
zel manzaralı ve işlek yerde bütün 
konforu pavi, yazıhaneye de elveriş
li görmek için kapıcıya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralrk - Havuzbaşı Ulus sineması 
karş ısında Karanfil sokak Adalar Ap. 
konforlu 3 oda 1 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 - Aile yanTnda 1 Bayan 
ve bay için servis teshin dahil ucuz 
1 oda. Y. şehir Yüksel Cad. Genberk 
Ap. No: 1. 554 

Kiralrk - Şehirde aile içinde möb
leli konforlu bir oda kiralıktır. Pos-
ta kutusu No. 466 müracaat. 555 

Kiralrk - Bir Alman ailesi yanın
da boş 1 oda kiralıktır. Çankaya Cad. 
Japon sefareti arkasında Sabiha Ap. 
4 daire 2 570 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya
nında kiralık oda. Banyo teshin dahil . 
Yenişehir Orman ısiftliği karşısı Tir-
yaki'ye müracaat. 574 

iş vcrenleı·: 

n ' ~ - -

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruı 
D ört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş ahnacaktır. Bir kolaylık ol
mak ıizere her satır, kelime arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 had 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
Unlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

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

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

488 
Sawk - Yenişehir Cebeci lsmet

paşa mahallesi Sarİıanpazan hamamö
nünde iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hükümet caddesi merkez 
apartmanı. 496 

Satılık - Yenişehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın -
da parsellenmiş arsalar Tel: 3563 hü
kümet caddesi merkez apartmanı 

499 
Satılık - Aşağı Ayrancıda yeni 

Meclis binasının arkasında 1875. MZ. 
Aranıyor - Tecrübeli Ziraat ma • arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 

kinistine ihtiyaç vardır. lstiyenlerin veya beraber olarak acele satılıktır. 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 nu - Telefon: 2901 529 
marada Esat Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. 505 

A ranryor - 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 k u u 52 ye müracaat. 

548 
Muhasip alrnacak - Çankaya mat

baası Direktörlüğüne müracaat. 
557 

Kasiyer aranryor - Bir kasiyer ba
yan aranıyor. Çalışmak istiyenlerin 
Bankalar Cad. 48/2 (Yıldız kırtasiye) 
mağazasına müracaatlarr. 553 

Aranıyor - 4 yaşında bir çocuğa 
bakacaktır. Yenişehir Okula sokak 
Yalçın Ap. No: 4 Tl: 2027 568 

Satılık: 

Satılrk radyo - R S A marka 1938 
modeli 10 lambalı radyo seyahat do
layısiyle satılrktır, Fidanlık karşısı 
apartman kapıcısına müracaat 559 

Satılik Otomobil - 936 model az 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 

Acele satılık arsa - Ma1tepede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Tl: 1538 

474 
Satılık - Keçiören'de en ıyı mev

kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kargir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Tl: 2181 476 

Satılık - Çankaya Cad. üzerinde 
asfaltta 35 metre cepheli 5150 M. arsa 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 477 

Satılık - Meşrutiyet Cad. Sümer 
bakkaliyesine bitişik büyük iratlı bi
naya elverişli küçük arsa. Tl: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 478 

Satılık apartman - Kooperatif ar -
kasında beş daire beş katlı 250 lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 532 

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

534 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

irat getirir beton ahşap ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 537 

Satılık arsalar - Yenişehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaklıderede meclis sahaarnda Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. 540 

Satılık - Yeni bir Alman piyanosu 
acele satılıktır. Kazım Özalp caddesi 
No 30 Tl: 3204 numaraya müracaat. 

541 
Satılık Hane - Kavaklıdere !ran

sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara-
sında. T1: 3843 545 

Satılık - Havuzbaşı Demirtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 D6. 50 arsa. 
Tl: 2440 a ·müracaat. 556 

Acele satılık bağ - Çubuk Barajı 
mevkiinde 5520 M. çeşit meyva ağaç
lı bakılı bağ D. D. yolları Ankara ma
ğazasında arap Aliye müracaat. 569 

Satılık Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü -
zayede ile satılacaktır. lsteklilerin 
görmeleri. 572 

iş arıyanlar: 

!Jir Alman mürebbiye iş arryor -
Bır alman mürebbiye çocuk bakım it-
leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu
na mektupla müracaat ediJmesi. 519 

1§ arıyor - Yol, D. yol ve mebani 
inşaatına ait bilumum plan, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. Ulus'ta R. rwnuzuna ya -
ziyle müracaat. 549 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından: 

Ada 

322 
225 
331 
331 
331 

Parsel 

l, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
8, 23, 10, 11, 31 
10, 11, 12 
1, 14, 15 
4, 5 

Muhammen keşif bedeli 
Lira K. 

