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tanb Konseyi don kapandı 
Bu ayın 26 ıncı günü saat 20,30 da 

INONO'NON RADYO iLE 
AMERiKA 'YA HiTABELERi 

... 

Tecrübe neşriyatı iyi netice verdi 
Cümhurreiaimiz lamet lnönü, bu ayın yirmi 

altıncı günü akpmı, saat 20.30 da Ankara Rad -
yoaiyle doat Amerikan Milletine bir hitabede bu
lunacaktır. Milli Şef in bu konuımaaı, aralannda
ki aiyaal ve iktiaadi bağlar günden güne daha 
dostane bir hava içinde inkİf8f etmekte olan Tü~ 
kiye ve Amerika milletleri arasında yeni bir sem
pati tezahürü olacak, ve Nevyork Enternasyonal 
Sergisine İftirikimİz dolayısiyle Amerika"nm 
göatennİf olduğu cemilekarbğa bir cevap tqkil 
edecektir. 

Bu münaaebetle, aeain Amerika"dan nasıl du
yulduğunu öğrenmek için Ankara Radyo Evi 
bir kaç gün evel bir tecrübe nqriyatı yapmJftl. 

Bu tecrübeden çok iyi netice alnınut, aeaimizin 
Amerika'dan çok pürüzsüz bi~ ,ekilde dinlendi -
ği telgrafla haber verilmittir. Dün aeçe 19. 7 4 lusa 
dalga üzerinden ikinci bir tecrübe nqriyatı yapıl
Dllftlr. Saat 20.30 da 1639 metre üzerinden mu
tad olarak çalıpnakta olan milli poetamızla bera • 
her 31.70 kısa dalga istasyonumuz aaat 20.1 O 
dan 21 e kadar çalıımamu tatil etlnİf ve onun 
yerine kısa dalga tecrübeye haarolunmuıtur. 

Dün gece de, geçen gün olduğu gibi, Türkiye" -
den Amerikan Milletine selim gönderilmif ve 
bq dakika devam eden tecrübe mahiyetinde 
müzik dinletilmif tir. 

Balkan 
Antantı 

İMPEKS HAKKINDA TAHKİKAT BİTIİ 

NaiWi «OÇOKA 

Hedi ede cürüm 
vas ı görülmedi 
Ankara Cümhuriyet müddeiumumisi 

Baha Arıkan'ın gazetemize beyanatı 

İnönii ile lllYanya 
Cümhurrelsl ırasında 
Aalı:ara. 22 a.a. - Lltwn:ya'nm mll .. 

11 bayramı mf!e•ebetlyle, Reilicüm -
hurumus l1met ln&ıü ile Litvanya 
ReiıicUmhuru Smetona araamda ata • 
f ıdald telgraflar teati edilmittiı-: 

Ek•lane ltmet laöei 
Türlü~ ReUicümharu 

Ankara 
Milli bayramrmıs mOnaebeti7le va 

.ti lutulkfr tebrik ve temeanilerinden 
dolayı emlansınıu hararetle teJek • 

Bükreş'de resmi tebliğ neşredildi 

Daimi lıorueye riyaet eclen 
Romanya Hariciye Naın 

B. Galenko 

.,, •..................................... ~ 
• • • • 

Cümhurrelsimizin 

• 

kabul resmi 
Cümhurreüimiz ve Bayan : 

lnönü dün eaat 17 de~ - 5 
ya• daki Cümhurreialiği köt - 5 

• künde bir kabul resmi tertip : 
• 

buyurmuılarclır. Kabul res - : 
• 

minde Batvekilimiz, bütün :, 
Vekillerimiz bir çok büyük S 
memurlar ve gazeteciler refi - S 
blariyle birlikte hazır bulun - i 
•qlı da. ! 

~ •....................................• ~ 

Adana Valisi 

Tevfik Hadi Baysal 

• 

Antant tı:zalannı birbirine 
baflıyan sıkı tesanüt bir defa 

daha teyit olundu 

Balkan Antantı devletleri 

Sulh idealine derin 
bir surette bağhdır 

Bükrq, 22 a.a. - Balk.an Antantı Daim iKomeyi bu eabah IOD top. 
lantıamı yapmlftlr. Konferans mesaisi sonunda ap.ğıdaki resmi tebliii 
nqrebn.İftİr : 

"'Balkan Antantı Daimi Konseyi Bükrq"te Romanya Hariciye Naza. 
n B. Cafenko"nun riyaseti altında 20, 21 ve 22 ıubat 1939 tarihleriDde 
toplanrnqtır. Yunaniatan B. Metakaas, Türkiye B. Saraçoilu, Yuaoe" 
lavya da B. Cincar Markoviç tarafından temsil ec:liliyorlarc:lı. 

(Soaa 8 iacl aqlaıb.) 
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Hariciye Vekilimiz Belgrad'a, 

oradan Atina'ya gidiyor 

SaraçoQlu Atina'da 
üç gün kalacakt1r 

BUluet. 22 a.a. - Anadolu Ajailu -
ııuı Hariciye Vekilimi-sa refakat eden 
hasmı muhabiri bildiriyor : 

Balkan Antantı Konseyi toplantıla -
rmm buat1n bitmesi Uurine, Harici -
ye Vekili B. lilkril 8-nçoilu, bu p -
ce hınual trenle Belgl'ad'a hareket e -
deeek, orada bir gün kaldıktan aonra 
Sellnik'e geçecektir. Hariciye Veki -
timiz, Selinik'tı kendisini bcldiyeeek 
olan B. Met.aba. ile birlikte Atina'yı 
slyaret edecektir. B. Şükrii Sançoğ -
lu'nua Atina'dald ikametinin ilç gün 
drmesi muhtemeldir. Hariciye Veki
limU, oradan deniz yolu ile lstan.bul'a 
dönecektir. 

lran'la Fransa arasında 
diplomatik münasebet 

yeniden tesis edildi 
Hariciye V e/ıilünb: 8. 

Şiilri Sar°'olfa 

Doktor Refik Saydam 
Kızılay reiaJitiııden 

istüa etti 
lölrön'le ~hlaph arasında telgraflar 

Ankara, 22 a.a. - Baıfttkil Doktıol' 
Refik Saydam 1925 ıeneaiadenberi 
bilfiil ifa ettiği Türkiye Kızılay Ce • 
miyeti riyasetinden bucünki1 vuir.1 
dolay11iyle iatlfa etmif n bunu bir 
mektupla cemiyet genel batbnlılma 
bllclinniftir. 

Yeni İngiliz büyük 
Elçisi dün geldi 



" İ nkı lôbı seven yayar /1 Muhiddin Üstündağ 

ve arkada1lar1nın 

muhakemesi baıhyor 

İşte Halkevleri bunun 
tahakkuku için kuruldu 

Beh~el Kemal Çağlar'ın radyoda konuıması 
Muhakeme 2 Mart ve 

3 martta yapı laca k 
Halk.evleri Müfettişi Behçet Kemal Çağlar, Ankara radyosundaki 
konuşmalarından birini Halkevlerimizin yıldönümüne rastlıyan 

pazar günü Halkevleri mevzuuna tahsis etmiştir. Bu konuşmayı 
neşrediyoruz: 

Eski İstanbul valisi B. Muhittin 
Üstündağ ile arkadaşları hakkında 
Sürp Agop mezarlığı ve otobüs işi i
çin Devlet Şurasınca verilen lüzumu 
muhakeme kararları üzerine evrak 
Temyiz mahkemesine verilmişti. Tem 
yiz mahkemesi dördüncü ceza dairesi 
Sürpagop mezarlığı ve otobüs işi hak 
kındaki evrakın tetkikini bitirmiş ve 
B. Muhittin Üstündağ ile arkadaşla
rına celp göndermiştir. B. Muhittin 
Üstündağ ile arkadaşlarının muhake
meleri 2 mart saat 10 da ve 3 mart sa
at 15 te yapılacaktır. 2 martta Sürp 
Agop mezarlığının, 3 martta da oto -
büs işinin muhakemeleri yapılacaktır. 

Türkiye radyosunun dinleyicileriy
le bugünkü konuşmam, bir büyük bay
ram gününe rastlıyor: Kemalizm'in en 
güzel eserlerinden birinin: halkevle -
rinin kuruluş yıldön.iimüne. 

İlk 14 halkevi yedi yıl önce bugün 
açılmıştı. Bugün saat 15 den itibaren 
367 halkevimiz var. 

367 halkevimiz var demek, halkın 

değerlerini işlemek, memleketi tanı • 
mak, inkılabı halk ruhuna sindirmek 
münevver, köylü kaynaştırmasını sağ~ 
lamak için 367 mükemmel imkana ka
vuşmuşuz demektir. Böyle müessese -
lerimiz olmadığı zaman, bilhassa kü -
çük şehirlerdeki münevverlerin ve 
gençlerin nasıl bunaldıklarını ve ba -
zen işret ve kumar gibi iptilalarla o
yanlanmıya mecbur olduklarını, bazen 
de kitaptan ve yataktan baş kaldırma
yıp mariz ve bedbin kesildiklerini bi
liyorduk. Ne mutludur yeni uyanık ve 
aydın nesle ki, nerede olsa orada ça
lışacağı, eşlerine rastlıyacağı, memle. 
ıketi bir kat daha içten tanıyıp sevmek 
için vasıtaları ve elem.anları elinin al
tında hazır bulacağı bir kurum var, 
lıalkevi var. 

İdealin en güzeli, eğlencenin en ne
zihi, hizmetin en zevklisi, toplanma 
yerinin en kutsalı gideceğiniz her yer
de halkevi olarak karşısınızdadır. 

Memlekeitn her hangi bir köşesine 

gitmekten ürperti duyanlar artık hiç 
bir suretle mazeret gösteremiyecek -
terdir. Yalnızlık, sosyetesizlik, yersiz
lik, eğlencesizlik ve meşgalesizlik ar -
tık mevzu bahis olamıyacaktır: bir bi -
na, bir büdce, hevesli ve ateşli yerli e
lemanlar, bir küttipane, bir sürü kitap, 
okumaya ve öğrenmiye hevesli, dinle
meye ve telkin edilmeye hazır hiç ol
mazsa on beş yirmi yurttaş var; hangi 
brantta hangi kabiliyetiniz varsa onu 
inkişaf ettirmek ve memleket için 
faydalı kılmak elinizdedir. 

Hepei: Konuşmak ve konuşturmak. 
okumak ve okutmak, resim yapmak 
ve yapmayı öğretmek, sporun istediği. 
ııiz çefidine başlamak ve başlatmak, 
ll&hnede beğendiğiniz eseri oynamak 
ve oynatmak, yeri havalar toplamak 
ve toplatma.k, köyleri gezmek ve gez
miye tetvik etmek, istediğiniz mevzu
da etütler hazırlamak ve hazrrlatmıya 
ön ayak olmak, her hangi bir musiki a
leti ile çalmak ve çaldırmak ... 

Halkevinde kitaplar, halkevinde pi
yano, halkevinde radyo, halkevinde 

ııcak bir aalon, muhitin en uyanık, en 

beveeli, en ateşli gençleri ... Halkevin

de arayacağınız her şey ve herkes var .. 
Halkevi olan yerde artık dünyadan ha
bersiz, aosyeteden uzak değilsiniz ... 

Bu muhitte henüz :lalkevi diye bir 
9ey yok ki. Vakıa bir iki oda, beş on 
aanaalye, 100 - 150 kitap, ara sıra gelip 
giden 50 - 60 kişi var ama insanı çeke
cek, heveslendirecek, devam ettirecek , 
oyalıyacak bir tarafı yok.. Diyeceksi
niz 1 !yi ya işte; buna ağziyle tutul -
mak derler. Daha iyi ya 1 Şöyle rasgele 
kurulmuş, bocahyarak işlemekte olan 
bir müesseseye rastlayıp katılıver • 
ınektense, aiz orada kafa dengi birkaç 
arkadaşla el birliği ederek istediğiniz 
makGl, mükemmel, mefkureli çalışma 
tarzını kurabileceksiniz ; eve gelip gi
derek bir fey yapmak, bir yenilik ve 
güzellik yaratmak için çırpınan o 50-
60 yurt<Iatı da gilzel maksatlarınıza 
ortak ve emekçi yapabileceksiniz de -
mektir. Bundan elverişli, bundan mü
kemmel çalışma başlangıcı, çalışma 
hazırlığı olabilir mi? ... 

Halep ordaysa arşın hurda; yeni ha
yat, yeni cemiyet iıtiyoraanr.ı; yapı
nız da görelim ... 

Bir çok halkevleri, muhitlerindeki 
uyanrk ve aydın oldukları kadar azim
li ve ülkülü olan yurddaşların gayret 
ve himmetleriyle umulmıyacak kadar 
çok, gözleri sevinçle yaşartacak kadar 
güzel işler yapabilmi.şlerdir. 

Geçen yıl 209 halkevine 8 milyona 
yakın yurddaş gelmiş; konferans ve
ya konser dinleyerek, tem&il veya ser
gi seyrederek faydalanmışlardır. 209 
halkevinin geçen bir yıl içinde iki mil
yona yakın okuyucusu olmuştur. De
mek ki halkevleri kütüpanelerinin 
300.000 e yakın kitaplarından h.er biri 
yılda hiç olınazsa 7 - 8 defa yerinden 
oynanmış, okunmuş olmaktadır. 

Halkevleri olan yerlerimizin milli 
günleri hareketli, derli toplu, renkli 
ve manalı olmuş; halkevleri olan yer
lerde konferans, temsil, spor faaliyet
leri cemiyetin gündelik işleri ve ih. 
tiyaçları araama girmeye başlamııtır. 

tU&•• .a...a-

Halkevi çalışan yerler, artrk türkü
lerinden, adetlerinden tutun da ma -
denlerine ve istidatlarına kadar ma -
lfun bir hale gelmiştir. Halkevleriyle 
memleketi hakkiyle tanımak vazifemi
zin ifasına geçmiş bulunuyoruz. 

Halkevi yoksulun yardımına yetişi
yor, cahile okuma kolaylığı gösteri -
yor, hasta:yr yatağında, mahpusu hile 
resinde buluyor; ona biraz hayat, bi -
raz şifa, biraz derman götürüyor. Hal
kevi kafaları ve kalpleri inkilap adına 
fethe çıkan gönüllülerle dolup boşal
maktadır. 

Halkevlerinin çalışmasiyle; köyler, 
ömürlerinde ilk defa bando, ilk defa 
temsil, ilk defa sinema görüyorlar ... 

Maraı' da ikinci 
münlehip sayısı 

Maraş, 22 a.a. - Dün Halkevi top
lantı salonunda il ve kamun ilyönku
rul üyeleri toplanarak ikinci münte
hiplerin sayısı ve isimlerini tespit et
miştir. Nüfus adedine göre il merke
zinden 211 müntehibisani seçilmiştir. 

Halkevi salonunu dolduran ve uzak 
köylerden gelen üyelere belediye ta
rafından bir akşam ziyafeti verilmiş
tir. 

Zat maaşlarının 
.. . . muvazene vergısı 

Artık vatanın hiç bir köşesi hiç bir 
türk gencine gurbet değildir. Halkevi 
fikri köye kadar işlemiştir. Şehirlinin 
yüzünü yalnız jandarma, yalnız tahsil
dar, yalnız bazirgan olarak görmiye a
lışan en uzak köyler bile halkevci de
nilen şehirlilerin köye ilaç, köye ki -
tap, köye faydalı ve ameli tavsiye ge
tirmek için, köylüye bir şey vermek, 
köylünün işine yaramak için geldikle
rini biliyor. Kendi seviyesinden olmı
yanlara, kendi lehçesinden konuşmı -
yanlara kapanık ve ürkek olan cefakeş 
türk köylüsü, halkevcilere açılmrya 

onlarla kaynaşmaktan zevk almıya 

başlıyor. Bu güzel başlangıcın üzerin
de, memleketi yeni baştan manen fet
hetmek, ne güzel emek, hakikat olma-
sı ne yakın ne kati emel ı... Maliye Vekaleti tekaüt, dul ve ye-
Şimdi büyük şehirlerden uzakta rad tim maaşı alanların muvazene vergi

yonun başında beni dinliyen ve belki si hakkında Kamutayın son toplantı
biricik eğlencem Ankara radyosunu larında kabul etmiş olduğu 3588 nu -
dinlemekten ibaret diye düşünen genç maralı kanunun tatbik şeklini valilik
arkadaş l !ere bildirmiştir. Buna göre miktarı 
Bedbinleşecck, üzülecek ne var, 

22 21 
. .. 

gündüzki iş saatlerinin dışında, seni ·. lıray~ ~kadar olan tekatiıt, dul, 
oyalıyacak, sana yaşamanın şevkini ~etım ve dıger ~at maaşlarının 22.21 
_,'".""'--. •en\ nıe.n,.,,,, ... _ """" """'" a. .... lıra ve daha aşagı olanlarından 7 şu-
h f d 

. Dat 939 tarlhln<len Illba.rth muvazene 
a ay ah bır unsur yapacak fm;t, ya- v · · k ' lmi k · 

ba d d h k 
. . ergısı esı yece tır. 21.74 kuruş 

nı şın a uruyor, al evının sebat- ile 22 21 k d k. ka"" 
J 

·· d · · . .. bb" . · uruş arasın a ı te ut, ye-
ı mu avımı, uıatcı muteşe ısı, yrl • tı'm dul · t 1 d 

b 
. . , ve saır za maaş arın an ı 

maz aşarıcısı ol... Varsın ıntıhaplar haziran 1938 tarihindenberi kesilmiş 
yapılmış, şu.beler kurulmuş olsun, he- olan muvazen ·ı · h · I · r ld y • "d d w e vergı erı sa ıp erme 
ves ı. o. ugubn, ~hsti .~tlı oll uakgunk br~ : iade edilecektir. Tekaüt, yetim ve dul 
şm, ışın şu esı e uye o ar endını maa"-larından ha"-ka ·· tl · d b l 
k d 

· k · . ,.. ,.. ucre erı e u u-
ay ettır; omıteyı çalışmaya sevket, nanların muafiyet haddı"n"n ta · · 

k d" k bT h" · · ı yınınen lı .a' ı ıyet vke ız~etını azret; boş de bir aylık maaş ve ücretleri mec-
saat erını can sı ıntmıyle, büyük şe - muu nazarı dikkate alına ak b 
h" l · ah .. 1 kl · ı c ve un-ır erı t ayyu etme e geçırme Sen !arın mecmuu vergileri t T d 
özledi~!~·. d~şıündü.~~~ ~~ ~ .~ahakkuk sonra muafiye

1

t haddini ;eç~;=s~n m:~ 
e~edıgını gorerek uzuldugun h<ı:y~tı, afiyet verilmiyecektir, geçmiyorsa 
b:r uçtan orada yaratınrya geçebılır - muafiyetten istifade ettirilecektir. 
sın ... 

Türk münevveri 1 Bu milletin seni 
nasıl şartlar içinde ne fedakarlıklarla 
yetiştirdiğini biliyorsun. Senin üzeri
ne değerini tam bilerek titremiyorsa 
bil ki henüz seni bugünkü halinle hak
kiyle tanımadığmdandır. Kendini be
lirtecek, işliyeceık ve yararlı yapacak 
en güzel fırsat yanı başında duruyor: 

Halkevi. Oranın kürsüsünde, sahne
sinde ve meydanında, gezilerinde, 
kurslarında ve toplantılarında kabili
yetinle, şevkinle, heyecanınla kendini 
belirtmesini, bilemesini ve işlemesi

ni bilmelisin .. Seni bunca fedakarlık
larla yetiştiren milletine ve vatanına 

(Sonu 9 uncu •aylada) 

Genç bir dostum, Ankara'da çıvı 
yazısı ile yazılmış eski Anadolu tab
letleri Üzerinde tetkiklerde bulu • 
nan bir profesörün şu sözlerini nak
letti : 

- Deşifre ettiğim tabletlerden 
bir çoğu da kadınla erkek arasında 
yapılmış evlenme mukaveleleridir. 
Dört bin, beş bin sene önce yaşıyan 
ecdadınıza ait olan bu mukaveleler
den hukuk tarihi de yeni bir şey öğ
reniyor: Ecdadınız tli o azman ka • 
drna erkekle tam müsavi bir vaziyet 
tanımışlardır. Evlenmek ve ayrrJ _ 
makta kadının sahip olduğu haklar 
erkekten farksızdır . ., 

lngiliz tarihçisi Herbert Adams 
Gibbons, osmanlı imparatorluğunun 
kuruluşu hakkında yazdığı bir eser
de, birinci Beyazıt zamanında os -
manlılar kuvetlendikçe yüksek taba
kanrn Bizans merasimini taklide 
ba!Jladığınr, batta kadınların ondan 
sonra Biaznsvari örtündüklerini söy
lüyor. 

Halbuki 1325 ve 1340 seneleri ara
sında Anadolu'yu gezmiş olan meş
hur arap seyahı lbni Batuta der ki : 

"Bu beldelerde bir zaviye ;yahut 

Halkevinde resim 
ve heykel sergisi 

Halkevlerinin yıldönümü münase
betiyle Ankara Halkevi Ar komitesi
ne mensup ressamların açmış olduğu 
resim ve heykel sergisi devam etmek. 
tedir. 