1247 
1080 
1127 
1304 

726 

Dipozito 
Lira K. 

93 
81 
84 
97 

53 
80 

54 45 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhat vekaletince istimlak edilen 

nümune. ~astanesi civarında kain yukarıda ada uarsel ve muhammen keşif 
bedellerı ıle depozito miktarı yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dı.:arlan~ın şartnamesi mucibince işe yarıyan kereste, kiremit ve taşlar: 
mu~eahhıde ait olmak üzere hedmi işe yaramıyan enkazının belediyece g&
terılecek mahalle nakli ile ada yerinin mevcut yollar seviyesine kadar in
şaata müsait bir şekilde tesviyesi işi 6-2-939 tarihinden 23-3-939 tarihine ka
dar 17 gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 23-2-939 perşembe günü saat 15 de defterdarlıkta kurulu komis
yonda yapılacağından isteklilerin vilayet nafia müdürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikası ile birlikte ve hizasında yazılı teminat makbuzu veya 
banka mektubu mukabilinde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartna
meyi ve hartasını görmek üzere defterdarlık milli emlak ve nafia müdür-
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Diş Doktoru diyor ki • • 

.,iyi bir diş macununda, diş etlerine muzu 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun· 
mah. Asıl dişleri temizleyici madde. mıneleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. için· 
de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzetı nefis olma· 

hdır." 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLI N Kullanınız 

, ULUS 

..ı1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -i Para biriktirenlere ikramiye verilecek i 
- -- ------ Osmanlı Bankasından : ----- --- -: Memlekette tasarruf hareketinin inkiıafma hizmet arzu- E 
§ sunda olan OSMANLI BANKASI, AiLE SANDIGI (Ta- : 
: sarruf cüzdanı) hesabına tevdiat yapanlara kur'a keıideai E 
: suretiyle aıağıdaki ikramiyeleri tevzie karar vermittir. § 
: Keşideler 25 Mart ve 25 Eylül tarihlerinde icra olunacak : 
E ve her keıidede aıağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır. E 
E 1 adet T.L. 1000 T.L. E - -= 4 " ,, 250 ,, = = 5 " ,, 100 ,, = 
= 25 ,, " 50 '' = - -= 50 ,, ,, 25 " = - -- -- -: Yani ceman: 85 adet T. L. 5000 Türk liralık ikramiye E - -- -: Aile sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keıide edil- : 
: diği tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında T. L. 50 Türk li- E 
: rasmdan aşağı düımemit olan her mudi bu ketidelere itti- : = rak edecektir. 575 = 
-.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
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.................................................... 1 
Vilôyetler .................................................... 

Satılık vapur 
Kocaeli Defterdarlığından : 

Satıltk kamyon 
Bedeli Kum ve Çakıl olarak 

da ödenebilir. Sefa oteli yamn
daki inşaata müracaat oluna. 

Ti: 1416 dan aorula. 573 

22 - 2 - 1939 

Çünkü ASPİRİN seneİercİenberf 
her fürlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rı1ara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat~ efmi~t!D 

• • AS P 1 R 1 N in~fesirinden emrn· ormak . ·-IÇlll 

lütfen El' markasına dikkat ediniz. 
.... 

.alllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 1 - İstiklal harbinde yunanlılardan -------------
: : ığtinam edilen ve halen Gölcük lima-

-5 Um··--• Heyet toplan .. -· •• = n nda 2909 gayri safi ve 2013 safi toni-- U&AU u.& : lato hacminde bulunan Trabzon adlı 
: : vapur kapalı zarf usuliyle 6.3.939 tari-

Antalya Aaliye Hukuk Hakimli
ğinden : 

Antalyanın Bali bey mahallesinde 
arap Ömer beslemesi Peyker tarafın
dan kocası urfalı Müslüm oğlu Halil 
aleyhine Antalya asliye hukuk malt • 
kemesine açılan sebepsiz birliği terk 
sebebiyle ihtar talebi davasından do -
layı müddeialeyh Halil'in ikametgahı 
meçhul olduğundan ilanen yapılan 

tebliğat üzerine dahi mahkemeye gel
memiş ve bir vekil de göndermemiş 
olmakla gıyabında neticelenen muha -
keme sonunda: tarafların 27.4.930 se
nesinde Antalya'da evlenerek üç sene 