Halkevi ressamlarıruın bu yıl daha 
verimli ve daha olgun çalışmış olduk
larını gösteren bu sergiyi sanat sever 
halkımıza tavsiye ederiz. 

Sergi her gün sabah saat ondan ak
şam altıya kadar a~rktır. 

haneye insek komşulaumız olan 
erkek ve kadınlar ahvalimizi soruş
turur/ardı. Orada kadrnlar erkekten 
kaçmazlar. Ayrılırken de sanki ken
di kavmimizden, soyumuzdan imi§lt1r 
gibi bize veda ederler ve kadınlar 

göz yaşı dökerek ayrılışınıru esef -
lenirlerdi .. ~. ,, 

"Burada kip bir hal me§hudum 
oldu ki o da türkler indinde iradın
/arın tazime mazhar olmasıdır. Bun
ların mevki ve mertebesi erkeklerin 
fevkindedir.,, 

Hattli lbni Batuta'nrn şu cümlesi
n! almak~ - bir erkek olmak dolayı -
sıyle - agrıma bile gitti : 

"Ekseriya kadınlar zevç/eriyle be
raber bulunurlar; erkeği gören ka • 
drnrn hademelerinden biri zanne -
der.,, 

1682 tarihinde "Theatre de la Tur
quic" isimli bir kitap yazmı§ olan 
Pere Fabre de ~unları TiZITOr,; 

Bulgar takımı 

Ankara'ya gelmiyor 
Dünkü sayımızda 1stanıbul'da iki maç 

yapan bulgar A. C. 23 takımının An -
kara'ya geleceğini yazmıştık. Cümar -
tesi ve pazar günleri Demirspor ve 
Ankaragücü ile karşılaşına:k üzere şeh
rimize gelmeyi kaıbul eden bu takım, 

son dakikada gelmekten sarfınazar et
miştir. 

Şild maçları başlıyor 
Bu hafta Ankara'da C. H . P. !?İld 

maçlarına başlanacaktır. Bölge futbol 
ajanlığı bu maçlara ait hazırlıklarla 

meşgul olmaktadır. Buna ait tafsilatı 
bölge heyetinin toplantısını müteakip 
neşredeceğiz. 

Dolmabahçedeki hadisenin 
lahkikall evrakı 

Dolmabahçe'de izdiham yüzünden 
11 kişinin ölümlerine sebebiyet veren 
ler hakkmda açılmış olan tahkikat 
evrakının Devlet Şurasına verildiği

ni evelce yazmıştık. Devlet Şurasr 
Mülkiye dairesi tahkikat evrakı üze
rindeki tetkiklerini bitirmiş ve ev
rakta bazı noksanlıklar görmüştür. 

Tahkikat evrakı bunların ikmali i
çin dün Dahiliye Vekaletine iade e
dilmiştir. Mülkiye dairesi bunlar ik
mal edildikten sonra Dolmaba.hçe ha
disesini tetkike başlıyacaktır. 

Berlin ve Orta Avrupa'ya talebe 
müfellişi bugün gidiyor 

Almanya ve Orta Avrupa talebe 
müfettişliğine tayin edilen Maarif 
Vekaleti eski kalemi mahsus müdürü 
B. Nihat Adil bu akşamki trenle 1s
tanbul'a ve oradan Berlin'e hareket e
decektir. B. Nihat Adil'e yeni vazi -
fesinde muvaffakiyet diler iz. 

Son nefeslerinde Türk 
havalarmın korunmasmı 

düıünen vatandaılarımu 

Ankara, 22 a.a. - Türk Hava Ku
rumundan: 

Türk Vatandaşlarının göklerimizin 
müdafaası davasına karşı gösterdiği 

bağlılığın yeni bir eseri olarak Nazil

li'nin Atça nahiyes in in Yağdere kö -

yünden Kırlı Hüseyin oğlu Kadir 
Balcı, ölümünden bir saat evel, eşi E
mine Balcıyı yanına çağırarak Türk 
Hava Kurumuna, öldükten sonra 50 
lira verilmesini vasiyet etmiş ve bu 
vasiyeti Bayan Emine tarafın<lan ye
rine getirilmiştir. Aynı şekilde vasi
yette bulunan Odemiş'in Kayaköyün
den Meryem K&e, Adagide köyün -
den Fatma Gülşen, Kaymakçı köyün
den Fatma, ve Ali Osınan'ın mirasçı
ları tarafından da Türk Hava Kuru
muna 41 lira teslim edilmiştir. Son 
nefeslerinde kalpleri memleket sev
gisiyle çarpan bu aziz kardeşlerimizin 
hatıralarını hürmetle takdis ederiz. 

· Düzeltme 
Dr. Orhan Conker'in 21 şubat 1939 

tarihli sayım · zda neşredilen: "Eski 
ve yeni Ttirkiye'de Sanayiin Ehemi -
yeti" unvanlı yazısında bahsedilen 
kitap: Samet Ağaoğlunun "Küçük 
sanat meslekleri..,, değil, "Küçük San
at Meseleleri .. ,, olacaktır, düzeltiriz. 

"14 üncü asırda türk kadınrnın 
vaziyeti hakkrnda hiç liir mütetebbi 
her hangi bir şüpheye düşemez. Sair 
gürbüz ve kudretli milletlerde oldu
ğu gibi osmanlı kadınlarının da yük
sek bir mevkii vardı ve hiç bir za • 
man haremlere kapanmaz/ardır. An
cak ikinci Murat zamanında harem 
hayatı başlamıştır. Kadınların ma _ 
dunluğu hakkındaki müslüman telak. 
kisi muhteşem Sü/eyman'ın salta • 
na tından sonraki zamanlara kadar 
osmanlı/ar arasında cari değildi. On
dan pek az sonra bu tel§kki hakim 
olmıya ve memleket inhitat etmiye 
başlamıştır. 

On yedinci asırda tesettür o kadar 
umumileşti ki Türkiye'deki hiristi
yan ve yahudi kadınları bile bu adeti 
kabul etmişlerdi.. ... ,, 

Yukarıki satırlar tarihimizin u -
zak ve nisbeten yakın zamanlarında 
b.dıaa x.erdiğimiz mevkii österir. 

Nevyork sergisindeki 
Türk sitesi hazırlığı 

İnşaatta kullantlacak bütün 

dün vapu.rla sevkedi idi malzeme 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Nevyork sergisi inşaatında kulla -

nılacak bütün malzeme dün gece Amerikan Eksportlayn kum
panyasının bir vapuriyle Amerika'ya hareket etti. Giden eşyalar 
arasında bilhassa türk sitesinin harici tesisatı için Kütahya' da 
yaptırılan bir vagon çini ile ve gene sitenin harici tezyinatında 
kullanılacak bronz parmaklıklar üçüncü Ahmet ve Azapkapı çeş· 
melerindeki tezyinatın çimento molajları alçı pencereler, tahta 
işçiliğimizin en güzel nümunelerinden olan bir tavan göbeği, 
devlet pavyonunun içinde ve önünde Türkiye'yi ve türk coğraf
yasındaki en eski me4eniyeti temsil eden Eti heykeli ile Nevyork 
belediyesine hediye edilecek çetmenin bütün aksamr vardır. 

Bu eşya Nevyork'ta inşaatı bitmek 1 
üzere olan türk sitesinde kullanıl- 1 il · 
makla beraber aynı zamanda sergi zi-

türk binalarının iç ve dış tezyin tarzı 2YZ0 
hakkında bir fikir verecek mahiyet- -:- -:-
tedir. .y-. 

Eşya Nevyork'a martın 18 inde 
varacak bu suretle türk sitesinin in -
şaatı martın sonlarına doğru tamam -
lanmış olacaktır. Sergiye müzelerin, 
inhisarların, Etibank'ın ve Sümer
bank'ın gönderecekleri eşyalar da ha
zırlanmış ve hareket zamanları Nev
york'a varmaları icap eden güne gö
re ayrılmıştır. 

Sevkiyata peyderpey devam edi
lecektir. İnhisarlar Nevyork'ta vuku 
bulacak teklifleri nazarı dikkate ala
rak sergiye bol miktarda sigara ve 
içki göndermektedir. Etibank mem -
lekette çıkan her türlü madenlere ait 
nümuneler ve çok etraflı maltı.mat, 
grafikler ve fotoğraflar hazırlamış -
tır. Sümerbank memleketimizde bü -
yük fabrika sanayiinden en ince el 
işçiliğine kadar istihsal edilen bütün 
sına! mahsullerin nümunelerini gö -

türmektedir. Banka sergide kendi he

sabına ve muhtelif ticari ve sınai mü

esseseler namı,na ayrıca satışa da bir

çok mal arzedecek ve siparişler kabul 
edecektir. lktısat Vekaletinin yaptx

ğı tebliğ üzerine muhtelif mıntaka

lardaki ticaret ve sanayi odaları ser
giye gönderilmek üzere 1stanbula' zi

rai ve sınai m~hsullerimize ait birçok 

nümuneler göndermişlerdir. Bunlar 
<la buğilnlerde Nevyork'a sevk:edile. 
ceklerdir. Sergide TürlCiye'nin çoğ
rafi, tarihi ve siyasi ve sosyal karak

ter ini t ebarüz ettirecek diğer mater

yeller de tamamen toplanmış ve tas

nif edilmişlerdir. Bunlar da sevke a
madedirler. Dün gece aynı vapur Ro

manyadan da Nevyork'taki Romanya 
pavyonu için bazı inşa malzemesi gö
türmüştür. 

Türk neşriyat sergisi 
Harf inkılabının onuncu yıldönümü 

münasebetiyle açılacak olan on yıllık 

neşriyat sergisi etrafındakıi hazırlık -
lara faaliyetle devam olunmaktadır. 

Başveıkatette bu husus için toplanan 

komisyonca hazırlanan listeler Maarif 

Vekaletince Devlet matbaasına gön -

derilmiştir. Listeler biri hususi di -, 
ğeri resmi neşriyat olmak üzere iki 

bibliyogfafik kitap 1:ı,aı(nde basılmak -
tadır. Sergide teşhir olunacak kitap 

risale ve matbu eserler tamamen gel

miş bulunmakta ve tasnif edilmekte • 
dir. 

Dikkat ederseniz kadının hakiki 
mevkiini tanımamıya başladığı za
mandan itibaren osmanlılık inhitat 
yoluna girmiştir . 

Bugünkü türk kadınının üstün ve 
ileri yaradılışına delil ve misal arz -
yorsanız sokaklardaki kalabalığa ba
kınız: Sokaklarımızda gördüğünüz 
medeni kıyafetli erkeklere bu kılı· 
ğa girmek imk~n ve lüzumunu bil -
diren başlangıçta IJir kanun olmuş -
tur. Kadınlarımız ise hiç bir kanuni 
lüzum olmadığı halde kılıkta, kıya -
!ette ve zerafette Avrupa ve Ameri
ka'daki kız kardeşlerinden geri kal. 
madılar. 

Türklerde kadınla erkek arasında, 
oldum olasıya, bir fark bulunmadığı
na sağlam ve şaşmaz bir delil arryor
samz gramerimizi hatırlayın : 

Türkçede müzekker, müennes yok
tur 1- T. 1. 

Fıtı, iğneli f u;ıl 

Rekor kırmak, acaip)ik göster
mek hususunda Avrupalılar da 
galiba, AmerikalıJarla yarıfa çık: 
tılar: bir polonya1ı genç bir fıçı 
içine binerek Avrupa'dan Ameri
ka'ya kadar gidecekmif. Garabet 
mer 

Havalar ısmmağa baıladı 

Dün şehrimizde hava kapalı, ve ha
fif rüzgarlı geçmiştir. Günün en dü
şük ısısı sıfırın üstünde 1 dir. En yük 
sek ısısı da 11 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Yurdda hava, cenup Anadolu ile E
genin cenup krsmmda yağışlı diğer 
bölgelerde kapalx geçmiştir. 24 saat 
içindeki yağışların karemetreye hı -
raktıkları su miktarı Bucakta 35, 
Bodrumda 27, Antalyada'25, Muğlada 
12, 1spartada 5, Urfada 4, Kuşadasın
da 3, Antepte 2, İzmit ve Islfilıiyede 
bir kilogramdır. 

Karla örtülü yerlerde karın toprak 
üstündeki kalınlığı Ulukışlada 1, Kay 
seride 3, Karsta 6, Erzurumda 16, Sı
vasta 37, Bitliste 60 santimetredir. 

Rüzgarlar: Kocaeli ile orta Anado- , 
luda şarktan saniyede3, doğu Anado
lu ile cenup Anadolusunun şark kıs
mında cenuptan 5, diğer bölgelerde 
şimalden en çok 7 metre hızla esmiş
tir. 

En düşük ısılar: sıfırın altında Er
zurumda 16, Karsta 18, Sıvasta 21 de
recedir. En yüksek ısılar da Bursada 
12, lzmirde 13, Antalyada 14, Adana-
aa l:J cıır. ·-~-

Sanayii teftiş heyeti 

reisliği 

İktisat Vekaleti bahalılııkla mücade
le işleri müdürü B. Şevket Süreyya, 
vekaletin sanayii teftiş heyeti reisli
ğine tayin edilmiştir. 

B. Şevket Süreyya, dün yeni vazi • 
fesine başlamıştır. 

--
Eğitmen ku rslora 

hazırlığı 

Maarif vekaleti nisan başında açıla. 
cak olan Eğitmen kurslarr etrafmda 
hazırlıklarına başlamıştır. Bu yıl, ha
len 10 yerde 11 tane olan kursların sa 
yısı 15 şe iblağ olunacak ve kurslara 
devam edeceklerin &aY,rsı da 300 e ib
lağ olunacaktır. Yeniden açılacak 

kursların nerelerde açılacağı henüz 
tespit edilmemiştir. 

Halkevinde 
konferans 

Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde 23-2-1939 perşembe günU 

akşamı saat 16 da üniversite iktrsat 
Fakültesi doçentlerinden Bay Ziya -
ettin Fahri Fındıklıoğlu tarafından 
(Türkiye'de içtimai siyaset ve tatbi
ki) hakkında bir konferans verecek· 
tir. Bu konferansa herkes gelebilir. 

Mevlud 
Bütün sevdiklerinde derin bir te -

essür bırakarak aramızdan ayrılan Bi
lecik Maarif Müdürü B. Hicri Uraz
ın vefatının 40 mcı gününe müsadif 
24 şubat 939 cuma günü Hacıbayram 
camiinde öğle namazından sonra ru -
huna ithaf edilmek üzere mevlfidü 
peygamberi okutulacağından dostla
rımızın ve arzu edenlerin teşrifleri 

rica olunur. 
i586 Aile s 

motör takıp Üzerine yelken de ge
receği söv:eniyor. 

Birisi aoı du : 
- Acab• fıçı iğneli mi? 

Bir bafkl'\ıH cev:!ı.p verdi: 
- Zannetnıem. Şımdi dünyanm 

bütün iğneli fıçdır.n yahudileri 
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Franko'nun son sözü 
İapanya'da aıkeri harekatın neti

~i artık belli olmU§tur. Franko'nun 
'-feri bir emrivaki olarak herkes 
t-rafmdan kabul edilmektedir. Fa
k.t ortada henüz bir Madrid hükü -
"-ti vardır. Ve lıpanya'nm payitah
tı olan Matdrid tehri ile V alanıiya 
~e diğer yerler hala bu hükümetin 
1daresi altmdadır. Sonra lngiltere-
111İlı •e Franaa'nm nazarlarm.d, bu 
~~kümet hala lspanya'nm me,ru hü
ııı:\lnıetidir. 

Franko hiç bir mütareke Amerika'da 
teklifi kabul etmiyor yeni 

nüfuzuna tahammül Ecnebi 
edemiyeceğini i lôve ediyor 

O halde f ıpanya meaelesi halle
dihni, olmak için ya Franko'nun ye
bİden ukeri harekata bıqlıyardı 
~-drid hükümetinin idal"ffi altmda
L" •~aziyi İ§gal etmeai, yahut da bu 

1
_'-lrumetin batında bulunanlarla an
~ıı lazımdır. Hükümetçiler de 
!:•'llko ile anlaımıya hazırdırlar. 
"'etnleketten kaçarak Pariı'te yeri• 
leıı Cümhurreiai Azana, kayıtuz 
'-rtuz teslime taraftardır. Diğer ta
"-ftan Baıvekil Negrin ıu üç farla 
\ı.11ı olarak anlapıya hazır oldu -
~ .. bildimüfti : 

Londra, 22 a.a. - İyi haber alan bir menbadan bildirildiğine 
göre Franko hükümeti Paris ve Londra'ya bir beyanname gönder
miıtir. Bu beyannamede cümhuriyetçilerin kayrtıız ve pıtıız ola
rak teslim olmaları lüzumu yeniden bildirilmekte ve mütareke 
yapılmaıı kabul edilmemektedir. Bundan maada frankiıt lapan· 
panya'nın istiklaline zarar verecek bir ecnebi nüfuzuna taham
mül edilemiyeceği de zikredilmektedir. 

l - fapanya'da kurulacak olan re
~ halk tarafından tayin edilme
li. 

Bu beyannameye Franko'nun son 
aözü nazariyle bakılmaktadır. 

Franko beyannamesinde "Canile
rin" tecziyeai lüzumunda ısrar olun • 
duğu tasrih edilmekte, bununla bera. 
her adil ve rahim olan, olmasını bi
len frankiat lspanya'nın şovalyelik 
ananelerine bağlı bulunduğunun zik
redildiği ilave olunmaktadır. Beyan
namede, cümhuriyetçi liderler mec -

2 - Yabancı aakerlet"inin lapan - nunane ve caniyane hareketlerine de-
,._'dan geri çekilmeleri. vam ederek muakevette ısrar ettikle-

3 - Umumi bir af ilin edilmesi. ri takdirde bunlar hakkında merha -
lng;ttere ve Fransa da Banelona- metli davranmanın adalet prensipleri

lllQ sukutundan aonra Franko hükü- ne uymıyacağı tasrih edilmektedir. 
~İni tanımıya karar vermit olmak öğrenildiğine göre İngiltere hükü-
1. beraber, tanımazdan evel, Fran - meti, franıız ve ingilizlerin Burgos 
lto'nun hükümetçilerle anlatmaamı nezdinde sarfettikleri gayretin neti
beiclemiılerdir. Bunun mümkün ol- celerini Madrid'e bildinnit ve cüm- Fran•a ve lngiltere'ye bir beyan-. 
"-dıimı gÖTÜnca, tavauut etmiye huriyetçilere, Burgos hükümetinin name gönderen general Franlto 
~arar -verdiler. Ve bir haftadan beri tanınmasını geciktiremiyecek olan ı 
İll' · " Bu hareketlerde, dünya, yeni a.. ı taraf aTaamda bir anla§llla temi - bir mukavemetten vaz geçmelerini e- ı 
llİ1'e uğratmaktadırlar. Negrin'in hemiyetle tavsiye etmiştir. panya'nın kuvetini görebilir. span -
krt oiarak ileri sürdüğü, fapanya' • Oğrenildiğine göre gelecek hafta- yol gençliğinin döktüğü kan, yeni bir 
d le • ı İspanya doğması ile semeresini vere -1' il urulacak olan r~jimi~ ıap.anyo nın ilk günlerinde Çembcrlayn Avam <:ektir. Bu hamın en büyük askeri mu-
lllkı tarafından tayın edılmeaı me - Kamarasında yeniden beyanatta bulu-

,._, kim vaffakiyetini Katalonya'nın kurtulma.. ;eai üzerinde artlk ae ... ar et - nuak 1ngilterenin Burgos hükümeti-
~Yor. Fakat lapanya toprakların - ni tanıdı"'ını bildirecektir. ıı teşkil etmiştir. Bütün Katalonya C-
d il '" yaleti, kırk dört gün içinde kurtarıl. •n yabancı askerlerin geri çek me.. B B ' d ·· ·· 
leri h""k"" t • k ti 1 - erar urgo11 a onuyor mıttır. ve u ume c:ı uve er e muca - S . t 1..... de Iuz 22 a a 
d 1 · ff i.b" 1 h' aın - ..... n - - ' · · t 
1 .... • .~_.edenlerın a ad t b"ı olma arı, a Berar, yarın Burgos'a dönecektir. Roma, 22 a.a. - tal yan lejyonerle. 

lııu taraf araam a ar anlapnanm M .1 h B h"'k'" · · h rinin de iştirakiyle askeri kıtaatm •- • . . 1 ik' ld" 8 umaı ey , urgos u umetmm u- . 
~ınıne manı o an ı eftl'e ır u 1 · da. Barselona'da yapmış oldukları geçıt ...._ __ • . .. . · kukan tanınması mese esme ır ge-
~edek~ıkk1 ate layık olaakln b~__: neral Jordana ile aon bir mülakat ya- resmi münasebetiyle general Franko, 

.....-ur ı apanya topr anDDaD k B. Mueolini'ye bir telgraf çekereok "bu 
hL _ kerl . . -~lmel • paca tır. l 
:-~ı aa enn gen yv- en, , • • geçidin ispanyol milletine talya'yı ve 
i.ellci de Nesrin ve aTkadatlarmdan Baraelon da geçU reımı onun Duçesini alkışlamak fır.atını 
-ıYade lqiltere ve Franaa'J"I alaka- Baraelona, 22 a.a. - Evelki gün bu. baJıtet:miı olduğunu bildinniıtir. 
.t.r edea bir JDeMledir. fnsil ..... ,,.. raya selmif olan General Franlro'nun B. MuaoJlni venniı olduğu cnap. 
t:'ran.a, bunu, i&panyol hükümetin.in §~refi~e 9~.000 askerin ittirak~yle ter. ta Franko'nun selamına mukabele et
flr.i tiiiıiliııp ~"~ biri olmalır. . .iize - t!\) edılmı olan muazzam geçtt e1l - me.kte ve kalyan lejyonerlerinin kati 
--, Franko ya kabul ettirebibelerdi, mındC hazır-r>uıonnr.nruure Ba.rseto. f k da • 

1 
ha k-·---~-

L _ • • • • • za ere a r ı.spanyo ş UillAl1Qlluı -
~i politikal~mm eaa.alı hir l'a,.. na ahalıaınden 5oo.ooo kışı toplanmıt- nm emrinde kalacaklarını teyid eyle -
'illi de elde etmif ol&caklarclı. tL mektedir. 