E Sosiyete§İlep T. A. Ş. idare Meclisinden : E hine mıisadif pazartesi günü saat on 
E Sosiyetetilep T. A. Ş. Umumi heyeti 11 Mart 1939 cu- : beşte Kocaeli defterdarlığında müte-
E martesi günü saat 10,30 da Ankara'da Ulus Meydanın- E şekkil hususi komisyonda satılacak
E da İt Hanındaki dairesinde sureti &diyede toplanacaktır. E 
E Şirket esas mukavelenamesi mucibince liakal 100 hiseye E 
E sahip olanların bir haf ta evvel tirket merkezinden duhu- E 
E liye almaları rica ve ilin olunur. : 
E RUZNAME: : 
E 1 - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkın- E 
E da idare meclisi ve mürakipler raporunun okunması ve tas· E 
= diki, = 
E 2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının E 
E tasdiki ve idare meclisinin ibrası, : 
E 3 - idare meclisi münhal azalığına ıeçilen zatın memu- § 
: riyetinin taıdiki, : - -E 4 - Münhal mürakipliğe ıeçilen zatın memuriyetinin : 
: tasdiki, : 
§ 5 - idare meclisi azalariyle mürakiplere verilecek 1938 § 
: ve 1939 seneleri ücret ve huzur haklarının teıbiti. 567 : -"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,. 

••••·Bu senenin taze-•---

BAL 1 K Y A G 1 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Uluı meydanı 

İt Bankası karşısında Ti: 2018 

Umuınl Heyet toplantısı : 
Kireçlik kömür. madenleri T. A. Şirketinden · 

Şirketimizin ıenelik hi11edaran heyeti umumiyesi ata· 
ğıda yazdı ruznamenin müzakereai için 28 mart 939 tari
hinde aaat (16) da Galata'da it Hanında tirketin idare 
merkezinde toplanacaktır. 

Şirketin 50 adet hi11e ıenedine malik bulunan her hi11e
dar içtimada bir rey sahibi olarak aıaleten veya vekaleten 
bulunmağa ve bu mikdardan az hi11e ıahiplerinin müıte
reken aralarında birini kendilerini temsil etmek üzere ve
kil intihap etmeğe selihiyetleri vardır. 

Hissedarlarımızın içtima gününden bir hafta evvel ha· 
mil oldukları hi11e ıenetlerini merkezi tirkete tevdi ederek 
duhuliye veıikalannı almaları icap eder. 

Keyfiyet ilin olunur. 
MÜZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - idare meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - 1938 Hesap yılına ait bilanço, kir ve zarar hesap-

lariyle muhassas faiz hesaplarının kabul ve tasdiki. 
3 - idare meclisi azalariyle murakıbın ibraları. 
4 - idare meclisi azalarının intihabı. 
5 - idare meclisi azaları için huzur hakkının tayini. 
6 - 1939 seneai için Murakıp intihabiyle tahsisatının 

tayini. 560 

ff============================================ 
iLKBAHAR 1939 

IYANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan ıanayi teknik, icat ve moda ıergisi. 
Mühim tenzilatlı biletler, bütün izahat için: 

K. A. Müller ve Ş. ki 
lıtanbul • Galata • Minerva han Telefon: 40090 7081 

tır. 

2 - Muhammen bedeli (130,000), 
muvakkat teminatı (975) lira'<!ır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def
terdarlıktan alınabilir. 

4 - Talip olanların teklif mektup
larını ihale zamanından bir saat eveli
ne kadar defterdarlığa vermesi ilan o-
lunur. (993/ 550) 10555 

kadar bir arada hayat geçirdikten son
H üku met konağı inşası ra Mersin vilayetine giderek orada 

mezbure Peyker'i muhik bir sebep ol-
Van Defterdarhğmdan : maksızın terketmek suretiyle tağay-

1 - Özalpın merkezi bulunan Gar- yup ettiği ve halen ikametgahı meçhul 
gallinde yapılmakta olan hükümet ko-

1 

bulunduğu gibi beş seneden beri mez
nagı bakiyei inşaat keşifnamesi muci- bure Peyker'i arayıp sormadrğı şuhu -
bince 26095 lira olup bedeli 939 mali du müstemia ile tahakkuk ettiğinden 
yılında verilmek üzere mezkur inşaat kanunu medeninin 132 inci maddesi 
bakiyesi eksiltmeye konulmuştur. mucibince müddeialeyh Halil'in bir ay 
Mevcut malzemeyi müteahhit fiat tah- zarfında evlilik birliğine avdet etmesi 
TITl\Jıerrmı~n~mm eth!!gl nıec:nar. '1çm nw'ldı:eme •••ıt•ı.,.,-c 1'hUlr ~ 

dur. masına ve mahkeme masraflarının 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak müddeialeyh Halil'e aidiyetine kabili 
şunlardır. temyiz olmak üzere 31.12.938 tarihin-

A - Eksiltme şartnamesi de müddeialeyh Halil'in gıyabında ve-
B - Mukavele projesi. rilen karar ilam makamına kaim olmak 
C - Bayındırlık genci şartnamesi üzere ilan olunur. (628) 10631 
E - Yapı işleri umumi fenni şart· 

namesi 
D - İnşaata ait fenni ve hususi şart. Odun Ye kömür alacaklara 

name 
L - Metraj keşif hülasası silsilei 

fiat cetvelleri 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

ücretsiz nafıa müdürlüğünde görebi • 
lirler. 