Ancak bir hafta aüren ma-kwe- General Franko, Jordana, birçok ~ • . - •• • 
den aonra Franko'nun hiç bir fU'h sırlar ve generaller ve kordiplomatık Madrid 'de numay1Jle.r 
"-uı etmiyeceii anlatılmaktadır. bu geçit resmini bir balkondan seyret- Paris, 22 a.a. - Jur gazete.inin Ba-
1.ondN'ya ,.. Pariı'e .. IOll aözü'' o- mitlerdir. yonne'den öğrenildiğine göre Madrid.. 
lar-a1c gönclerdiii bil' mektupta: Frank-0'nun nutkrı te kanlı karışıklıklar çıkmıştır. Hal -

1 - Hükümetç.i iapanyollann tec: - Fruıko, aonra radyo ile neşredilen kın bir kısmı nasyonalistlere intizaren 
ai,_; lüaumanda ı•ar etmekle be - bir nutuk söylemiş ve Pirene tepele - nümayişler yapmışlar, fakat a•k~r ku. 
taber, "Şövalyelik ananesine baib rine kırmızı _sarı • kırmızı bayrağı dL vetleri bu hareketi baıtırmı,tır. Nüma
bulunan &ankiat lapanya'nm adil ve ke.n nasyonalist ordunun fevkalade yitçilerden bir çok ıyaralı vardı. 200 
t&him" obnaunı bilclifini de aöyle - harekatını medederek demi,tir ki: kiti tevkif edilmiJtir. 
lbekte, 

2 - Yabancı ukerler meselesinde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de bu aakerleria ne zaman geri çeki-

hava üsleri 
Japonya Guan adasını 

işgal edebilir mi ? 
va,ington, 22 a.a. - Müme•iller, 

meclisin, 12 hava ve deniz üsslihareke
si inpaına müteallik olan kanunun 
müzakeresine giri.tuıi,tir. Bu üsaüha
rekeler, 52 milyon dolara mal olacak
tır. Bu kanun, tayyarecilik sahasında 
yapılacak araştırmalar için bir milyon 
800 bin dolar sarfını da derpiı etmek 
tedir. 

Bu huausta yapılan müzakereler, 
şiddetli münaka,alara sebebiyet ver -
miştir. Bilhassa Guam adasında vir üs
sühareke vlicude getirilmesi hakkında 
yapılan müzakereler pek hararetli ol -
muttur. Cümhuriyetçilerden B. Fişle., 
bu adada üaaühareke vücude getirme -
nin harbi intaç edeceğini söylemi,, B. 
Vinson i&e bunun milli müdafaa için 
elzem olduğu beyaniyle müdafaada bu 
lunmuttur. 

Yapılan müzakereler, altı aaat de -
vam etmittir. Fakat reylere ancak per
şembe günü müracaat edilecektir. Zi -
ra çarşamba ıünü Jorj Va9ington'un 
yıldönümüdür. 

Perşembe günU yapılacak olan mil -
zakereler, muhaliflerin harici siyaset 
meselesine temas etmesine medar ola
caktır. 

Konbre Kolklerinde kanunun büyük 
bir eberiyetle bbulU beklenilmek -
tedir. Zira ihtiWa sebebiyet veren ye
gane mesele, Guam'da bir hava liuil -
harekeai vücude getirmek meeelesi -
dir. 

Japonya Gnan ddmını ifgal 
edebilir mi? 

Şungking, 22 a.a. - Çin gueteleri, 
son hadiseler ve bilhaeaa, Hainan ada
aının ifC8li ewafmda .tef•irlerdc bu -
lunmaktadır. 

"Central Daily News" diyor ki : 
"Hainan adasının japonlar taraf uı -

dan itgali, Çin'in bugünkü ablukasını 
katiyen takviye etmiyecektir. Çin, da-
ima, fimdiye kadar olduiu ıihi, mü -
himmat almakta de.ma eyliyecektir. 
Çin'in harp malzemaıi menbalarını ta
nıyanlar, harp malzemeei ithalAtının 

Luiçov yarımadası, Hainan ada.aı ve -
yahut Hindiçini yolu ile yapılmadığı
nı bilirler. 

Umumiyet itibariyle, Çin gazeteleri, 
Hainan adasının itgalini Guam ada -
ımın ifgaline bir batlanııç telikki et
mektedir. Mamaf.ih, Çin gazetelerinin 
fikrince, paaifik'de harbin ne ıuretle 
ilerliyec:eğini ke9tinnck için vakit da-

lecelderini tayinde kendiainm aer -
beat kalacağmı maamafih "lapan - D 
)'a'mn i.ıiklaline sarar v.-ecek bir o o N o L E R ha er.kendir. Fakat üçüncü bir devle. 

tin müda.haleıi olsun olmaaın, Japon-
ya, anıızın yapacafı bir hücumla GQ.. 
an adasını itgal etmeyi istiyeceği mu. 9cnebinüfuzuna tahaınmül,, edenıi- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiİİİİİİİiİiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiii )'ecefinin bilinmeaini de ilave etmek-

tedir. 
İftl'iltere ve Fraıua hiikümetl•i, 

t.f adrid hiikümetini keyfiyetten ha -
l.erdar ederk, mukavmetten •azıeç
lllelerini tavsiye ebnitlerdil'. Şi:ndi 
~tün me.ele Madrid hükümetinin 
kararma k&lmıflır. Franko d .... k 
iatiyor ki bana kartı mücadele eden
leri affedeceğim ve bana yardım e
den aaket"leri ispanya toprakların
dan fU veya bu zamanda dıtan çık.a
racaiıma dair lômaeye kart• t-h -
hüt altına giremem. Bu noktalardaki 
aerbeatliğimi muhafaza ederim. Fa
kat bu, demek değildir ki muanzla
l'mı hakkmda intikam aiyaaeti takip 
edeceğim. Ve yahut ta lapanya'yı ya
bancı devletlerin nüfuzu altına ko -
~acafmı. 

Bu noktalarda bana itimat edil -
anelidir. 

Bu noktalerda FTanko'ya itimat 
caiz mi, def il mi? Bunu ancak za
lnan ıöaterecek. Şu muhakkakbr iri 
bugünkü vaziyette hükümetçi kuvet
lerin, tealim olmıya, İftl'iltere ve 
Franaa'nm da tanmııya, kartılık o -
larak Franko'dan bir konaeaİJOD ko
Parabilecekleri çok ıüpheliclir. fn.. 
ıiltere ve Franaa bunu anlamıı ola -
caklardır ki gelecek haftanın batı. 
da Franko hükümetiııi tanımıya ka
rar vermiflerdir. 

ispanya hükümetini idare edenle
rin de aynı karal'ı vennelet"İ temea -
Qiye layıktır. Çünkü ukeri hareka -
tın bu aafhaamda artık Franko'nun 
Qihai safer kazanmaaına mani ol
llıak mümkün deiildir. Ve can ya -
lıılmaamı11 önüne seçmek için mnu
llli af vadı almırken harbm tekrar 
baılamuı ihtimali vardır ki o za
..._ .lıacak olan kama kat kat faz
la olMajmıa tiPlae yoktur. 

.Qlıl&IJ, 

Parazitler 
Radyonun parazitleri dinleyicilerin bu harikulade icadda buldukları en 

mühim kusurdur. Fakat parazit yalnrz radyoya has bir illet midir? Ben pa
rHİtlerin dinlttme ve sey~tme zevkimiz üzerine bir soğuk duı tesiri ya -
pan daha bafka n~vilerini de bilirim. 

Bir sinemaya gidersiniz. Aksi bir tesadüf yanrnrza geveze bir adanu ve
ya bir grupu musa/lat etmiştir. Perdedelci yuıları, yanındaki/erin ohm•· 
sı yokmuı gibi en yüksek perdeden (hem de başını gözüna yara yara) okur 
sonra kendisinden baıka kimsenin anlayış kabiliyeti olabileceğine ihtimal 
vermiyen bir bencilikle sarih ve açık olarak perdede görQlen vakaları 

(hem de bazan anlayı~sızlığınrn bariz delillerini bu suretle teıhir ettiğinin 
hiç farkına varmadan) onlara anlatmıya koyulur. Bu yüzden pek vlkrfane 
ve llimane mütalealarla kafanız şişerken yanınızdakine hiddetinizden bel
ki pek güzel olan bir filmin tadına varmak imkanını bulamazsınız. S.ssia 
sinema devrinde bir dereceye kadar mubah görülen bu neviden laübali ha
reketler bugün büsbütün çirkin oluyor. Hele kulağı dibindeki muttarit bir 
fıstık veya kabak çekirdeği çıtırdısınrn asabi bir adamı çileden çıbrmıya 
kili olduğu halcihtini ne yazık ki henüz herkes anlamıı değildir. 

Bir gün Ertuğrul Muhsin'in en güzel rollerinden birini büyük bir mu
va/lalciyetle yaptığı bir dramda, yanrba:ıımda, sahnede göbek atılmadığı 
için verdikleri paraya yüksek sesle yanan ilci sanat dilfm~nrnı, oldukça ge
niş olan tahammOl kabiliyetime rağmen tahammül edemıyerek paylamak 
mecburiyetinde kalnuş olduğumu hatırlarım. 

Geçen gün de, Halkevimizde beş türk bestekarının. eserl~ri~d~n mürek
kep nefis konserde aksi tesadüf yanıma gene bu nevıden bır ıki canlı pa· 
raziti musaJJat etmişti. Konserin devamı müddetince hiç durmadan sahne
deki "cı%ırtı,, dan ıiki~t ettiler. Garp musikisinden zevk alamamak gibi 
bir lculak terbi~si eksiğini etrafına duyuracak ,ekilde ilin etmekten çe
kinmiyen bu adamlar kendilerine nahoı saatler geçirten bu konserde fuzu
li yere işgal ettikleri koltuklan hakiki sanata susamış oldukları için orada 
bulunmıya can atacak ba~Jca vatandaşlara terketmiş olsalardı hem hndile
ri bir eziyetten kurtulmuş, hem baıkalarrna iyı"Jik etmiı, 'hem de salonda 
yanlarına düşmek talihsizliğine uğramış olanları sinirlendirmemiş olur-

h~ . 
Radyonun parazitleri, fen teraklci ettikçe ortadan kalkmaktadır. Hıç 

şüphe etmiyelim 1d vatandqlarımızın sanat •vki ve mua_pret bil6ileri 
yüıeldiqe bablettiiimi• diler P:Uuitlere de rutlanma olacaktır • 

Jj 

halrkaktır. O zaman, japon donanması 
prka doğru ilerliy-ecek ve Havay'ı ele 
geçirecektir. Paaifik'de bir harp çık-
tılı takdirde İlter iıtemez Amerika 
Birlqik devletleri faaliyete geçmiye 
mecbur kalacaklardır. 

Amerilul nın tayyare imalatı 
Vqington, 22 a.a. - "Milli havacılık 

kurum"unun kapanma celıeeinde ha
va ticaret odası reiıi B. John Joett, ıu 
beyanatta bulunm~tur : 

.. _ Amerika'dan yapılmakta olan 
tayyare ihracatı, Amerika'da tayyare 
aanayiinin aalAJı ve iııkitaf ı husuıun
da mühim bir Amil oımu,tur. Ameri -
ka fabrikalarının istihsal imkAnlarınm 
ıilratle senede 5.500 tayyareye baliğ ola 
cağmı timit etmekteyim.,. 

-
Şanghay' da imtiyazh 

mıntakada asayiş 

ve inzibatan tanzimi 
Tokyo, 22 a.a. - Hoti eueteaine 

ıöre, dört nazıruı dünkü toplantı aı
raaında japon hükümetinin Şangbay. 
daki japon makamlanna telırafla ve
rilen talimatı kararlaftımuıtır. 

Bu talimatta, tedbitçilere ve ıuy
knt faillerine yardım eden beynelmi. 
lel mmta.ka memurlarının derhal tev
kifi ve haklarında kanun! muamele
nin tatbi.ki istenmekte ve japon bükü. 
metinin mıntaka polisi makamlarmın 
bidiaelerin tekerrürüne mini olmalr 
için aamimt ifbirliiini ar2u ettiiinl 
bildirilmektedir. 

Beynelmilel mmtaka m1bmJ.arı L 
cis kaldtklarr tUdlrde Japonya Jnıvıet 

ltalyan Hariciye Naz.ırı 
Kont Ciano 

Akdeniz' de 
vaziyet 

vahimleşirse 

Polonya ne yıpamk 1 

ITORKIYE BASINll 

İspanya meselesi etraf 111da 
büyük siyasi faaliyet Yar 
AKŞAM'da ''Politika'' aütununda 

bu bqlııkla çıkan bir yazıda denai • 
yor ki: 

•• Aakeri ebemiyetini ka~ 
Üpanya meaeleeinin beyneJmi.W ai • 
yaaet aahaamda doiurcluğu bir faa • 
liyet ilerliyor. Franaa ile lngiltere 
timdi mühim müuadeler teklif ed-. 
rek lapanya'da aiyui nüfuz aalıibi 
olmıya çalıııyorlar. 

Bu makaatla mnezi lspanya'yı 
elinde bulunduran general Miaja ile 
general Franıko'nun araunı bulmak 
için tavauut teklifinde bulunmuılar 
dı. Bidayette lapaırya'nm l'eleceılde 
kabul edeceii rejimin rwyiime ko • 
nulmuı tartmı il..i eünnütlenli. 
Böyle bir tartı general Franlıo'nan 
ititmek bile iahmecliiini anlaymıc.a 
affı mnumi veribneai tut• üawiıKte 
durmutlardı. Franko hülriimeıti bu -
nu da kabul etmiyeceiini tav...ut et
miJe çalrtan İngiliz ve fraauz Dİım 
reami miime•illerine bildinnittir. 
Franaa ile lngihere'nin ta....aıt le • 

tebbü.ü akim kalınlflr. 
Diier taraftan lapanya cümh~ 

reiai Azana, Ka.talonyadan büküme
ti ile birlikte FraMaya iltica ettik • 
ten aonra artık mukavemetin d..-a • 
mı faydaaıa olacaiı kanaatine gel • 
diiinden merkezi lapanya')•a dönen 
Baıvekil Negrin ile diier nazırlara 
refakat etmekten imtina etmekle ... 

Kont Ciano Varcova'da hükümeti bataız bralanıt w orta ı .. 
~ panya'daki balkm maneviyabm k..-

mıftır. bunu ögrenecek 
lnailtere ilıe Franu ancak affı• 

Rıoma, 22 a.a. - il..ont Cıano, üç gün mumi tartmı bııbul ettikten .... 
kalmak üzere, Perşembe gil!1il Varto- Franko hükümetini hukukan tanı • 
va'ya hareket edecektir. mak istiyorlardı. Şimdi nuıl ban• 
Havaı muhabirinin iyi haber alan ket edeceklerini bıenüa tayin eıtme .. 

menbalardan öğrendiğine göre, Var - mitlerdir. FMıat diler h~ 
fOV& ıörüfllleleri esnaamda orta Av - biribirini müteakip Buraoa hüküme
rupa meseleleri babıia mevzu edilecek- tini lapanya'nm yecbe ve IDllf"I hı.
tir. Bundan bafka, Kont Ciano, !tal- kim lra•eti olduğuna tamyorlar. Ea 
ya'nın Franaa'dan talepleri üzerine 80llra Eatonya hükümeti de tam
Akdeniz'de vaziyetin vahimlepneai mlfbr. Batken itilifma dahil clevlet
takdirinde Polonya'nın niyetlerini an- lerin Biikret konferanamda l'öriİfe • 
lamak için bazı aondajlarda da buluna- celderi ve kara1"atbracaklan ....: 
caktır. Polonya'nın sömürge talepleri- lelerden biri de budur. 
ne de, görÜ"1Jeler esnasında, temas e - Ahnany.a ile ltalya, Franlmo lrii .. 
dilecektir. kümetini merkezi Moekova'da ba • 

lunan 1roaı::-:..& ......__ ___ li !t-
Korıt Ciano, evelce aöylendiii gibi ......., --.. - ._ 

-'ı..- .ı.ıe ....... -~t~ it" ti•J!_La _ı __ 
Vartova'dan Berlin'e uframak aure • -- ..... -~ _._ -·-
tiyle değil, fakat doğru-dan doğruya etm.it1erdi1'. Bu teklife 'Y!"eitecek cıe • 
Roma'ya dönecektir. ••yeni ispanya deTltinin takip e • 

P-•- , • .: 1 .. _, decefi aiyui ilıtikameti l'ö.i•_... • 
utenıya nuı sıyaıe... auya ve tir. 
A.lmanya'nın yanı bafında 

Varıova. 22 a.L - Exprem Poran- SURIYENIN GEÇIRDICI YENi 
ny "Avrupa'nıo alika merkeai Var - iMTiHAN 
,ova" üavanlı ~kalesinde §Öyle 
demektedir : 

"Bugün dünyanın her tarafında Po
lonya'nrn Avrupa siyasetinde çok mü
him bir amil olduğu ve merkezi ve ıar
ki Avrupa'da Polonya'nın Almanya 
ve İtalya'nın yanı batmda kati ve mü
esair bir imil te,kil etmekte bulundu -
~u anlqılmı9tır. Bu mıntaıkalarda Po
lonya'nın i,ıkaki olmalrluın hiç bir 
şey yapılmryacağı da anhafılmıftır. 
Polonya'nın mU.takbel ıiymeti, saye -
ainde muhtelif · 'mihverlere mensup 
devletlerle me.ai birliği yapabilir. Po
lonya, daima diğer milletlerin meşru 
menfaatlerini ve emellerini anlamıt 
ve tanımıt olduğunu, buna mukllbil ge
rek Baltık'ta, gerek karpatların cenu
bundaki menfaatlerine ve bahri te -
vessüüne ve muhaceret ve iptidai mad· 
deler sahasındaki ihtiyaçlarının tat -
mini hususuna riayet edilme.ini Wtcr. 

Hatay' da 

Halkevlerlnln 
yll dönümü 

Antakya, 22 a.a. - ,'Gecikmi§tir" 
Anadolu ajanaının huauci muhabiri 
bildiriyor: Halkevlerinin yıldönümü 
Hatay'm her tarafında ÇOfkun tezahü. 
ratla kutlanmıgtır. Bu münasebetle An 
takya Halkevinde ıyapılan törende ar 
kolu sanatkarları tarafından çalman 
iıtiklil mallı dinlenmi9, bundan eonra 
Halkevinin gayeleri ve bir sene içinde 
baprdığı itler hak.kında iki konf erane 
verilmittir. Ebedi Şef Atatück'ün Jıa. 
tıraaı tazimle anılmıı ve Milli Şef lnö. 
nü'ye tülcran ve minnet hisleri izhar 
edilmiıtir. 

Törende Devlet rci~i B. Tayfur 
Sökmen de bulunmuttur. Halkevi bi
naıının etrafını &aran binlerce halka 
ve izcilere hitaben devlet reiai kısa 
bir hitabe aöylemittir. 

Temsil kolu tarafından halka malı. 

SON POSTA'da ''Siyuet &...._. 
de sütununda B. Selim Rqıp F.mec 
bu bqlrkla yazdıiı bir yaallll'da 
tunları aöylemektedirı 

" Fransa ile Suriye arumcla ak• 
dibnit olan ve Suriye i.tiklüiınin ta
nnwnaama ilk aclmu teR,11 edecek 
olan muahedenin Franaa iarahnclaa 
tudik edilmemeai Suriıenin v~ 
tini hir hayli süçl.,tiımiftir. Fraaaa
nm. sene kendi tet WHiıaiyle akdet • 
titi bu muahedeyi taa..,,.u karp • 
unda Suri,. hükümeti bir eauWald 
yaparak kendlaine •erihneık iaten -
miJeD halda filen kuU•....,.ya t..-,. 
büe eıtmif, p.rikleri ele alıp barice 
miim•ıuı_. aöndennek iet-niftir. 
Fakat Frama müm...Uinia Sari,.. 
ye ita hakkı tan..,,.maaı, Sariye i9 • 
b1dil hanketini fili bir aurette yÜ • 
riilmiye t.etebbüa eden Cemil M&l'o 
Mm kabineainin clü1111•i•• sebep ol
IDUflur. Böylece bu lrükümet, dün 
kendi.ine muhalefet eden müfrit mil 
liyetperver grupa iltihaka mec:b ... o
.__ doktcır Ş.W,enclerin •fma 
geçmiftil'. Ba hal, Suriyede hir aaar
ti vaziyeti doğurmUıflur. Buma Mr 
neticesi olarak Cemil ~ kabi
nesini takiben Suriye cümburreİ8İnill 
de vazifesinden aynlmıya mecbar 
olacaimı ı•t.nr. H• ne kadar ba 
iatifa henüz YerİlllMIDİf •• Sariye 
cümhuriJ'eti telden -.wcut aibi ıö -
riinü7ona ela yakm bir i.tide ha 
manaaramn tamunen cleiifmeei çok 
muhtemeldir. 

-
Tunus'da tevkif edilen 

ltalyanlar 
Rıoma, 22 a.a. - Tribuna gazeteainin 

Tunus'tan öğrendiğine göre, 19 italyaa. 
caaıaluokla ittiham edilerek franaızlar 
tarafından tevkif edilmittir. 

Bu gazete Tunu.'ta böylelikle İtal
ya aleyhinde bir hava yaratılmak Late.. 
nildiğirıi yazıyor •. 

Tıını.u ıınııımi mül 
Ce:zrayir' de 

Cezair, 22 a.a. - Franu'nı.n Tunus 
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Haynan adası ve 
Büyük Okyanos 
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Japon kuvetleri Çin'in 
cenubunda büyük Hay

nan adasının işgalini tamamla
lllaktadır. 

Bu ada takriben 36.000 kilo
metre murabbalık, yani Fran -
aa'nın Britanya'sı kadar bir 
mesahaya malıktir. lioyhao li
manında yabancılar domuz, 
koprah ve §eker yüklerler. Sa
hile komşu topraklarda pirinç, 
ıeker kamışı, araşit tarlaları 
vardır. İki bin metrelik bir 
doruğu olan bir granit silsilesi 
adanın cenubunu örter: bu dağ 
silsilesi ormanlar ve sert sar -
maljıklarla örtülüdür. Bu kı-
11unda henüz tamamiyle barbar 
olan bazı avcr ve oduncu kabi
leleri yaşar ve bunlar zaman 
zaman afyon tüccarı kantonlu
lann yaptıklan ziyaretlerle~~
riçle temasa gelirler. Bugun 
hemen tamamiyle hali olan 
mıntakalarda sıtma dehşetli 
tahribat yapmaktadır. Bu saha
lar pirinç ziraatine ve hayvan
cılığa pek musaittir. 

Ç inliler şu son zamanlara 
kadar Haynan'a asıl 

Çin'ın bir parçası olmaktan zi
yade bir sömiırge nazariyle ba
kıyorlardı. Japon ablokasınııı 
Kanton nehrıne genişletılme . 
•ındenberi, ada ~ang - Kay -
Şck'in kıtalarına gonderılen 
malzeme için bir üs vazıfesi 
&'Ormüş mudur? Japon amıraı
ligi teşebbusu.nti haklı göster • 
mek içın bu sebebi ilen &urü • 
yor. 

Esasen, haber malüm olur ol
maz, mareıal Çang - Kay - Şek 
Şong - King'deki karargihın -
dan Haynan'm japonlar tara -
fmdan işgalinin "harbın baş -
langıcındanberi vukua gelen 
en mühim hadise" olduğunu 
beyan etmiştir. Bu hadisenin 
kendi nazarında "Japonya'nm 
Büyük Okyanus'a hakimiyeti -
nin ba~lanıııcı" oldugunu tas -
rih etti. Ve ilave etti: "Uzak 
ıark'ta bayati menfaati olan 
milleUerin bu tehlikeli inkişa -
fı endişesiz karşılıyabilecekle
rine ihtimal vermiyorum." 

Japonlar daha adaya yeni 
ı;ıkmışlardı ki telgraflar Hay
nan'da süratle bir hava mey -
danı, bir harp limanı ve deniz
altılar için bir üs hazırlamak 
hususundaki kararlarını bildi -
riyorlardı. 
· Haynan'ın stratejik kıymeti 
yüzünden ıimdiye kadar hiç 
bir devlet orada yerleşmiye ce
aaret edemenıi§tir. Adanın ken
di haline terkedilişi herkes için 
bir emniyet gibi görlmüyordu. 
Yalnız korsanlar, bazı bazı, 
bilhassa Tonkin'i Çin'in ccnu
buna bağlıyan hatlarda işliyen 
•apurlann zararına olarak bu 
ilsden istifade etmeyi ihmal et· 
miyorlardı. 

Haynan'daki üssünde emni • 
yette olan bir harp filosu, hiç 
cllçlük çekmeden Çin denizi -
nin bütün büyÜk münakale hat
larını kontrol edebilir. Hay • 
ban'dan Hanoi'ye 260 mil, Say· 
gon'a 480 mil mesafe vardır. 
Haynan'dan hareket edecek 
bombardıman tayyareleri 300 
mil mesafedeki Hong - Kong'u, 
600 mil mesafedeki Manil'i. 
1000 kilometre mesafedeki 
Singapur'u bombalayabilir. 
Fonnoz'daki kuvetli japon üı
•Ü Haynan'lll Japonya'nxn tam 
nn yolunda<Iır. 

U zak Şark'taki fransız sö
mürgelerinin emniyeti 

bakımından, Hindi çini sahil -
terinden ancak 250 kilometre 
uzakta bulunan Haynan adası 
Tonkin körfezini abloka eder. 

Adanrn japonlar tarafından 
iuali 1897 Çin - fransız anlaş. 
masiyle ve 1907 fransız - japon 
muahedesiyle kabili telif gÖ • 
rllnmemektedir. Tokyo'daki 
fransrz elc;isi bu hususu japon 
bükümetine bildirmiştir. 

Japon donanması u:r.un za -
mandanberi bu hareketi taııar
lamaktavdr. İmparatorun sivil 

müpvirlerinin buna muha!efet 
ettikleri sanılıyordu. Hakıkat
te Çin - japon kavgasının ba§• 
la~gıcındanberi franııız diplo • 
masisi bu hususta Tokyo'dan 
bir çok defalaı: teminat almış
tır. Halbuki işgal keyfiyeti Al· 
manya ve İtalya'ya bildiı:ildiği 
halde Fransa'ya haber bile ve
rilmeden yapılmı§trr. 

Fransa ile Japonya arasında 
bir ihtilaf veya anlasmazlık 
var mıdır? Fransa'nın B. Ta
ni'yi japon elçisi olarak kabul 
etmekte gösterdiği gecikme 
müstesna bôyle bir eey akla 
gelmez. Bu gecikme Paris'teki 
japon elçiliğini münhal bırak -
maktadır. 

Çin harbının başlangıcından 
beri, fransız - japon münase -
betleri kabil olduğu kadar dos
tane olmuştur, arızi bazı hadi
seler müstesna japonlar Çin' • 
deki fransızlara karşı hiç bir 
fena niyet kasdı göstermemiş
lerdir. Japon gazeteleri, Hay • 
nan'm zabtını ve bunun strate· 
jik şümulünü alkışlarken Hin
di çini üzerinde emellerden 
bahsetmekten çekinmektedir -
ler. 

.daritaya bir bakı§ Uzak 
Şark'takı ingiliz kaJ~şi olan 
.ttong - Kong un Japonların 
Haynan'da yerıeşmesı yiıziın -
<len Hindı Çını'cıen fazla teh -
dıde maruz kaldıgmı gösterir. 
Hong - Kong'urı denizden ve 
karadan muvasalası her yandan 
kesilebilir. Bilha~sa Hong -
Kong'dan Hind Okyanus'una 
kadar olan büyük deniz yolu 
tehlikededir, keza Hong -Kon& 
dan Panama'ya kaı;laJ- olan yol 
için de aynı hal 'variddir. 

Bunun gibi, Haynan'ın işga
li birleşik devletlere bağlı olan 
Filipin adalarının ve amerika -
lıların tahkim etmek istedikle
ri Guam adasının diğer adalar
la birlikte muhasarasını ta -
mamlamaktadır. 

A lmanya ve bilhassa İtal· 
ya'nın, japonya'dan, 

demokrasileri endişeye düşü -
ren Çın denızi iı.ıerındeki taa -
liyetıni gevşetmiyerek bılikis 
ıcuvetlendırmesini istemiş ol -
dukları söyleniyor. Japonya 
Avrupa kavgalariyle meşgul 

olmadığını bildirmiştir. Sonra 
Haynan'ı, tam İspanya mesele
sinin Avrupa devletlerini meş
gul ettiği bir sırada işgal et -
miştir. 

Hakikatte, Japonya yeni 
Hindistan yoluna, Avrupa'yı 
Hind Okyanus'una Panama ve 
Singapur vasıtasiyle bağhyan 
yola yaklaşmaktadır, 

B-lln - Roma - ~okyo m\l -

sellesinde, japonya'nın en ku
vetli deniz devleti olduğu unu· 
tulmamahdır, 

Balkan antantı 

toplan1rken 
"Bir toplantı yapmak üzere 

bulunan Bankan antantı hilkü
metlerindeki şahsiyetlerde son 
haftalarda bir takım esaslı de
ğişmeler olmasına rağmen, ye
ni nazırların seleflerinin daya
nışma esasına dayanan siyaset
lerinden ayrılmalarına pek ih
ihtimal verilemez. Kaldı ki 
şimdiye kadar mıisavi şartlara 
malik olmadığı için antanta gi
rememiı olan Bulgaristan'm 
da birleşik cepheye sokulması
na gayret olunacaktır. 

Bilhassa Türkiye ile Yugos
lavya, bu meselede fazla gayret 
göstermişlerdir. Fakat, her hal
de bu hususta takip edeceği 
yoİu seçmek Bulgaristan'ın 
kendisine bırakılacaktır. Se • 
nelerdenberi Bulgaristan, Bal
kan antantı tarafından giidü -
len siyasete benzer bir siyaset 
takip etmektedir. Balkan'lar • 
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Yugoslavya'nın dıı politikası 
Noye Zürher Saytung gazetesine Belgrad'dan yazılıyor· 

Stoyadinoviç çekildikten sonra, Yugoslavya dış po -

litikasrnın istikameti değil, fakat karakteri her halde 

değişecektir; yani, bu bakımdan, son yıllarda göster -

miş olduğu ilerilik, dinamik olmaktan çıkarak, statik 

bir devreye girecektir. 

Yugoslavya'nın bugüne kadar güdmüş olduğu dış po

litikaya, bir müvazene politikası denebilir; laki.n önü

müzdeki aylarda daha büyük bir <;ekingenlik ile hare

ket edeceği için, dış politikası, bir bitaraflık politika -

sı olacaktır. 

Eğer Stoyadinoviç iş başında kalmış olsaydı, Yu -

goslavya, dahildeki politikasına daha. ziyade otoriter 

bir istikamet tayin ettikten sıonra, bir çok meseleler de 

aktif bir mihver politikası güdmiye 'kalkacaktı; halbu

ki şimdi, mihvere daha ziyade yaklaşmaktan vaz geçil

mesi büyük bir ihtimal dahilindedir • 

Mama/iye, Yugoslavya'nın, mihverin şarkına isabet 
eden bir sahada bulunduğu, /talya ve Almanya arasın -
daki münasebetin tesisi için son yıllarda. büyük gay -
retler sar/edildiği pek iyi bilindiği için, bu münase -
betin muhafazasrna büyük bir itina ile çalışılacağına 

şüphe yoktur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
da, herkesin kabul ve tasdik e
decegi vecihle dünyanın oteid 
kısımlarına bir örnek olmuş -
tur. .ı:saıkan ular, tenıu,eıer 

karşısında metın kalmış, ide
oloJi kavgalarına karışmamış, 
ellerinden geleni yaparak harp· 
ten uzaklaşmışlardır. Balkan -
lıların her hangi bir Avrupa 
bölgesi kadar ızole kalmak ta
raftarı olduklarını söylemek 
fazla olmaz . .Fakat bundan do
layı da kim kendilerine suç bu
labilir? Sık sık balkanlıların 
maksat ve gayeleri, büyük dev
letlerin davalarına kurban git
miştir. Balkanlılar, bundan a -
lacakları dersi almış bulunu -
yorlar. 

Fakat, Avrupa'nxn cenubu şar 
ki memleketleri ne kadar me • 
tin ve salabetli olurlarsa ol -
sunlar, coğrafi zaruretler do -
layısiyle onların bir takım öte
ki Avrupa devletleriyle bir 
muvazene kurmağa mecbur ol
duk.lat'1 oa mv~,.r ...... 
dam ki şöyle veya böyle Bal • 
kanların öteki Avrupa memle
ketleriyle alaka ve rabıtası 
vardır, onların ihtiraslarının°" 
ralarda da bir takım serpinti -
ler yapması tabiidir.'' 

Great Britain and the East, 
burada Almanya'nın bu bölge
deki ekonomik emellerinden 
ve buna karşı balkanlıların 

Bulgaristan'ı da kendi araları· 
na almak istedikkrinden balı -
set tikten sonra diyor ki: 

"Bütün bu manevralar ara -
sında Türkiye ehemiyetli bir 
rol oynamak mevkiindedir. 
Türkiye'nin sulh sahasındaki 

rolü söz götürmez. Sonra, or
ta şark paktının temelini atmış 
bir memleket sıfatiyle Türki • 
ye'nin sözü antant devletleri 
tarafından büyük bir saygı ile 
dinlenecektir. 

Kim bilir, Çekoslovakya'nın 
arasından ayrılması dolayısiy
le küçük aııtantm ortadan kalk
ması, belki de Balkan antantı
nı daha ziyade tahkim edecek 
bir amil olacaktır. Eğer böyle 
olursa bu da dünya sulbü için 
bir kazançtır." 

- Great Britain and the 
East-

lzak - Şimdi nereye gi
deceğiz? 

Robeka - Arzı mev'uda 

lzak - Yani Filistine 
mi? 

Rabeka -Haydi oradan, 
deli misin? Fransaya. 

11 ~T.Q rıoıcnçc; 

20 inci asır 

henüz 

boşlamomıştlr 

Şimdiye kadar tasfiye e
dilmiş olan şeyler Avru -

pa'nın hakimiyeti, dünya 
rekabeti, hudutsuz kazanç -

tır. Biz hudutlu, kapalı tek_ 
sif edilmiş ve ekseriya taz

yik altında bulunan bir e • 
konomi devrine girmiş bu -

lunuyoruz. Birleşik devlet
ler adeta kendi içlerine çe-

kilmiş bir vaziyette yaşa -
maktadırlar. Sovyet Rus • 

ya'da buna gayret ediyor; 

kili derecede geniş ve im

kanlara sahip olduğu için 
techizat işini bitirdikten 

Hayatin içyüzü I ~============================~52~==':=;/ 

- Ben açık konuşmayı severim de
likanlı, dedi, siz sıkıntıdasınız; ben 
de öyleyim. Size istediğiniz şilingi 
veririm. Fakat cumartesiden önce ba
na bir miktar satış temin etmelisiniz. 
Bir senet var ki o zamana kadar öde
mek mecburiyetindeyim. 

- Böyle işler yapmağa kalkışan 
birçok kimseler vardır, . dedi, fakat 
tahkikat yapmadan kredı açmam. 

- Her neyse, dedi Blis, siz bana bir 
iş vermek suretiyle büyük iyilik. e.t
tiniz · teşekkür ederim. Fakat bu ışın 
bana ' faydası dokunmıyacak. Size 
günaydın deyip gitmek istiyorum. 

Mister Amos Morgan, bir an çene
sini kaşıdı. Kendisi iri yarı, kıyafet
ıiz bir adamdı. Sırtında caketi ve 
boynunda yakalığı yoktu. Kolları -
nı da sıvamıştı. 

Bir müddet Amerika'da da bulun • 
muştu. 

- Biraz durunuz da listenize bir ba
kalım, dedi. 

Blig listeyi uzattı ve Morgan bunu 
gözden geçirdi. 

Patron: 
- Fiyatlar biraz fazla, mütalaasın • 

da bulundu. 

Sabahtanberi dolaşa dolaşa ayakları 
ağrımış, yorgun argın bir hale gelmiş 
olan Blis de: 

- Ben de o fikirdeyim, dedi, bu ge
zintiden kazancım dipsiz kile, boş an
bar oldu. 

v- if bedel1 l/lfU uı o. ., 
ıdır. ne 

....... -:r 

Yazan : Füipı Openhaym 

Mister Morgan: 
- Ben ilk tuttuğum adamı önce 

böyle bir denerim, dedi. 
- Bana lüzumsuz ve manasız bir u. 

sul gibi geldi bu. 
- Manalı olsun, manasız olsun. E -

ğer başka bir iş bulamadınız ve bu iş
ten ayrılmamağa karar verinizse size 
yeni bir liste verir ve fiyatlardan yüz
de yirmi tenzilat yaparım. Bu şekli ile 
muvafakat ediyor musunuz? 

Blis tereddüt etti. Saat bir buçuk ol
muştu. Bundan altı ay önce bu saatte 
o, apertifini alıp Londra'nın en şık lo
kantalarının birisine girer, orada yer
lere kadar eğilen metr dotel tarafın -
dan karşılanır ve iştihayı tahrik etmek 
için insan zeka ve maharetinin icat et
tiği en güzel yemeklerden içinin çek
tiğini ısmarlardı. 

- Eğer ilerideki komisyonlarıma 
mahsuben bana bir şiling avans vere
cek olursanız bununla bir yemek ye
rim, dedi ve ondan sonra da ikinci bir 
tecrübeye daha girişirim. 

Morgan, bu teklifi heyecansız kar
-;;ıladı ve elini ağır ağır pantalonunun 
cebine daldırdı. 

- Elimden geleni yapacağımı vade· 
diyorum. Fakat benim bu işte hiç tec
rübem olmadığını da unutmaymız. 

Söylediğim fiyatlar hakkında mütale
alarmı bildirdikleri vakıt aldatıyor -
lar mı, aldatmıyorlar mr, farkında de
ğilim. 

- Fazla bilgiye lüzum yok. Artık 
en aşağı fiyatları söyledim. Yüzde beş 
kar etsem benim için kafi. Şimdi eğer 
hazırsanız beraber gidelim de ben de 
bir şey alayım. 

Blis, civardaki ufak bir lokantada 

bir masada patronunun karşısına otur

du. Öndeki pencerede bir ipe asılmış 

bir takım sucuklar ve jambonlar var
dı. Lokantanın içerisi insanı hiç de 
çekmiyordu. Masalar kaba saba tahta
lardan yapılmıştı. Bir taş tahta üzeri
ne yazılmış olan yemek listesi elden 
ele dolaşıyordu. Masa örtüleri de ga· 
yet kaba ve kötü idi. Fakat tuhaf değil 
mi, ne bütün bu manzara, ne de yıkan
madan hoşlanmıyan ve se>fra arasını 
bilmiyen arkadaşının mevcudiyeti 
Blis'in en usta ahçıbaşılar tarafından 
yapılmış yemekler karşısmda bile 
duymadığı iştihayı duymasına mani 
olmuyordu. Tavada kı.ıartılnuş bir et 

• OU.llalJl .. .... 

sonra hedefine varabilecek 
tir. 

Bununla beraber bir baş.o 
ka yol vardır. Azar azar bir 
Avrupa eıkonomisi tanzim 
etmek, bütün pazarın hay -
rıına olarak ham maddeler, 
deniz aşırı mahreçler orga
nize etmek, nizamlı müba -
deleler vasıtasiyle bugün 
zayıflamış ve bölünmüş o -
lan aynı Avrupa pazarını 

derinliğine istişmar etmek. 

Bununla beraber liberal 
ve totaliter devletler dok -
trincilerinin hoşlandıkları 

bu sözde muhtariyetlere ye
ni ve rasyonel bir nizam 
vermek kabildir. Bu niza -
mın içinde akilane bir gü -
dümcülük ortadan kalkan 
otomatizmlerin kusurları -

nı düzeltecek, ve hayat se • 
viyesinin alabildiğine yük
selmesi sıkıntı içinde mil -

yonlarca insana bugün ka -
palı olan istikbal imkanla -

rı temin edecektir. 

İçten içe bu fikir teraık -

ki etmekte ve mesafe ka -

zanmaktadrr. Almanya, is -

tesin, istemesin, en büyük 

gayretini şarki Avrupa'nm 

ziraat memleketleriyle ta -

kaslı mübadeleleri müm -

kün kılmaya hasrettiği za
man yeni metodlarla hare -

ket etmiş olmaktadır. Ne -

catın ancak Avrupa'da her

kesin menfaatine olan bir 

işbirliğinden geleceği bun

dan böyle bir bedahettir. 

1939 senesinde bu teşeb· 

büsler~n meydana çıktığı 

görülüyorsa, biz, 20 inci 

asrın, yani silahsızlanma 

ve enternasyonal iş.birliği -

le karaıkterlenen kendine 

has bir bünyesi ve üslubu o
lan veni bir tarihi devrin 
doğuşunu çekinmeden ilan 
edeıbiliriz. 

Oeuvre 

Yasak edilen 

fotoğraf 

İtalyan hariciye nazırı 

Kont Ci.aıno, Papa on birin

ci Pi'nin ölümü münasebe

tiyle, hükümeti tarafından 

Vatikan nezdinde taziyede 

bulunmıya memur edilmiş -

tir. Fransız gazetelerinin 

yazdıklarına göre, italyan 

hükümeti Kont Ciano'nun 

Papa'nın ölüsü önünde eği

lirken alınan fotoğrafın ha

riçte intişarmı menetmiş -

tir. 