3 - Eksiltme 17.2.939 tarihinden i -
tibaren on beş gün müddetle 4.3.939 
günü saat onda vilayet defterdarlığı 

odasında yapılacaktır. 

4 - Miınakasa kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 1957 lira 13 kuruş muvak -
kat teminat vermesi bundan başka ta
liplerin eksiltme gününden sekiz gün 
evci vilayete müracaatla nafıa müdür
lüğünden ehliyet vesikaları almaları 

şarttır. 

İstasyon Silo karşısı Halil Badar 
mahrukat deposunda perakende satış
larda tenzilat yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu Kr. 
1,75 
s 

ULUS -20. inci yıl.-No: 6305 
Imtıyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
MLAmtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Mııtbaa Mü<lürü: Ali Rı:ı:a RASKAN 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ---
~ Alclkadaranın nazarı 

-------- -
dikkatine 

--------
-------- -- --= ''Türkiye Cümluıriyet Merkez BankuınJan: : 

§ "İtalya ve müıtemlekelerinde bloke matlubatı bulunanlar,~ _................ = = "1. - Ne suretle tekevvün ettiğini, =: 
E: "2. - Blokajın vuku tanhini, := 
=: "3. - Mikdarlarmı, := = "4. - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit : = "malumatı, 15·4-939 tarihine kadar Türkiye Cüınhuriyet : 
=: "Merkez Bankaıı Umum Müdürlüğüne, iıim ve adreslerile =: 
§§ ''bildirmeleri ilan olunur.,, 563 § - -- -
-=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ANKARA PALAS -
• 

PAVİYON 
Bu akşam gayet eğlenceli 

GALA- GECESİ 

Elbise arzuya göre Masalarınızı tutunuz. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar mal sandığına yatırılan 
1957 lira 13 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubunu vilayet defterdarlığı 

makamında eksiltme komisyon riya -
setine verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i YENi s i N E M A LA R 
7 - Postada olacak gecikmeler ka- --bul edilmez. (1123/ 627) 10630 =: -------Kütahya malı namiyle maruf -------Kireç -

Bu gün Bu gece 

Baştan başa zevk, neşe ve 
eğlence ~ filmi 

Sekizinci 

HALK 
Bugün Gündüz 

14.30 Matinelerinden itibaren 
Türkçe Şarkılı 

Şeyhin Oğlu 

---sus ---------Bugün Gündüz 
14 Matinelerinden itibaren ---
Şeyhin Oğlu -----
Türkçe sesli ve şarkılı --

Sanayi caddesinde Yabanabath a · 
partmanında HÜSEYİN ORAK 
Ti: 2078 sanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 
Ti: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaatiniz vardır 
Senelerdenberi tecrübe edilmiıtir. 

::: Bat Rollerde 
- Baş Rollerde: 
§ Garry Cooper - Claudette Colbert Rudolf Valantino • Vilrna Banki 

Baş Rollerde: =: 
Rudolf Valantino • Vilma Banki =: 

§Cezbedici mevzuu ile seyircilerine Maceralarla dolu ihtiraslı bir =- çok tatlı bir seans gedrtmektedir. aşkın heyecanlı hikayesi 
- ~ Seanslar: Seanslar: 
=: 14.30 • 16.30 • 18.30: Gece 21 de 14 • 16 • 18 - Gece: 20.30 da 
=: Seanslar: 12.15 ucuz Halk Matinesinde Ucuz Halk Matinesi ı 2 de 

Korku. Dehşet.. Heyecan ... Aşk 
ve ihtiras filmi 

--------------= 14.45 • 16.45 - 18.45. Gece 21 de HUDUT KAHRAMANLARI ATEŞ BÖCECt = == ................... ................ ........... .. ........................ .............. ....... ................................................................... == 
Öksürenlere ve 

göğüı nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 
=: YENİ SİNEMADA GECE film den evvel yeni programla zengin varyete numaraları ve yeni yeni = 

hokkabazlık hünerleri. Fiyatlar da zam yoktur. = ---
-=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

A ee ee 

KAZIM RUŞTU Adliye ıarayı ~addeıi Gençağa 
apartmanı 2. cı kat No: 6 
Ti: 2208 498 