Le Soir de Bruxel/es 

Amerikan 
Politikası 

Cihan harbi bittiği gün4 

denberi, enternasyonal va
ziyet ve dış politika Ame
rika halkını bugünkü ka
dar hiç bir zaman alak.a
landırmarnıştır. Amerika
lılar, daha geçen yıla ge
linci ye kadar, Avrupa'ya 
karşı büyük bir kayıtsız
lık gösteriyorlardr. Al
n;ıanya ile Fransa, Alman
ya ile İngiltere, Almanya 
ile Rusya arasında asırlar
danberi mevcut olan anlaş
mazlıklarda büyük bir ye
nilik fakat, Almanya ile 
!talya'nm Japonya ile it
tifak akdetmesi, bu sefer 
meselenin bambaşka bir ga 
yeyi hedef tuttuğunu gös
termiştir. Birdenbire her
kes anlamağa başlamıştır 

ki, davanın hedefi yalnız 

Avrupa meseleleri ve At
las denizi değil, Büyük Ok 
yanos da bu politika çer
çevesi içine girmiştir. 1938 
yılı içinde faşistlerin orta 
ve cenubi Amerika'daki fa
aliyetleri, Birleşik Ameri
ka halkını son derece si
nirlendirmiştir. 

Garp demokrasilerinin 
Münih'te uğrad:kları hezi
met, onların, faşistlerin 
hücumlarına karşı koya
cak bir kudrette oı.dukla

rını şüpheli bir şekle sok
tu. Hitler'in sonbaharda 
söylediği nutuk, yahudile· 
r.e k!arşı yapılan hareket· 
ler, Al~anya'da harp eko
nomisi bakımından alınan 
tedbirler, !talya'nın Fran
sa'ya karşı takındığı tavır 
v.s. v.s., bütürl bunlar, 19 
~ -o.e-raı\. ilık yaraeı.n-00. 

olduğu gibi, Amerika'nm, 
demokrasinin koruyucusıu 

olarak insanlık namına or-
taya atılmasınr yeniden za. 
rud kılmaktadır. Bu kana
at, bugün Amerika'ya ya
yılmıştrr. 

Şimdi, asıl mesele, bu 
davanın ne suretle başarı· 
labileceği keyfiyeüdir. ln
firadçılar, 19 uncu asırda 
olduğu gibi, Avrupa'yı ken 
di haline bırakmak, Ame
rika'daki demokrasiyi ko

rumak taraftarıdırlar. 
Çünkü, bunlar, Avrupa'da-
1:i demokrat memleketler
:le, demokrasiyi diktatör
lüklere karşı korumak az
minin zafa uğramış olduğu 
kanaatindıedirler. Diğer
leri ve bilhassa Cümhurre
isi Ruzvelt de 20 inci asır· 
da 19 u'ncu asrrda olduğu 
gibi bir infirad politikası 
güdülemiyeceği, Ameri
~a'nın Avrupa demokrasi-

rım. 
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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 

PERŞEMBE: 23.2.19a9 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.10 - 14 Müzik (caznad - Çi
gan) Lantoş orkestrası. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Şen oda müziği) 
İbrahim Özgür ve Ate:ı bö· 
çekleri. 

19.00 Konuşma (ziraat saati). 
19.15 Türk müziği (ince saz 

faslı- Hüseyni faslı) Celil 
Tokses, Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri Üfler. 

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

20.15 Tü.rk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam; Cevdet 
Çağla, Okuyanlar: Sadi Hoş
ses, Radife. 1 - ..... Peşrev. 2 
- Sadullah ağa muhayyer se
mai - bir elif çekti. 3 - Tan
buri Cemil muhayyer şarkı 
- Pür lcrze olur. 4 - Rahmi 
bey muhayyer şarkı - Sera
pa hüsnü ansın. 5 - Lemi Uş
şak ııarkı - Siyah ebruların. 
6 - Dedenin gülüzar türkü -
bir vefa. 7 - Mustafa çavuş. 
şarkı - Sefa geldin efendim. 
8 - Relik Fersan mahur şar
kı - Bir neşe yarat. 9 - Y esa
ri Asım kürdili şarkı - Sen 
git gide. 10 - Sadettin Kay -
nak türkü - Esmerim kıyma 
bana. 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (mizah saati). 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
2'1.30 Müzik (küçük orkestra 

- şef: Necip Aşkın): 1 - Le
opold - İspanya melodileri 
(potpuri). 2 - Marin uhl • 
Bebekler perisi filminden 

(neşeliyim şarkısı). 3 -
ter - Çobanın sabah şa 
4 - Armandola - Ispany 
şarkısı. 5 - Carlo Tbo 
Dua. 6 - Ed, May - Bi 
mozel şarabının karşı 
7 - Mainzer - Düğün t ' 
8- Scbneider - Tirol d 
rıu,ı tıji1.ıK şarkı ve d 
rmdan (potpuri). 9 -
Rydabl - Melodi. 10 - K 
kow - Hind şarkısı 11 -
- Eva operetinin valsla 

2'2.30 Müzik (melodiler). 
23.00 Müzik (cazbant). 
Z3.4S - 24 Son ajans hab 

ve yarınki proııram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERET 
19 Hamburg - 20.10 
- 20.15 Frankfurt, Ştu 
- 20.45 Monte Ceneri 
Milano. 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KON 
LER: 12 Viyana -
Stokholm - 20.10 Bre 
Kopenhag - 21.30 Par· 
21.35 Berorpünster -
Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ- l!US M 
- 20.40 Viyana. 

SOLO KONSERLERİ : 
Ştutgart - 17.15 Milan 
18 Hamburg - 18.20 Lay 
- 18.40 Kolonya - 21 
ııova - 22 Strazburg. 

O}{G KONSERLER! VE 
ROLAR: 17.30 Frankf 
Stokholm - 24 Ştutgart. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Ha 
burg, Laypzig - 8.30 
nigsberg - 10.30 Ham 
- 12 Alman istasyonla 
14 Laypzig - 1-4.15 Fra 
furt - 15.30 Berlin - 16 
man istasyonları - 16.10 
nigsberg - 18 Berlin - 1 
Münib- 19 Laypzig-1 
Frankfurt - 22.35 Hamb 
- 22.4-0 lVnigsberg -
Münib. 

HALK MUSİKİSİ : 1 
Ştutgart - 15 Bertin 
18.20 Viyana - 21 B -' 
- 22.35 Ştutgart. A, 

DANS MÜZlôt: 19 rler 
Königsberg - 20.30 Flo 
sa - 22 Sofya - 2'2.30 
Juz - 23 Floransa - 2 
Budapeşte - 23.25 Lond 
Recyonal - 23.45 Li.y 
Post Pariziyen, Paris - P. 
T. - 0.15 Droytviç. 

Japonya - Ah 100 alçak çinliler ! Bir de uta 
madan memleketlerini müdafaaya kalkı§ıyorla 

Glasgow Ev. Times 

terinin tabii müttefiki ol
duğu kanaati vardır. 

Noye Zürher Saytung 

Fransa'nın 

yeni bir 

torpitosu 
Fransa'nın Luvar tezgihla -

rmdan denize yeni bir torpido 
daha indiriliyor. Yeni torpido
nun ismi Memlük'dür. 

Bu gemi, 1932 programlan• 
na göre inşa edilmekte olan on 
bir gemiden mürekkep serinin 
ikincisidir. Bundan evel, gene 
aynı tezgihlarda Le Hardi is -

mindek.i prototip gemi yapı 
mı§, geçen mayıı;,ta donan 
iltihak etmişti. 

Memlük 1800 tonluktur. 
zunluğu 117 metre 20 santi 
metre, geni:ıligi 11 metre 
santimetre, kudreti S0.000 be 
girdir. 

Parsons türbinleriyle mil 
cehhez oıan gemi, saatte 
milden fazla surat kazanmı11 
tır. 

Üzerindeki sililılara geline 
&emide seri endahtlı ve 130 
limetrelik 6 top vardır. Bu.n 
dan başka 37 milimetrelik 
topla 4 de tayyareye karşı ağ 
makineli tüfeği vardır. 550 
limctrelik 7 torpil tüpü me'lf 
cuttur. Fransızların bu Mem 
lük tipli gemileri, alınanları 
1.725 tonluk, İngilizlerin 1..SS 
tonluk, İtalyanların 1.850 ton 
luk torpidolarına kar;ııhktır. 

yedi; bir bardak bira içti. Kısa bir 
müddet önce bu yemekleri görse zehir 
sanırdı. Yemeğini bitirdikten sonra 
saçak tütünden bir cigara sardı ve çan
tasını alarak ayağa kalktı. 

Ökçelerin bir kusuru yoktur. 
ra kazanmak için bu kadar fazla y 
rulduğumu hatırlamıyorum. 

- Bakalım, bir işler yapmağa gay • 
ret edeceğim, dedi. 

- Bu ökçelerden külliyetlice satış 
yapmağa gayret ediniz; haydi uğurlar 
olsun, diye cevap verdi. 

Blis, o gün öğleden evel öyle fena 
saatler geçirdi ki sonradan o saatleri 
hatırladıkça titremiştir. Kenar mahal. 
lelerde pencerelerde oturan çocuklar 
kendisiyle eğleniyorlar, durduğu yer
de gelip geçen işçiler kendisine habire 
dirsek vuruyorlardı. Her çeşit insan
lardan kaba saba, terbiyesizce mua
melelere maruz kalıyordu. Bununla 
beraber Betnaı Grin Rod'da küçük bir 
fabrika sahibi uzun bir tereddütten 
ve yarım saat çekişe çekişe pazarlık e 
derek fiyatları indirmeğe uğraştıktan 
sonra nihayet kaba parmaklariyle u
fak bir sipariş mektubu yazmıştı. 

Blis bu kağıdı eline alrnca: 
- Bu, aldığım ilk sipariştir, dedi, 

size çok teşekkürler ederim. 
Üzerinde elmas bir yüzük bulunma. 

sına rağmen parmaklan pek kirli olan 
Rezontel ismindeki bu adam, bu söz 
üzerine delikanlmın yüzüne şüpheli 
şüpheli baktı. 

- Yoksa ökçelerde bir bozukluk mu 
var? Dedi, alacağım ökçelerin hepsi 
nümunesine uygun olmalıdır. Parası

nı vermeden hepeinc birer birer baka-

Yalnız ben işe yeni girdim ve bugün 
ille defa dolaşmağa çıkyorum. Demek 
istediğim budur. 

Blis, bir iki küçük sipariş daha ko
parmağa muvaffak olarak döndüğü 

zaman, patronu o gün öğleden sonra· 
ki muvaffakiyetinden memnun kalmış 
tı. 

- Sen şüp.hesiz iyi bir işçisin, ,!ie
di. Sonra içini çekerek ilave etti: 

- Kazandığım bütün paraları şu 
gör olmryası makinelere yatırdım. Üs. 
telik birçok borçlara da girdim. Bu 
sebeple ödenecek bonolarım var .. Eğer 
her gün böyle siparişler getirebilirsen 
belki belimi doğrulturum. Şimdiye 
kadar tuttuğum adamlardan hiç birisi 
buna muvaffak olamadı. 

Bir bira içer misin ? 
Blis, patronu ile birlikte bir kadeh 

bira içtikten sonra yeraltı şimendife. 
riyle evine döndü. Dönerken uyuklu
yordu. Biraz Franses'e uğradı ve her 
ikisi bahçelerden birisinde bir sıraya 
yan yana oturdular. Sıcak bir geceydi 
ve havada hayat yoktu. Hiç birisi faz. 
la konuşmak arzusu duymuyorlardı. 
Blis'in bacakları ağrı-yordu; Franses 
de her zamankinden daha yorgundu. 
Blis, o gün öğleden sonra başından 

geçenleri anlatırken kız, arada sırada 
gülümsüyordu. 

Blis dedi ki: 
- Bu kadar çetin çalışmadan sonra 

yedi şilink komisyon 1 Ömrümde ~ 

Kız, arkadaşına merhamet dolu g·· 
lerle baktı: 

- Hakikat böyle olduğu halde b" 
de istikbalden ümidle bahsediyor& 
nuz, dedi. 

- Orası muhakkak. Çok zaman g 
meden bir şeyler olacak. 

Biraz sonra kız ayağa kalktı. Si 
sında bir hoşnudsuzluk okunuyord 

- Galiba, dedi, bu gece sokakla 
evlerden daha sıcak. Ben erken ya 
mak istiyorum. Sabahleyin saat seki 
buçukta şehirde bulunmam tazım. Bi 
dakika bile geç kalamam. MaHlm y 
henüz işimde tecrübe devresini bitir 
medim. 

Toz! u sokaklardan evlerine doğ 

yürüdüler. Etraftaki kira evlerind 
bir çok kimseler ya kapılarının eşik 
terinde oturuyor, yahud da pencere 
terden dışarıya sarkıyorlardı. Hepsi 
nin yorgun argın, bu durgun havad 
biraz nefes alabilmek için mücadele 
ettikleri görülüyordu. Blis, arkadaşı 
na baktı ve yüreğinin sızladığını his 
setti. Kızın mevsime uymıyan elbise• 
sinin kabalığı büsbütün acınacak bi! 
hale gelmişti. Son ay içinde büsbütütl 
süzUlmüştü. Vücudunun dikliğini .,e 
yürüyüşteki serbest hareketlerini bile 

kaybetmişti. Gittikçe fakirlik onu al 
aşağı ediyordu. 

Kapıya vardıkları zaman, delikanW 

(Sonu var) 
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Spor teşkilôhmızın 
müstakbel çahşması 

Tümgeneral Cemil Taner'in izahları 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüfü merkez iatitare heyetinin 

evelki gün Hava Kurumu merkezi salonunda Baıvekil doktor Re
fik Saydam'ın reisliği altında yaptığı toplanbda Genel Direktör 
Tümgeneral Cemil Taner beden terbiyesi kanununun tatbikine 
ait olarak.hazırlana·n nizamnamenin umumi hatları hakkında ba
zı izahlarda bulunmuıtu 

Spor tefkili.tımızın müstakbel çalışmalarında hangi esaslara 
istinat edileceğini anlatan bu beyanatı ehemiyetinden dolayı ay· 
nen derce devam ediyoruz: 

il 

8 - Kul uplerin vaziyeti: 
Kanun gcnçkrın beden terbiye di

rektorlugiınce teşkil edılecek veya ka
nuna intıbak edecek kulüplere gırmek 
mecburiyetini yazmaktadır. Şu halde 
evela mevcut kulüplerimizi ve spor 
faaliyetimizi göz önüne alalım: 

Halen federe ve gayri federe namı 
altında iki nevi spor kulübümüz var
dır. Bir araya gelerek bir cemiyet ha
linde toplanan ve (idman ittifakı ce· 
miyeti) adını alan ve müteakip adı 
(spor kurumu)na çevr.len ve bu ku
ruma sonradan dahil olan kulüpler 
(federe) adını almışlardır. Bir de bu 
cemiyete girmeyip müstakilen faali -
yette bulunan ve cemiyetler kanunu -
na göre ve kendi nizamnamelerini hu
susi olarak yapıp devletten faaliyet 
müsaadesini almış olan kulüpler ki 
bunlara da (gayri federe) namı veril
miştir. 

Devlet teşekkülü olan beden terbiye 
direktörlüğü teşekkill edince ve fede
re kulüplerin kendiliklerinden mey -
dana getirdikleri spor kurumu lağve
dilince ve kanun bütün spor kulüple
rine devlet namına kontrol vazifesini 
beden terbiyesi direktörlüğüne verin
ce federe, gayri federe bütün kulüp • 
)erin kanun ve beden terbiyesi direk
törlüğü nazarında vaziyeti müsavi ol
ması ve gençlerin bütün kulüplerden 
kanuna intibak edenlere mecburi ola
rak girmesi icabetmektedir. Şu halde 
içlerine mecburi beden terıbiyesi mü -
kellefiyetini yapmak üzere vereceği • 
miz gençleri fizik ve moral bakıbından 
yükseltmek vazifesini tevdi edeceği • 
miz bütün kulüplerin kanuna intibak 
etmesi veya beden terbiyesi ve spor 
faaliyetine nihayet vermeei kanunen 
zarurtdir. 

Bir kulübün kanuna intibakı şu su
retle olur: 

Beden terbiyesi kanununun 6. mad-
desinin son fıkrası beden terbiye di • 
rektörlüğünün beden terbiyesi teşki • 
litmın mercii ve amiri olduğunu yaz • 
maktadır. 

Şu halde beden terbiyesi teşkilatı -
nın faal birlikleri olacak kulüplerin 
beden terbiyesi direktörlüğünü merci 
ve amir olarak tanıması ve direktör -
lükten kanun ve talimatlar dahilinde 
verilecek her türlü emirlere bili.kay • 
dü,art itaat etmesi ve merkez i•tişare 
heyetince bütün teşkilat kulüplerine 
pmil olmak üzere tanzim edilecek ku 
lüp dahili nizamnamesinin aynen ka -
bul edilmesi bu iki noktayı kendileri
ne verilecek muayyen mühlet dahilin
de eski nizamnamelerine göre kong • 
relerini toplıyarak kabul ettikleri ku
lüp idare heyeti tarafından bir beyan
name ile bildiren kulüpler beden ter
biye direktörlügünce yeniden tescil 
edilerek teşkilata ithal edilecek, mu • 
ayyen müddet zarfında beyanname 
vermiyen veya bu iki euaa intibak et
meyi muvafık bulmıyan kulüpler hak
kında da kanunun 13. maddesi ahki -
mı tatbik edilecektir. 
Direktörluğümüzce tescili yapılan 

bütün kulüplerimiz kendimizin teıkil 
edecegimiz kuluplerle aynı hakka ma
lik olacaktır. 

Bundan sonra bize intikal eden ku
lüplerin iç vaziyetleri vali veya kay • 
makamlıklarca tetkik edilecek sağlam 
kurulmuş, sağlamlaştırılması kabil ol
mıyan, bir kuliıp vasfını edinmesine 
imkan göriılemiyen kulüplerin kanu. 
nun 13. maddesi mucibince biribirle -
riyle birleştirılmesi veya büsbütün 
feshi hususları Vekiller heyetine ar • 
zedilmek üzere esbabı mucibesiyle be
den terbiyesi direktörlüğüne teklif e· 
dilecektir. 

9 - Profesyonel meselesi: 
Bir de proıesyonel meselesi vardır. 

Yani beden harekatı ve spor nevinden 
olan faaliyeti maişet vasıtası olarak 
kullanmak istiyen fCihısların bu hare
ketlerinin menedilmesi veya tanzimi 
meselesi. Halen mem'!eketimizde pro -
fesyonel mahiyette cemiyetler kanu -
nunca müsaadesi istihsal edilmiş bir 
kuliıbümüz yoktur. Yalnız profesyo • 
nel mahiyette şahsi faaliyetler vardır. 

Evela şunu tebarüz ettirmek isterim 
ki devlet spor teşkilatı tamamen bey
nelmilel mahiyette (amatör) sıfatını 
haizdir. Faaliyetleri ve temasları a . 
snatörler sırasında yer alır. Fakat pro. 
feayonel mahiyetteki faaliyetlerin de 
devletçe kontrol edilebilme.ive buse· 

heple nizamlanmasını zaruri görüyo -
rum. 

Profesyonel sıfatiyle faaliyette bu
lunacak her fCihıs yapacagı sanatının 

cinsini, mıntakasını bildirerek devlet
ten müsaade almalı ve bu müsaade be
den terbiyesi direktörlüğünce kendi . 
sine verilecek bir vesika ile tesbit e
dilmeli ve devl•tin her türlü sanatlar 
için koyduğu vergi kanunlarına tabı 

olarak sanatını diğer sanatlar gibi ya 
pabilmelidir. Böyle bir vesikası olmı
vanların para kazanmak için spor faa 
liyetinde bulunmalarına idare memur
ları mani olabilmelidir. Böyle şahsi 
sanat vesikası olan fertlerin bir araya 
gelip aralarında gene profesyonel ma
hiyette bir cemiyet teşkil edebilip e
demiyecekleri cemiyetler kanununa, 
bunu menedecek bir madde ilavesi mu
vafık olup olmıyacağı ayrıca devletçe 
düşünülecek bir meseledir. Halen böy
le bir mesele ve vaziyet karşısında bu
lunmuyoruz. Bunun üzerinde etraflı 
tetkikat yapmıya şimdilik vaktimiz 
vardır. 

Bu arada bir noktayı daha arzetmek 
isterim: bizim pek çok köylerimizde, 
kasabalarımızda, düği:-ılerde, bay -
ramlarda mahalli örfü adet hükmün -
den olarak pehlivan güreşleri, harp o
yunları, at koşuları yapılır. Ve bun -
!arda muhtelif dereceler<W kazananla
ra hediye, mükafat, ikramiye verilir. 
Amatör spor faaliyeti bu gibi müka
fatları meneder. 

Fakat bu adeti kaldırmak doğru de
ğildir. Gençleri teşvik eden bu gibi 
mahalli örfü adete dayanan serbest fa.. 
aliyetlerin devamı ve bu faaliyetler 
neticesinde kendisine ikram edileni 
kabul etmenin amatörlük vasfını ihlal 
flmtyec\!gtnt ptaıwtp vtu•"* ,,..._,., 
mek yerinde olur. Yeter ki bu faaliye
te iştirak nihayet vilayet hudutları 
dahilinde kal.sın, vilayet hududu hari
cindeki faaliyetlere para mukabilin -
de iştirik profesyonellik şeklini alır. 
Ve ancak profesyonellik vesikasını 
haiz olanlar arasında yapılır. 

10 - Kulüplerimizin dahili teşld • 
/atı nasıl olacak? 

Yukarıda arzettiğim gibi ilkin 13 ya. 
tından 23 yatına kadar olan gençleri 
kulüplere girmeye mecbur tutunca fa
aliyet noktai nazarından bunların yaş. 
ları arasındaki farkı göz önünde tut • 
mak icabedecektir. Bu faaliyet kendi 
yatlarının icabcttirdiği dereceyi ge • 
çerse veya küçük yaştakiler, büyükle
rin faaliyetiyle mezcedilir ve büyük
lerin tabi tutulduğu dereceye tabi tu
tulursa faydadan ziyade zarar gelece
ği şüphesizdir. 

Muhtelif yaştaki gençlerin kulüple
re girmesi için iki şekil hatıra gelir : 
biri her yap göre ayrı kulüp teıkil e
derek her yaşın kendi kulübüne gir -
mesi, 

İkincisi de muhtelif yaştaki gençle
rin kendi semtindeki kulübe girerek 
kulüp içinde yaşlarına göre gruplan • 
dırılmaaı. 

İkinci tekil hem pratik bakımdan, 
hem de nihayete kadar çalışacağı ku
lübünü gencin benimsemesi ve kulü
bün de ileride kendisinin yüzünü a • 
ğartacak olan gencin daha küçük yaş
tan itibaren faaliyetine daha fazla a • 
likadar olması bakımından faydalı 

mütalea ediyorum. 
Birinci tekilde genç muayyen yaşı 

aşınca kulüp deği,tirecek, faaliyetini 
kulüpler araaında taksim edecek ve 
hiç bir kutup hasılasından mesut bir 
vaziyet göetermiyecektir. 

İkinci şekil tercih edildiğine göre 
bir kulüpte bulunan faal gençlerin, 

Dört grupa ayrılması lizımdır: 
ı. grup 12, 13, 14 yaşındaki gençler 

ki orta mektep yatlarına muadildir. 
2. grup ıs, 16, 17 yaımdaki ıençler 

ki lise yaşına muadildir. 
3. grup 18; 23 yaıındaki gençler ki 

yüksek tahsil ve üniversiteye muadıl
dir. (Bu yaşların bir kısmı da orduda 
bulunur.) 

4. grup şimdilik bu yaşlarm .. fevkin
de olan ihtiyari azadan terekkup eder. 

Bunlardan birinci grup esas itiba • 
riyle orta mektep talebesinin beden 
terbiyesi ve sporuna rahberlik edecek 
surette yaş haddine göre tanzim edile
cek talimatnamedeki hareketler ve o
yunlarla. 

(Soau yarıa) 

u L" us 23. 2. 1939 
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YURTTAN RESİMLER 

SAMSUN'DAN BİR GÖRÜN ÜS 

Çukurova' da yapılan arkeolojik 
araıtırmalar iyi netice verdi 

Bulunan eserler arasında bir sfenks vardır 
Adana, (Huausi) 

- Çukuova'da bu 
yıl yapılan arıkeo

loji faaliyeti ve
rimli neticeler el
de edildikten son
ra dün qpatunJf· 
t!f. Ankara Dil Ta 
rın-"Edebiyat fa-

Trakya'da kooperatifçilik 
kültıesi arkeoloji 
profesörü B. Fon
der O&ten ve asis
tan B. Tahsin ile 
Adana müzesi mü
dürü B. Yalman 
Yalgın, Muvatali 
lbidelerini tetkik 
ettikten sonra Tar 
sus - Mersin - Vi
ranşehir, Korikos 
harabelerinde u
zun boylu etüdler 
yapmıılardrt'. 

Kavun ve kümes hayvam 
ibracab iyi neticeler veriyor 

Edirne (Hususi) - Trakya'· 
nın ziraai ve iktiıadi kalkınma-
11nda kıredi ve aatıı kooperatif· 
lerinin oynıyacağı büyük rol 
göz önünde bulundurularak köy 
lüyü mutavanıtların elinden 
kurtarmak ve müstahsilin alm te
rinin karıılığını bunlara kaptır
mamak makaadiyle Trakya'da 
yeryer zirai kredi kooperatifle
ri kurulmuıtur. 

25 i yeni açılmak üzere 80 zirai 
kredi kooperatifi Trakya'da faali
yettedir ve bunların bir seneye ka
dar sayıları yüzü bulacaktır. 

Geçen sene 400 ortakla işe başlı

yan Uzunköprü kavun satış koope
ratifi bu sene daha yedi sekiz köyün 
girmesiyle 1200 ortağa malik olacak 
tır. Geçen sene Trakya'dan Alman
} a'ya 23 vagon kavun gönderilmişti. 
Bu ihracattan bütün masraflar çık

tıktan sonra vagon başına 600 lira 
kazanıldığı tahmin edilyor. Bunun 
üzerine Nafıa • İktisat vekaletlcrı 
soğuk hava vagonlarını 15 den 30 a 
çıkarmıştır. Kavun müstahsilleri ve 
satış kooperatifi ortakları bundan 
çok memnundurlar. Ve bir vagonun 
gidip ge 1me m!:.ddetı bol l.c! bi, ay 
olduğuna göre kooperatifçilerin ih
racat kolaylığı, teknik ve enmiyet 
bakımından, devlet himayesinde sa
y .lır. 

Tavuk, tavşan ve kümes hayvanla
rı kooperatifine gelince: Trakya'dan 
gönderilen tavuk, hindi, kaz ve ben
zerleri lstanbul'daki besi durakla • 
rında iki haftalık bir besi ve semiz
leme tedbirlerinden sonra hususi teş 
kilatlariyle kestirilip tüyleri ayırttı
rıldıktan sonra hafif kasalara 
istif edilmekte ve soğuk hava vagon
lariyle Almanya'ya gönderilmekte -
dir. 

Bu suretle Trakya'da bol kavun 
yetittirmek, bol yumurta almak, iri 
vücutlu etli tavuk, hindi, kaz ve ör
dek yetiştirmek mümkün olac~ktır. 
Ve bu, Trakya için batlı baıına \fkti
sadi bir meseledir. Ve kümes hay
vanları cinslerinin ıslahına çalıtıl • 
maktadu. §imdi de bütün tavuk w-

tasyonları Veterinerlerin kontrolü -
ne bağlanıyor. Nitekim yedi merkez
de civciv makineleri kurulmuıtur . 
Çanakkale, İnanlı, Vize, Pınarhisar, 
Lüleburgaz, Pehilvanköy, Edime ve 
tarım batı okulları makine merkez
leridir. Bu makineler önümüzdeki se 
ne içinde bir kat daha arttırılacak· 

tır. 

Tekirdağında ağaç bayramı 

Tekirdağ, 22 a.a. - Dün Tekirda. 
ğında ağaç bayramı kutlanmış, başta 

vali olmak üzere devair müdürleri, bü
tün öğretmen ve talebeler tehrin met 
halindeki sahaya giderek binlerce fi. 
dan dikmişlerdir. 

Giresun' da fakir talebeye 
yardımlar 

Giresun, 22 a.a. - Şehrimizin dört ı 
ilk okulunda öğle yemeğinden mah. 
rum 153 fakir talebeye himaye heyeti
nin faaliyetleri neticesinde bir haf. 
tadanberi sıcak yemek verilmeğe bat· 
lanmıştır. Ayrıca 78 talebe giydiril
miş ve heyeti umumiyesinin mektep 
levazımı da verilmittir. Gerek yemek 
ve gerekse kitap defter gibi ihtiyaçla 
n derı 80Jlun& kadar verilecektir. 

Heyet aynı za Çukurova' da bir bizana eseri 

maruia cenuptaki Sakcagözde de araş-1 heyet Sakçagözde ve Sakara ha~ 
tırmalar yaptı. Bu höyükte bulunan ğünde de ufak bir araştırma yaprnrt 
Eti kabartmuı Ankara'ya götürül- ve orada elde ettiği seramik parçaları 
müştilr. Çıkarılan eserlerin mecmuu ile Eti devrinden neolotik devre ka
üç tondur. Beş parçadan ibaret olan dar höyüğün muntazam bir istihale 
bu eserlerden biri ıudur: Vücudu geçirmit olduğunu anlamıştır. Saka· 
Arslan, başı insan, kanadları kartal, ra höyüğünde yapılan araştırmalar 
kuyruğu yılan bir sfenks, birisi de, esnasında elde edilen bir Eti Teberi, 
elinde bir su kabı ile etrafa melanet iki silindir mühür ve bir tat çanak 
serpen bir şeytan kabartması, diğeri, Adana müzesine getirilmittir. 
iki vücut arasında hayat ağacını tem- Heyet vazifesini dün bitirmit ve 
sil eden bir tablo ve diğeri de bir kı- bugün Ankara'ya dönmüıtür. Uç ay 

ral hizmetçisidir. sonra gene cenupta bazı mıntakalar-
Kazıları muvaffakiyetle idare eden da kazılar yapılacaktır. - Tangüner 

!""''''''"''"""'"""'""'"""""'""""""""'"""'"'"' ''"'"""""''""''"'"'! 

Kastamonu'da koşular 

Kastamonu (Husu.i) - Son haftalar içinde şehrimiz. atletleri araamda 
sokak koıuları tertip edilmektedir. Gönderdiğim roUaı, bu. qulardan 
birine İftira& eden atletleri ıöetermektedir. 



Hollivud'un 
israfları 

Hollinttaki filim imalitçıları müa 
riflikleriyle mefburdur. Meseli M. G. 
il. firmMmm çevirdiii Marie An
tıoinette filmi için, kitabı ıyazan Ste
fan Zweig'e 382.000 dolar ıibi "ehe
miyemiz" bir Pata verilmiıitr. 

Fakat it bu kadarla da kalmamq
tu. M. G. M. kumpanyası 28 müta
haıaı, altı ay müddetle ve çok dol
cun mMtlarla anpje ederek, bütün 
kitapları karıttırıp Marie Antoinette 
hakkındaki en doiru senaryoyu ter
tibe memur etımiıtir. Bundan eonra 
ortaya çıkan eeeri bizat Goldwyn o
Jnwmat fakat beienmemiıtir. 

.. Süveyı" adlı filmin buı Avrupa 
memleketlerinde pyet eopk kartı· 
1andıiı di1fünUlilne, Amerikalı filim 
imal&tçılarm111 hem bir alay para aar
fettikleri, hem de bütün bunlara rağ
men yine tarihle alay etmek imünı
nı buldukları kolayca anlatılır 1-

PO.fTA.fl 
Bu aene, methur framıs trajediyeni 

Rasin'in üç yibüncil yıldöniimü ya
pdac:aktır. Bu münuebetle Avrupa'. 
da, Amerika aabnelerinde bir çok 
tezahi1rat yapılacaktır. Bilhuaa 
framıs ıinemacıları, pirin en bil
yilk trajedilerinden Pb~dre, An
dromaque, Britaniensi f ilıne ala. 
caldardır. 

• Stıven imıbıdeld filmi Mıurlılar 9CJ 
redemiyecekler. ÇiitıkU Mıaır hü
kümeti, bu filmin Nil aahillerinde 
ı&.terllmeaicıi yauk etmiıtir. 

iki senedenberi cörmedifimiz Mirl-
ym Bop ........... ,. 
karar vermif. 

iki senelik fuıladıln eoma. yeni fl
Hmlerinde çok aumdf* olacalı 
•Jttalyor. 

• 1lartha Efgertb. kocası, Jan Jtiepu-
ra ile birlikte A•rupa'dan Ameri· 
Jra'ya hareket etmlftlr. 

llattba, öaUmiis.deJd aykrda tekrar 
Avnıpa'ya danpk yeni ~ filim çe

rireccktir. 

• Llli Dlmita bir kaç aydanberi Fran· 
u•da idi. Fakat hem aeali. bein ıes
.U film AJMftmda çok IDeflıur olan 
bu artiet. seçen ay Amerlka'ya git
miftlr. Orada, kocuı olan Errol 
Flynle bulUf&CÜtU'. 

1 

! 
• 

Mtalene Dietrit:la. Amerilıa'dan pelı de fGJllı, ,.,..,li 6ir tantla dönmedi. Afu:dan afaa, değil 
YGllllS ameriUn aqircilerinin, laltol diin;JG ..,irc:ilerinin de bu artiati artılı beğerunemeğe bat· 
ltulılılan .ö7'enildi. Bana mulıabil Marlene'i M1Jenler, onun Am~rilıa'dalıi lilm imalat"1an yiiziin
den alılına lıa7bettifini aö7'ediler. B•nlara pre, Amerilflitlalıi Mhne oaıları, Aorapt/dan •elen 
,..,. arfÜli ....,i w-..... ... t.Wil .......... - W1ı 6anlan befennwlimi lıalHılwıti lıendile-
rine tlefil. """"--,.. ........ ,..la• .. ..,,,,,.,,.,,. .. ,. •• dol.,..-ı ~7'1 "~ 
·her nedenıe. pek de arzu etmiyen Marlene Dietrich, yakında franscı'dcı bir film ,evirmqe bGj 
lı~ •.w.- •-ı.n. Aırwilıatla letq6ettifi ,.,,,,_yet'ini FrtzJU6da telrrtır 6alabilecelı mi1 

S. e e Rakam Yastıklar 1 n m a v Amerikah bir tacir, yeni bir ,_. 

220.000.000 kiti her 
S ine ma mn dık modası icat etmiştir: 

her kea i- Bu yudıkların yüzlerinde., en met· 
çin bir ihti,..ç ha- bur erkek veya kadm artietlerin re. 
line pWijiai .&7· ıimleri vudır. Bunlardan utm alan· 

~ 
... clww ua. Fa- tar, hiç çekinmeden, ceceyi fU Veyi! 

hafta ilnı ••y----re·di•or_; filimİD ....... ba yrldısla '"yanak yanağa,, ~eçirdik-..., Q_,.,. lik ba)WI•• - ne lerinl, hiç çekinmeden, iddıa edebi-
ct. ı wı• Jmdar lirler. 
sirdiiini am.t • Kiımeye sarar dokunmıym bu i-

Ame rİ ka' da 11 milyon kicilik .u İçİB 11a • cettan ~la~, bu fikri bu~ Ame~ı-
~ r• == ...-k kalı ticır bır kaç hafta lçmde mıl-• 

1 
Jh-. Bir &an • yontar kasanmıttu-. Fakat, - Amerl-

17. 550 sınema sa onu var ... a...ı.i. •i. blılarm '"büyük çocuklar,, oldukları-
lweli oWat- lra- nı unutmıyalıml-

dar öiretici ele olan ba iti G..m. ------------
alm'flll'. O.. ah ı minia Ya•ti .t..am müddeti 1 aa-

"~..A-.1- 220 _ :._ t.:..ı .... • ·~ _,,.._. ...,. at - aak-Omadlr • 
._ hafta -..-7a sill'Mk~ 
.... ~ .. mil,... A-. 
rika'da, 19 .,.... lasilteN'tle. 
4 milJIQllll Fw'da, mat ..... 

d• diiw --~Ammka'cla, 11 mil,.a kiti g.. 
u.. .-wlecek 17.UO, lqilt.. 
re'cle 3,1...U,.. kiti ietiap ..w.i
lecek 1.200 p.._.•e1a ela 2,1 mil 
,_ kiti istiap edebilecek 4 .000 
daımaalonaftl'dlr. 

Amwlsa'cla - ....,, •• w 
koltuk haftada • defa, lnsilten'-
cle 1 defa, Franea'cla ela 1.1 defa 
ifsal olaniııır. Frauas saaeıtelİ han 
U., .. mıtİce7e ...,.-ı p.......,. 
... öteki ...... ...._. ıön. 1i 
_,. raiMt .......... . 

1937 • 38 ....... içincle 509 fi-
lim~- (Ba rakam -
pik pbi smiı..wlirı Fakat ora--
ela Mr filmin baaaa aylarca ıöe
t.-ildiiiai -1111ııu,..ı-1) Bu fi. 
liııal..m sö.terilmeei 37.471 daki
ka, 7alli 824 aaat 31 clalnü, 7uü 
IDll'c..., 28 süra aürrniitt1ir. 

Si.- aalona aalıipleri, her 
filmi aatm almaclan ÖDce bir k. 
" ......... Şa:ret bir ...... -
lüW ba 509 filmin bepaini sönne
i• kalluaJda, 71 ... .. • ... ı, 
yani iki baçak •7 filim ~ .... 
1i lban aelecektil-

Hw Filimde Yuali cleYam mM
deti 1aaat13 dekibdır. Yahus, 
~I ffliımlwi ~ A
....... filiml•iM ... daha .. 
awdwı Filha~-. uo m-.... 
... Amsrlrm S hı.r ..,...d .. 

l ıa 

G .... .......... .....,_ 
._._ arfmcla - çok 

pu"a ·--~ .......... 
70'• Banda dikkate faYaa oı-
aokta, ..... Filim umanrmlaa-
'beri .... clinyada ...... 
bahranm epi uluablar dofmmat 
....._...ı-, __ ..... 
bam filimlerira bmalan 7 ......... 
QOk 'birük a•lirl• lımlia .-.... 
ridir. 

F.n ........ fihnl..t.. itil" 
bçmı .. ,..ı_: 1928 ela çnrilmit 
olan B•n Nur dört milJOD. 1921 

.. çftl'ilmit olan ··~ ,...,,.; .., üç baçak mİIJOD, 1929 ela 
çewilmit olaa Broodvnq Jl•lo • 
d7 üç IDİIJOD. 1921 de $ar1o tara-
,___~ .. olan , .. ... 
iki ltaçak .. ,.., 1932 ... çewİI· 
mit olan G....,, H'*' 2 mibaa 
llO bia, 1936 - ~ ..... 
S- Frwna9e0 2 ..a,_ 700.000 
" aihaJlet 1938 ele pwilmif olua 
p.,.u1ı Pren.. oe 79di Ciice 
ele Walt Ye arkaciqlal'IDa • mil
,_ dolar ........ , 

Artist 'bilhuea ...u filmia ilk 
samaalarmda keNlini aöawmit
tir. 1929 ela 'bir çok filml..m .. 
bu arada, bqtaa af&iı7a müaik 
.. daNtaa mürekkep olan Bro-
""••7 llelodynia raibet 'balma • 
larmm MIMbi, halım ..ai filmin 
icacl•• ilk ............. ....... 
7&1l0 .................. 7a ...il 
almaldaa si;rade -- .... . ....,,... .. ~ ..... .... 
..., ~-· 

Bernard Shaw 
Ye Sinema 

Bernard Shaw, yeryilzüniln pıundaa, f6bretinden nefret eden, kendisi 
baklunda bir çok fılualar anlatırlar: 

Ôlen ingili• kıralı George v. lce•disine as.alet anvamm nrmek ;.. 
temiı. Faht bir sene önu de ,,.nrol kıralı Deterdina'le meıbur silü 
taciri Basil Zabarof da asalet aıwaıu almıflar. Bunun herine mıı"'' 
mabarrlr: 

- Eüideıı. deıniı, ali olmak içiıı barp etmek, ydut da lıer baıı~ tqb 
bir kabrazmnlık yapmak lizımdı. Şimdi ise ber hangi bir ıeyi toptaa .. 
tan, ualet unvanını alabili'yor. 

Ye Nyı. diyerek kıralın telclif lni reddetmlf. 
Bernard Shavra sinema ile de arası son samanlara Jcadar pelc llOf .._ 

ğildi. Bu münasebetle de şu fıkrayı anlatırlar : 
Güzel bir sinema artisti kendisine bir mektup yazarak ıöyle demif ı 

"Siz dünyanın en zeki adamısınız. Ben de dünyanın en güzel kızıyım. iki· 
mız evlenirsek, çocuğumuz dünyanın en güzel ve en zeki çocuğu olacak
tır. Ne dersiniz l ... ., 

Bernard Sbaw cevap vermiı: "Teklifiniz çok cazip. Fabt doiacalc ço
cuğumuzun güzellikten yana bana, zelcjdan yana da size bell%eawsindn 
korkarak teklifinizi reddediyorum! ., 

Bernard Sbaw, ber udense ıimidiye kadar sinemaya bayilk bir allb 
göstermemiftir. Vakıa, buharlı gemi de ilk icat edildiği zaman Napoleoa 
ona "çocuk oyuncağı" deıniıti. Fakat büyük muharrir son zamanlud• 
bu fikrinden caymıı görünüyor. Kendisi piyeslerinin filime alıDIDUIU 

muhaliftir ama, senaryo yapmağ• da miitemayil göranüyor. ileriye..,._ 
düğü en milbim delil de ıu : 

- Mademki gülünç bir fıkra anlatabiliyor nya tuba/ bir biliye., .... 
biliyorum, o halde bir senaryo da yazabilirim-

Peter Lorre'nin 
yalancı 

pehlivanhği 
Geçenleıde Peter Lorre'nin oto· 

mobili, az kaldı bir otomobille çar • 
plfıyordu. Artiet evinden stüdyoya 
plerken bi.r otomobilin üzerine doğ 
ru yalpa vurarak aeldiiini f•-*et -
mif, bereket~ o~ bir
denbire durdunnut bu yebniyonnuı 
gibi, acemi toför otomobilinden i -
nerek, Peter Lorre'nin üzerine hid. 
detle gelmiye bqlamq. Peter, i§İD 
farkına vararak yavqça otomobilin 
den inmit· O da bir kaç adun abnlf, 
beklemiye bqlam'f. F abt beriki. 
Peter Lorre0 i görüp faxkınA varır 
vannaz, zorla gülümeemiye çalıp • 
rak: 

- Y ooo, demit. ben japon gürq 
pehlivanı ile gürqemem 1 

Bu .özlerini eöyliyerek hemen 
pıriei priye dönerek otomobiline 
binmİf, oradan uzakla§DUf. 

Peter Lorre hayret etmif : 
- Böyle pehlivanlığı ne yapa -

yun) diye bağıl'IJUf, sinemalar için 
yalancı pehlivan olmaktan kurtu -
lamadan. Bir kere de hayatta biri -
sini yere vurmak nasip olnuya • 
cak veeeelim 1 Kırk yılda bir fınat 
ele geçirdim, o da tabanJan kaldır -
dı 1 
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Bükreş'de resmi tebliğ neşredildi 
Antant 

bağ/ıyan 
azalarını birbirine 
sıki tesanüt bir defa 

teyit olundu daha 

Balkan Antantı devletleri 

Sulh idealine derin 
bir surette bağhdır 

(Başı ı ıncı sayfada) 
Daimi konsey azaları şımdıki enter

nasyonal vaziyetin muhtelif veçhclerı 
ni tetkik etmışler ve balkan antantı 
devletlerinin menfaatlerini bilhassa a
likadar eden meseleler üzerinde ge -
ni' noktai nazar teatisinde bulunmuş.. 
lardır. 

Daimi konsey azaları balkan antan
tının kurulalıdanberi mülhem olduğu 
sulh idealine derin bir surette bağlı o
larak takip ettiği siyaseti her birinin 
tamamiyle aynı tarzda derpiş ettikle
rini müttefikan müşahede eylemişler -
dir. 

Daimi konsey balkan antantı azala -
rını biribirine bağhyan sıkı tesanüdü 
bir kere daha teyit ederek gayretlerine 
aynı z:ihniyct içinde devam hususun -
daki müttehit Azimlerini ehemiyetle 
kaydeylcr. 

Bu hususta, daimi konsey 31 tem -
muz 1938 de Selanik'tc aktolunan an
latma.dan dolayı memnuniyetini be -
yan etmek fırsatını bulmuştur. Bu an
laşma, antant bası bulunan devletle
rin bUtün balkan yarım adası devlet -
leri arasında tam müsavat ve hudutla
rına katt riayet esasına müstenit iti -
matlı bir teşriki mesai aramak husu -
sunda hiç bir şeyi ihmal etmemek a -
zimlerinin canlı bir delilidir. 

Daimi konsey, aon toplantısını ls -
tanıbul'da 1938 nisanında yapmış olan 
balkan antantı ekonomik konseyinin 
kararlarını tasvip etmif ve 1939 ni -
aanında Bükreş'te toplanacak olan e -
konomUc konseyin yedinci içtima dev
resi mesaisinin Balkan antantı mem -
J.alr••l•r; :ır.:>undaki l'konomik havla 
rrn daha z:iyade sıkılaşmasına ve bu 
memleketler arasındaki mUnakalatın 

daha ziyade iyiletmesine imkan vere
ceği Umidini iz:har etmiştir • 

Daimt konseyin senelik alelade iç -
timaı Belgrad'da fUbat ayında yapı -
lacaktır. 

8. Meıakaalın ıözleri 
BUkrtl, 22 a.a. - Balkan konferansı 

tebliği okunduktan sonra, B. Metak -
aaa söz alarak hanın balkan antantı 

fikrine ve barıt davasına hizmet edil -
diği hi.aaiyatiyle ayrıldığını kaydeyle
mi§ ve "Antant bidayette kendisine 
tahsis edilen vazifeye ehil olduğunu 
göstcnnekle müftehirdir., demiştir. 

Yunan başvekili memleket için ve 
memleketi dost ve müttefik Yunanis
tan'ı sevindiren parlak milli itilaya 
ıevkctmckte olan kırat için takdir ve 
hayranlığım bildirmiıtir. 

B. &ırcu;oğlu'nun 8Ö:zleri 
Müteakiben B. Saraçoğlu aşağıdaki 

sözleri söylemiştir : 
"- Gösterilen kabulden dolayı Ro • 

manya hükümetine minnettarlığımı 
bildirmek ve mümtaz devlet adamları 
BB. Mctaksaa, 'Gafcnko ve Markoviç 
ile çalışmaktan mütevellit ıevincimi 
bilhassa kaydetmek isterim. 

Şurasını da bilyük memnuniyetle i -
lave ederim ki, Bükrcş toplantısı, bal
kan paktının barışın ve antantı tegkil 
eden devletler istiklalinin zamanı ola
rak kalmakta olduğunu bir kere daha 
göstermiştir. 

Sözlerimi bitirirken, müteyakkız 
balkan matbuatından antantın aleyhi • 
ne mUteveccih her türlU kampanyayı 
müşterek bir ıurctte reddetmesini 
ve paktın milletlerimizin milli şuu • 
runda daha ziyade kuvetle yerleşmesi 
için çahJIDa.Sını rica ederim.,. 

B. ıllarko~'in ıözleri 
B. Markoviç de zıddiyctlcri bcrta -

raf etme karzusundan mülhem barı§ ve 
iyi komşuluk politikasına olan ima -
nını ve Romanya'nın ve onu scvkcden 
hükUmdarının muazzam faaliyeti kar· 
şısındaki hayranlığını ifade eylemi§ -
tir. 

B. Markoviç, Yugoslavya ve onun 
mümessiline kartı gösterilen kabul ve 
alakadan dolayı B. Gafcnko'ya tetck
kürlerini bildirmittir. 

B. Gafenko'nun ıö:zleri 

Bunu müteakip B. Gafenko ıu be -
yanatta bulunmuıtur : 

"-Muhterem kolleklerimin yaptı -
ğı beyanata yalnız bir kaç kelime ila -
ve edeceğim. Tebliğimizi dinlediniz. 
Bu tebliğ, aramızda cereyan eden gö
rüşmelerin kısa bir hülcisasıdır. Evel
den tesbit edilmiş olan teferruatlı 
program mucibince yapılan bu görüş
meler, alaka tcvlidinden hali kalım -
yan zaman ve ahval içinde, tam görüş, 
telakki ve his birliğimizi müşahede 

ve tesbitc bir kere daha imkan ver -
rniştir. Bu görüşmelerden bir nikbin -
lik havası çıktığını sizden gizlemiye
ccğim ve zannederim ki, kollcklcrim 
de benimle aynı fikirdedir. gerçi va -
ziyctin ciddiyetini nazarı dikkate a -
lıyoruz. 

Fakat bazı tezahürlerde ve bu a -
rada son zamanlarda bazı işbaşındaki 
devlet adamlarının söyledikleri nutuk. 
larda bir salah işaretleri gördüğümü -
zü zannediyoruz. Bu silaha bütün ku. 
vetlcrimizl& ve bütün kalbimizle ha _ 
dim olmak istediğimiz aşikardır. Bi
zim için kuvct, birlik ifade eder. Kalp 
de itimadaver ve kardeşçe teşriki me
sai yolunu g&.stennektedir. 

Harbin dclışeti 

Salah ve barıştan bahsederken, her 
şeyden evci harbın dehşetlerini ve hak 
sızlıklarını daha yakında ve pek ya -
kından görmüş ve tanımış olan millet
leri düşünüyorum. İlkbaharın nihayet 
tspanya'ya güneşle birlikte barış sa
adetini de getireceğini ümid ediyoruz. 
İspanyol milletine, yaralarını sarması 
kuvet ve hayatını tekrar kazanması 

için elimizden geldiği kadar yardıma 
amadeyiz. 

Barış an balise er en, aynı zamanda 
nizam fikrine de teveccüh ediyorum. 

Nizam olmadan, fikirlerde ve vakı
alarda nizama, siyaset ve toprak sa
halarında nizama riayet edilmeden, 
Milletler • maksat ve hüsnüniyetleri 
ne olursa olsun - biribirlcrine yardım 
edemezler. 

İşte Bükreş konferansının size bir 
kere daha mutabık kalmak imkanını 
verdiği hakikatler bunlardır. 

Şimdi, başkanlarını büyük kiyaset
lerinden, politik tecrübelerinden isti
fade ettirmek hususunda gösterdik -
leri cömertlikten dolayı muhterem 
kolleklerime teşekkür etmek sırası 
gelmiştir. Hiç şüphe etmiyorum ki, 
Başvekil, B. Mctaksas ile Hariciye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü ve Markoviç 
Romanya'nın kendisini dost ve müt -
tcfiklcri Yunanistan, Türkiye ve Yu
goslavyaya bağlayan sadakat ve mu· 
habbetini kendi devlet reislerine, hü
kümet1crinc ve milletlerine bildire -
ceklcrdir. 

Franko hükii.meıi lıuhukan 
ıanını)·or 

Rador Ajansı bildiriyor : 
B. Gafcnko, balkan konferansının 

tebliğini verdikten sonra aşağıdaki 

malU.matı ilave etmittir : 

"Daimi konsey azası, Franko hükü • 
metini hukukan tanımıya prensip i. 
tibariylc karar vermişlerdir. Bu tanı
ma için her devlete en uygun gelen 
mersamin tayin ve tesbiti kendisine 
bırakılmıştır.,, 

JUaıbu.aı konferansı ('alışmasını 
bitirdi 

BUkrcş, 22 a.a. - Balkan antantı 
matbuat konferansı bugün mesaisini 
bitirı.niştir. Siyasi, kUltürcl ve teknik 
komisyonları raporları ittifakla kabul 
edilmiştir. Bu münasebetle dört he
yetin şefleri nutuklar söylemişlerdir. 

Kon8ey azası şeref ine 
Bükreş, 22 a.a. - Bugün saat 13.45 

te Türkiye elçiliğinde konacy azası 
şerefine bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Bu yemeği saat 15 te Yugoslavya
büyük elçiliğinde bir resmi kabul ta
kip etmiştir. 

Bulgaristan ve Balkan antantı 
Bilkreş, 22 a.a. - B. Gafenko, dün 

öğleden sonra Bulgaristan elçisi B. 
Sevakirof'u kabul etmiştir. Öğrenil -
diğinc göre, B. Gafenko, elçiyi, balkan 
antantı azası devletlerin Bulgaris -
tan'la yaklaşma arzusundan haberdar 
eylemiftir. 

lngiliz makamları ve Balkan 
antantı 

Belgrad, 22 a.a. - Yugoslav gazete
leri, halihazırdaki beynelmilel ha.diac
lerin inkişafı dolayısiyle Londra'da 
balkan devletleri arasındaki teşriki 
mesainin Avrupa'nın cenubu prkisin
dc sulhun tarsinine yardım edeceği 
kanaati hasl olduğundan Bükreş'te top 
lanan balkan antantı konferansının in
giliz matbuatının nazarı dikkatini cel
betmckte olduğunu yamıakta<lırlar. 

Evelki geceki suvarede 
Bükreş, 22 a.a. - Dün gece, kırat 

sarayında, senfonik konseri müteakip 
davetlilere büfeden şampanya ikram 
edilirken, kıral Karol, elen Başvekili 
ve Hariciye Nazırı B. Mctaksas'ı Tür
kiye Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu'yu ve Yugoslavya Hariciye Na· 
zırı B. Cincar Markoviç'i yanına al
mış ve kadehini "memleke,tlcrimizin 
saadetine ve antantımızın ebedi ol -
rna:sma" kaldırmıştır. 

Yllnan gazetelerinin yazdıkları 
Atina, 22 a.a. - Bütün gazeteler 

Bükrcş konferansına ait haberlere u
zun sütunlar tahsis etmekte ve cvel
ce de tahmin edildiği gibi Bükreş te
maslarının Balkan antantı devletleri 
arasındaki görü§ benzerliğini ve ge
rek sulhu gerek Balkan menfaatleri
ni korumak hususundaki müşterek si
yasetlerini bir kere daha tebarüz et -
tirdiğini yazmaktadır. 

Etınika gazetesi diyor ki: 

"Balkan sulhunu kuvctlendirmek 
ve Balkan devletleri arasındaki mün~ 
scbetleri iyileştirmek yolunda bu dev
letleri müşterek bir gayrette birleşti _ 
ren Balkan antantı kendi konseyinin 
her seneki toplantısından kuvetli ola. 
rak çıkmıştır. 

Musliluıne iıbirliği nii.munesi 
Bu antant kendi azasına bütün ih. 

tilafları dostça halletmek bütün mese
leleri düzeltmek ve endişe içinde bu • 
lunan dünyaya muslihane bir işbirliği 
nümunesi göstermek imkanını vermiş.. 
tir. 

Beş senelik tecrübe antantın fili kıy 
metini isbat etmiştir. Balkan antantı • 

nın dört devleti Avrupa.nın geçirdiği 
endişe anlarında sulhun ve medeniye

tin akibeti hususundaki aynı endi§cle
r diğer bUt A'Vrup~ ~evl~ lcrl1ft 
birlikte duymuştur. Ancak şu farkla 
ki Balkan antantı devletleri Balkan 
dostluklarma ve komşu memleketlerin 
hedeflerine itimat ile bakarak müste • 
rih olmuşlardır. İşte bunun içindir ki 
umumi karışıklık içinde bu devletler 
Balkanların teşkini yolunda terakki et 
mek imkSnını elde etmişlerdi. Her tür
lü kin duygularını bir tarafa bırakarak 
Selanik paktını Bulgaristan'la imza • 
la.mışlardır. Bu itidal ve teşriki mesai 
zihniyeti bir kere daha Bükreş'te boş 
sözlerle değil fakat ameli kararlarla 
bir kere daha tezahür etmiştir.,, 

Sıkı tesanii.d 
Elefteron Vima 'öyle yazıyor: 

"Balkan antantı konseyi son top • 

lantısından beri geçen mühim Avrupa 
hadiselerini tetkik ederek bir kere da 
ha dört Balkan hükümetini.n sıkı tcaa
nüdünü ve işbirliğini her halde müşa.. 
hede edecektir. 

Hükümet reisimiz Metaksas'la Bel
grad'da gösterilen kabul ve yunan, yu
goslav v~ türk mümessillerinin Ro -
manya hükümct merkezinde bütün 
gördükleri konferans mesaisinin nasıl 
samimi bir hava içinde geçtiğini isbat 
eder.,, 

Katimerini gazetesi, dört Balkan 
devletinin . sulh yolundaki gayretle • 
rini birleştireliden beri daima müttc. 

bit ve mütcsanid davrandıklarını kay. 
dederek diyor ki: 

"Balkan paktının beş seneden beri 
işleyiş tarzı hiç bir zarar kaydetmek -
sizin münhasıran faydalar temin eden 
siyasette bu devletlerin devam arzusu
nu teyit eder. 

Balkan antantı aym zamanda 9unu 
da· isbat etmiştir ki bütün Avrupanı.n 
teskini eserine mühim surette yardım 
edei:ck kuvetli varlık tefkil eylemek -
tedir. Bükreş konferansının mesaisi 
bu esere bir taş daha ilive edecektir. 

Diplomatik ı1istenılerin en 
tJağlamı 

Akropolis gazetesi, Balkan antan -
tının dünyadaki diplomatik sistemle
rin en sağlamı olarak yaşadığını ve 
aynı zamanda bir sulh ve teski.n unsu
ru olduğunu kaydettikten sonra §Öy -
le diyor: 

Bugünkü konfransın, antant dev. 
Jetleri arasındaki müşterek siyaseti 
tanzim ve Balkanlarda ıulh bayrağını 
daha sağlam olarak yükseltmek sure • 
tiyle bunun yeni bir delilini göstere -
ceğine eminiz. 

udır. Keşıf beue1ı 74tr1ını J ~uı .. :r 1 (453) 10471 • oıması pıuu. 

İMPEKS HAKKINDA TAHKİKAT BİTTİ 

Hôdisede cürüm 
vQsfı görülmedi 
Ankara Cümhuriyet müddeiumumisi 

Baha Arıkan'ın gazetemize beyana ti 
(Başı 1 inci sayfada) çin lmpeks müeuialeri derhal 20 ikin. 

zere bir şirlret tesis etmiş ve şirketi citeşrin 1938 tarihli telgrafla ve bila -
kanuni merasim ile tescil ettirdikten hare de 26 ikinciteşrin 1938 tarihli 
sonra İngiltere piyasasındaki finna _ mektupla müracaat ederek: 
larla alakadar olmak üzere ötedenberi " Bu isimler, hakkımızda tahkikat. 
beraberce film işi yaptıkları Londrada ta bulunmak istediğiniz takdirde mü. 
Kartermull ismindeki zata müracaat raca.at edeceğiniz kimseler olarak size 
etmişlerdir. irae edilmiştir. Mevzuu bahis mektu -

Bu müracaat üzerine Kartermull da bunuzu alınca, İngilizcesi zayıf olan 
Londra'da diğer üç şerikiyle beraber, şerikimiz Şakir beyin size noktai na • 
Anglo - Türkiş namında bir şirket te. zarını doğru olarak izah edemediği 
sis etmiş ve lmpcks vekaleti umumiye. zannına düştük.'' dernek suretile isim
sini Anglo - Türkiş'e vermek. Anglo - leri mevzuu bahsolan C§haem şirketle 
Tür~iş de umumi vekaletini lmpeks'e bir bir aıikaları bulunmadıg-ını beyan 
tevdı ctm k f 1 kd"ğ · · T"" :s . c sure ıy e ye 1 erını ur eylemiş ve vaki sehvi böylece ortadan 
kıye ve lngilterc'dc temsil etmek sa ·ık ld t 
l"h' . . "k . a ırmış ır. 
<ı ıyetını ı tısap eylemişlerdir. Ang. .. . ,. 

10 Tu··rkı·., k·ı t' · t k , d. Anglo • Turkış ın mczklır mektu. 
- :ır ve a c ını mpe s e tev ı , l , · 

ederken lm k " t ·ı k ü ı bu Londra dan stanbul a gelıp yanhş-pe s ı emsı etme zere . 
o sırada Londrada b ı ş k " S lık tashıh olununcuya kadar geçen 

u unan a ır e. "'dd f d ku . k . 
denden kendisi ve kardeşinin Türki - ~u et. z~r ın .a. m~~ t ılır e~~n .re .• 
yede kimler marifetiye tezkiye edile. ~rb~ns .. ıçın verılen lı~ımk"e;dtel rı lımış 
J:ıileceğini sormuş Şakir Seden de Tür gı ı gostcren antet ı . dgı arı m -
k' ede tanıdıgvı Etibank Denizbank peks'te Etibank, Denızbank, .Merkez 
ıy ' ' B k . F h . 'b' .. Havzai ,fahmiye gibi yerlerde mevki an ası, Havzaı e mıyc gı ı mues -

işgal eden zevattan kendilerinin soru. ~esakt me~urlarm~n da ?rtak bahulk~kdu. 
Iab'l - · · be ·fade derek bu gu anaatıni tevht etmıt ve t ı ata ı ecegını yan ve ı e . . 

t · · 1 · · b' l'steyı· mevzu olan ıhbar, bu kanaatın muhas -zeva ın ısım ermı taşıyan ır ı 

k r-. • k t d' 1 · t"r salası olarak ortaya atılmı,tır . rnez ur şır ete ev ı ey cmış ı . 
Şakir Sedenin bitahare Türkiyeyc Yukarıdan beri söylediğim vaziyet 

avdctini müteakip Aglo _ Türkiş'ten rnemuriyetimizin elde etıni' olduğu 
lmpeks'e gelen bir mektubun antetin. tahriri vesikalar ve bu vesikaları teyit 
de Anglo - Türkiş şcriklcriyle birlik. eden diğer delillerle tesbit edilmiş, 
te lmpeks şerikleri diyerek evelce hadisede cürüm vasfını gösteren bir 
tezkiye için kendilerine verilen isim- hal mevcut olmadığı için hukuku am. 
terden beşinin şerik imiş gibi yazıldı. me davasının açılmasına mahal görül
ğı görülmüş ve bu yanlışlığı izalr. i . mcdiğine karar vcrilmigtir." 

lran'la Fransa arasında 
diplomatik mün~sebet 

yeniden tesis edildi 
Tahran, 22 a.a. - İran veliahtinin ,....._, __ _ 

Balkan 
Antanh 
Konseyi 

(Başı 1 inci sayfada) 

olarak kendi hakiki menfaatini tak
dir etmektedirler. 

Balkan milletlerinin aralarındaki 
din ve milliyet ayrılığına rağmen iç
timai hayatları bedii zevkleri, ahlak 
telakkileri zihniyet benzerliği ve ni
hayet asırlarca devam eden miifte
rek hayatın doğurduğu müıterek ba
tıra ve ananeler hakiki bir Balkan 
kültünün doğmasma yardnn edecek 
olan i.millerdir. Avrupa'dan Bal
kanlara bakan yabancı bir göz, Bal
kan milletleri arasında umumi ahen
gi bozacak hiç bir far:k görmez. Ve 
balkanlalarr biribirlerinden ayrrmı -
ya kolayca mu..-affak olamaz. O hal
de devletlerimiz aralarında mevcut 
olan ahengi daha ziyade takviye et· 
miye çalıtırken, Balkan milletleri 
arasındaki rabıta ve tesanüdün ku • 
vetlen<lirilmesi için evelce yapılan 

teteıbbüslere daha ziyade bir hız Ye 

cereyan vennek lazımgelir. Oteden
beri Balkan birliği ahengine kartı 
yabancı durmasını zatecı pek tabii 
telakki etmediğimiz Bulgariatan'm 
da bu kere Baıvekil Köaeivanof ağ • 
ziyle, gösterilen sempatiden Balkan 
davasına inananlar pek memnun ol
muttur. Zaten balkanlıların kendi 
davalarını kendileri halletmeleri ve 
ecnebi nüfuz ve teajrinden uzak kal
maları hakkmdaki fikirler latanbu
liski zamanmdan beTi ara slTa Bul • 
gariatan'da bir eleıktrik gibi 11çrıyan 
hakikatlerdir. Türkiye balkanlıhk 
akidesine samimi surette inanmıttır. 

Oamanhlıktan evel Balkanlarda 
mevcut olan türklükten sarfınazar, 
bugün Balkanlar, ve Anadolu tabiat, 
iklim tartları itibariyle iktısadi bir 
bütünlük arzeder. 

Bunu Türkiye çok iyi takdir et
mittir. Bunun içindir ki yıllarca evel 

bu davaya ilk inanıp el uzatanlardan 
biri Milli Şefimiz olmuştu. Hüküme
tiıniz aynı politikanm hararetli ve 
samimi taraftarıdır. Artık hatırdan 

çıkannamalrdır ki dünyanın i.atikba
li büyiik cüzütamlara doiru sittiii 
bir zamanda balkanhlarm en arkı bir 
tesanütle birı'birlerine batıanm.ıan 
aynı zamanda her balkanlı için bir 
vatanperverlik vazifeaidir. 

Niğde'de Ziraat işleri ,, 
Necibali KOÇOKA 

Niğde (Hususi) - Geçen yıl §eh
rimizdc kurulan büyük meyva fidan
lığı 150 dönüm genişliğindedir. Bu 
fidanlık iki yıl sonra hepsi aııtı ve 
üç yaşında 350.000 muhtelif meyva 
fidanı verecektir. 

İstanbul şoförleri klakson 
çalmak istiyorlar 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Şoför' .. 
ler cemiyeti belediyeıe müracaat ede
rek kazaların önlenmesi için klakson 
kullanılmasına müsaade verilmesini 

yakında yapılacak evlenme merasimi 
dolayısiylc, Fransa Reisicümhuru B. 
Löbrön, Şehinşah'a bir telgraf çekerek 
kendilerine fransız milletinin İran 
milletine karşı olan dostluk hissiya • 
tından teminat vermiştir. B. Löbrön 
bu telgrafında, iki memleket arasında 
diplomatik münasebetlerin münkati 
bulunması dolayısiyle, Fransa'nm bu 
mesud hadiseye istediği gibi iştirak c
demiyeceğinden dolayı da teessürleri. 
ni bildirmiştir. 

Ziraatimiz için sevinilecek hareket 
istemiştir. 

)erden biri de Ova köylerimizin hu-

Majeste Şehinşah, verdiği cevapta, 
Reisicümhur B. Löbrön'e teşekkür et -
miş ve bu fırsattan bilistifade diplo -
matik münasebetlerin inkıtaı sebeble. 
rini bir kere daha bildirmiştir. Bu in
kıta hadisesi, yalnız, fransız matbua -
tında görülen birkaç zem ve kadh 
mahiyeti yazılar neticesinde alınmış de 
ğildir. Fakat bir kaç seneden beri, 
Tahran'daki hissiyat, Fransa'nm İran. 
da vukua gelen deği~ikliklcri tanıma. 
dığı ve lran hakkında hakgu bulun • 
madığı merkezindedir. 

Fransa, bugünkü lran'ın hakiki e
hcmiyctini takdir etmek arzusunu iz -
har edince, diplomatik münasebetlerin 
yeniden tesisi mümkün olabilecektir. 
B. Löbrön'ün şahsına karşı olan hür -
metinden dolayı, Şehinşah, maziyi u -
nutmıya ve diplomatik münasebetleri 
yeniden tesise hazırdır. Bu sebepten 
dolayı Şehinşah, bu münasebetlerin 
iıtikbalde teessüfe şayan hadiseleri ta. 
mamiyle ortadan kaldırabilecek kar -
şılrklı itimat, sağlam esas üzerinden 
tesis olunacağını ümit eylemektedir . 

Diplomatik münasebetler 
kuruldu 

Paris, 22 a.a. - Havas ajansı bildi. 
riyor: Fransa ile lran arasında diplo. 
matik münasebetler 21 şubatta tekrar 
resmen başlamıştır. 

Bir vapur 
torpillendi 

Nevyork, 22 a.a. - Radyo korporey. 
tin Amerika bandralı Tutsa vapurun
dan gelen bir telsiz telgrafa göre, Pe. 
ce işaretini veren bir vapur Asor a
dalarının 200 mil cenubunda bir deniz
altı tarafından torpillenmiştir. Telgra
fta Pece'in batmakta olduğu bildirili-

1". 

bubat tohumlarının selektörlcr vası -

tasiyle ilaçlanması ve temizlenmesi -

dir. Vilayetimize 6 adet selektör ma- ~ 

kinesi gönderilmişti. Bu selektörlcr Falih Rıfkı ATA Y'ın 
vilayetimizin hububat merkezlerine 
yerle~tirilmiş ve Yek.iletin inşa plan
larına uygun olarak 6 tohum temiz -
leme evi yaptırılmıttır. Buralarda 
köylü ve çiftçilerimizin tohumlukla
rı temizlenmektedir. Yeni yılda bu 
faaliyet geniıliyecektir. 

Niğde'de tavukçuluğa da ehemiyet 

verilmektedir. Bu maksatla köylü ve 
çiftçiye örnek olabilmek için 60 ta -

vukluk bir tavuk istasyonu kurulmuı

tur. Bu istasyonda üretilecek olan te

miz kan tavuklar ve alınacak yumur
taları köylülere paruız dağıtılacak 

ve ncali bozulan tavuklarımızın yer -
lerine bunlar konacaktır. 

İsparta' da Eğitmen kunu 
aparta (Hususi) - Bir buçuk ay 

sonra vilayetimizde bir eğitmen kur
su açılacaktır. Kursun hangi köyde 
açılması icap ettiği tetkik edilerek 
vekalete bildirilecektir. 

Taşova spoı: birliği kongresi 

Erbaa (Husuıi) Tapa spor birli
ğı halkevi aalonunda eenıelik kon
gresini yapmlf, yeni idare heyeti ae
çilmiıtir. 

Vaşington'un doğum 

yıldönümü 

Vaıington, 22 a.a. - Bütün Ameri. 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eaki zamanlanndan bu
ıüne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıt - Yuıoalav· 

ya içinde bir ıeyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyab· 
nın baılıca eseri olan bu ki· 
tabın ikinci ve kati tabı 

neırolunmuftur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmıktad1r 

DIŞ rABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
P......., mucla her sGn .._. 
talanm kabul we tedaYi .-. 
Adliye SanıYI yaıuncla Sarraf 
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H i K A y E İnkllabı seven yayar 
NÖBETÇlECZANELER (Başı 2 inci sayfada) 

Aşk ihtiyacı Pazar 
Pazartesi 
Salı 
CarJamba 
Per§embe 
Cuma 
Cuınarteıi 

lıtanbul Eczanesi 
: Merkez Eczanesi 
: Ankara Eczanesi 

Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Eııe ve Cankaya Eczaneleri 
Sebat, Y eniıehir Eczaneleri 

Almanya harici ticaret açığı 
karşı borcun. gündelik işini görmeok
le, muayyen ve resmi vazife saatle -
rinde çalışmakla ödenemez; onu za• 
ten geçim için yapmıya mecbursun. 
İçinden gelerek, gönlünden koparak 
bu millete ve vatana hizmet ettiğini 
göstermek, borcunu ödemiye geçmek 
için Halkevinde çalışmıya, Halkevin
de verimli ve yararlı olmıya bakmalı-

Nihal, kürekleri bıraktı. Gözlerini 
llıaklara dikti. lçini ~kerek söylen -
fi: 

- Ne kadar talihsiz bir insanım ... 
, Genç ve güzel bir kızdı. Baba~u fev
:alade zengindi. Hayatta meaut olmak 
Çin her türlü imkanlara malikti. Bu -
ta rağmen müthi~ bctbahttr. Geçen 

bafta uğradığı felaketi bir tilrlil unu
~ıyordu. Aylardanbcri kurduğu ha
}'aııer bir anda yıkılıvermişti. 
Babasının serveti bir çok delikanlı

ların gözlerini kapıa§tırıyordu. Fakat, 
~ihal etrafında dönen bu göniil avcı
larının hakikt maksatlarını sezdiği i
Sin hiç birine yüz vermiyordu. GUnün 
birinde Re~t'la kat'jıla,tı. Reşat, ya -
kışıklı ve iyi tahsil görmüş bir genç
ti. Nihal'in hoşuna gitti. Pek kısa bir 
taınanda dostlukları ilerledi. Arala -
tında güzel bir aşk doğdu. Biribirle -
~İyle evlenmeğe karar verdiler. Nihal
ın, zihninde bir şimşek çaktı. Acaba, 
~eşat onu hakikaten seviyor muydu? 
'iClksa, bu da diğerleri gibi babasının 
•crvetine mi göz dikmişti? Bu hain 
•Uphe, kızın beynini günlerce kemir -
di. Nihayet kararını verdi. Tecrübe e
decekti. 

Bir gün, Beyoğlu pastanelerinin bi
rinde otururlarken, Nihal sözü açtı: 

- Reşat, beni nasıl bir a~kla sevdi
lini biliyorum. Bunu tekrarlamana lü
ıllnı yok. Yalnız, sana bir hakikati iti
ta.f etmeğe kendimi borçlu telakki e
diyorum. 
Delikanlının birden gözleri parladı. 

Sandalyesinde doğrularak sordu: 
- Başka birini mi seviyorsun? ... 
Nihal, uzandı. Delikanlının elini a -

~uçları arasına aldı. Gözlerinin içine 
derin, derin bakarak söyledi: 

- Hayır, Reşat. Ben, seni seviyo -
tum. Sana söyliyeceğim büsbütün ba'9 
ita bir §ey. Bir sencdcnberi babamın 
i~Ieri bozuk gidiyordu. Zavallmın 
günden güne neşesi kaçıyor, endişesi 
artıyordu. İflastan korkuyordu. Ya -
nında çalıştığım için, vaziyeti yakın -
dan takip ediyorum. Zavallı babacı -
ğım, korktuğuna uğradı. Bugün if -
las etmiş demektir. En küçük hesapla
rını kapatacak tediye kabiliyeti bile 
kalmadı. Koca bir ticaretane bir sene 
zarfında nasıl yıkıldı? Buna hal! hay· 
ret ediyorum. Reşat, ben artık zengin 
bir adamın kızı değilim. Ama, ne ehe
ıniyeti var. Biribirimizi sevdikten ıon
ra birlikte çalışır gene mükemmel ya
tarız. 

Bu sözler, Re§at'ın üzerinde bir yıl
dırım tesiri yaptı. Acele bir işi oldu -
ğundan bahisle pastaneden sıvıştı. 

Bir daha da gözükmedi. 
Günlcrdenberi, bu hidise Nihal'in 

&özünde bütün tefarruatiyle canlanı • 
yor ve böyle bir tecrübeye kalk~tığı
na çok defa pişman oluyordu. 

Nihal, denizi çok severdi. Bilhaasa 
Re,at'tan ayrıldıktan sonra mümkün 
olduğu kadar yalnız kalmağı tercih e
diyor ve bo§ zamanlarında aradığı sü
kuneti bulmak için denize kotuyordu. 

Bugün, pazar tatilini geçirmek üze
re gene Florya'ya gelmitti. Sabahtan 
beri tek bafına sandalla dolaşıyordu. 
Bir an Reşat hatırına gelmi' ve içine 
derin bir keder çökmü tü. 

Tekrar kürekleri kavradı. Bir;u ile
ride, denız kenarında güzel ve .zarif bir 
köşkleri vardı. Yazın ekseriya bir iki 
aylarını bu köşkte geçirirlerdi. Henüz 
tnevaımın başlangıcı olduğundan 
k<>,kte kimseler yoktu. Oraya gidip 
biraz istirahat edecekti. 

Küçük sandal sahile yanaştı. Nihal, 
indi. Köşke doğru yürüdü. Birden ir
kildi. Kapının önündeki geniş terasta 
yabancı bir erkek uzanmış yatıyordu. 

Yazan: F. Zahir Törümkiiney 

tı. Tıraşı uzamış, saçları karma karı -
pktı. Otuı: beş yaşların.da kadar görü
nüyordu. Belki de: içinde bulunduğu 
sefalet onu, olduğundan yaşlı gösteri
yordu. Mahcup bir sesle cevap verdi: 

- Affedersiniz. Yersiz ve parası -
zun. Dört aydanberi burada barınıyor
dum. 

Nihal, dikkatle karşrsındaki erkeği 
ıüzdü. Münevver bir adam olduğu ha
linden ve konuşuşundan belliydi. 
Gençti. Sıhati yerindeydi. Niçin çalış
mıyordu? Bunu anlamak istedi: 

- Burada yatacağınıza çalışsanız a. 
Erkek, bir dakika önüne baktı. Son

ra ba,ınt kaldırarak yavaş, yava:;; an -
latmağa ba§ladı: 

- Altı ay evelisine kadar ben de iş 
sahibi bir adamdım. Ticaret yapıyor
dum. Vaziyetim bozuldu. Elimde a -
vucumda on para kalmadı. Memuriye
te girmek istedim. Her müracaat etti
ğim yerden ümit11iz döndüm. Günden 
güne feci vaziyete düştüm. Artık bir 
tek düşüncem vardı. Bir lokma kuru 
ekmekle yatacak bir yer temin etmek. 
Buna da muvaffak olamadnn. Akraba 
ve ahbaplarıma da boyun eğmeğe gu -
rurum mani oldu. Buraya geldim. İle
rideki köyün bağlarında çapa çapalı -
yarak günlük ekmeğimi çıkarıyorum. 
Bu köşicii de bot buldum, Gecelerimi 
de burada geçiriyorum. Bugün pa -
zar. İşe gitmedim. Dinleniyorum. A -
l~ığmı için çapa çapalamak beni 
çok yoruyor. 

Sustu. 
Nihal, onu takdirle dinledi. Bu a • 

dam roman kahramanlarına benziyor

du. Şuna, buna avuç açmaktan ise en a
ğır işleri yaparak ekmeğini kazanmağı 
tercih ediyordu. Bu zamanda nadir 
bulunur bir in&andı. Kararmı verdi. 
Onu bu sefaletten kurtaracaktı. Baba-
sınrn ticaretanesine dolgunca bir ma

aşla yerleştirecekti. 

Akşama kadar beraber vakıt geçir -
diler. Akşam üzeri Nihal, adreıini bı-

rakar.ak: 
- Yarın ıizi mutlaka beklerim Şük

rü bey, diye ayrıldı. 
Nihal, babasının ticaretanesindeki 

çalışına ' odasında oturuyordu. Zili 
çaldı. İçeri giren odacıya: 

- Yeni aldığımız memuru, Şükrü 

beyi çağır buraya, dedi. 
Bir iki dakika sonra Şükrü bey gel

di. Üstünde şık bir kostüm vardı. Ye
ni tıraş olmuş, saçları muntazam ta -
ranmıştı. Hiç değilse on yaş gençleş -
mi§ti. Kendisini feci bir hayattan kur
taran kızın önünde minnetle eğildi. 
Hakkında gösterilen lütuf ve himaye -
ye yaltaklanarak tefekkürler ediyor -
du. 

Nihal'in gözleri nefretle kısıldı. En 
müşkül anlarında bile kimseye minnet 
etmiyen, bir lokma ekmeği alnının te
riyle kazanmağı tercih eden, roman -
lardaki kahramanlara benziyen adam 
bu muydu? 
Ayağa kalktı. Amirane bir tavırla 

nasihat verdi: 
- Şükrli bey, sadıkane çalışırsanız:, 

iıtikbaliniz emindir. Bu müessesede 
aizi himaye eden biri bulunduğunu u. 
nutunuz ve yalnız işinize güveniniz. 
Haydi, §imdi va.zifenizc gidiniz. 

ŞUkrü, yerlere kadar eğilerek çık -
tı. 

Nihal, bir müddet arkasından bak -
tı. Sonra kendi kendine söylendi: 

- Yazık, &ene aldandım. 

Suriye kabinesi 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir haa -

talık vukuunda acele imdat iıtemek için 
belediyeler haıtaneaine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Nwnaralan 

Yang-ın ihbarı: (1521). -Telefon miiracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havaeazı i -
rıza memurluğu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbart: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zinc:irlicami civarı: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
• 3259). - Yeniıehir. Havuzbaıı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbatı Güven Uk • 
ıi: (2333). - Çankırı caddesi, Uluı tak
si: (1291). - İstanbul takıiıi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri -
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'dcn Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çanka1a'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21,30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehir'den Ulus M. na . 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akköprii'ye 6.15 7.00 
Akköprii'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.d!n Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Uluı Meydaniyle lıtaayon araeında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren zaman -
lan ı;cf erler daha sıktır. 

§ Uluı Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı aruında saat 8 den 
20 ye kadar vaııati her be& dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; 1aat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam ıeferler 
vardır. 

§ Akpmları Ulus Meydanından ı;aat 23 de
ki aon seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönilıleri sinemaların dagılıı saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü ıaat (18} e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe -

tine mektup kabul eder. 
Tren aaal.eri 

Haydarpagaya : Her eabab 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per • 

Samsun hattı 

Diyarbakır hattı: 
Zonculdak hattı : 

ıembe. Cumartesi, 
Her cün 9.35 (Kayse -
ri, Sivas, Amasya bu 
hat lizerinöedlr.) 
Toroe ııürat.) 
Her gün 9,35 
Her cün 15.00 

Dahiliye Müsteşar 
. . 

muavını işe başladı 
Dahiliye Vekaleti müsteşar mua -

vinliğine tayin edilmiş olan İstanbul 
vilayet idare heyeti basından H. Sab
ri Onat şehrimize gelmit ve yeni vazi
feeine başlamıttır. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı Sinci sayfada) ' 

rupa memleketleri gibi münevver 
çobanın, münevver ortağm, münev
ver aşçı, münevver arabacı ve mü
nevver aüpürgecinin memleke.li ol -
maaın. Zira, münevverlik baıka, o
kumutluk ba§ka, aanat ehli olmak 
baıka ıeylerdir. 

Nanılri BAYDAR 

DUZJ!:LTME : Dilnkü "İlk öiretim'' 
yazısının ıon cümlesi ııöyle idi: Onları ilk 
defa ellerine emanet edecciimiz ilk mek -
tep öiretmenlerine ilk defa verilen bu der
iİ aklımıza, en tabii tedai ile, nasıl c;ocuk
larımın eetirme:ı: ve çocuklarımız için ı;ar
fına başlanmış yeni bir gayretin ifadesi o -
!arak hepimizi naııl memnun etmez olur 1 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Paris - Salahiyettar mahafil, B. 

Leon Blum'un daha birkaç hafta geç -
meden evel Amerika'ya gitmek tasav. 
vurunda olmadığını beyan etmektedir. 

X Şam - Alevi topraklarının valisi 
istifa ettiğinden fransız fevkalade ko. 
miserliği bir emirname neşrederek o _ 
radaki idareyi vekaleten komiserliğin 
ele aldığını bildirmiştir. 

X Roma - İtalyan hükümeti, İtal
ya topraklarında ve sömürgelerinde 
petrol araştırmak imtiyazını beş sene 
müddetle ' İtalyan petrol kumpanya _ 
sına vermiştir. Bu ara§tnmalarda !ir
kete yardım olmak ü:ıere de 60 milyon 
liret tahsis etmiştir. 

Zayi - Konya Sanayi mektebi ü -
çüncü sınıfından 1332 senesi aldığını 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Ispartalı Nuri oğlu Müfit Ünal 
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Yavaı yava.J neşredilmeğe baıhyan 
dünya memleketleri harici ticaret ra
kamları, 1938 de dünya ticaretinin a -
zaldığı hakkındaki umumi mütaleala-
rı teyit etmekte ve bu azalış, yalnız 
kıymette değil hacimde de görülmek
tedir. · 

Umumi dünya siyasetinde işgal ey
lediği mevki ve bilhassa koloni istek
leri bakımından, ihracatı üzerinde du
rulacak memleketlerin başında Alman
ya'nın gelmesi tabiidir. Filhakika son 
üç dört senedir şiddetlenen ihracatı 

artırma gayretlerine rağmen alman 
ihracatının azalmış olması ve bununla 
da kalmıyarak geçen senelerde görül
miyen bir harici ticaret açığının ta
hassül etmesi dikkate de~er noktalar
dandır. 

Avusturya da d11hil olduğu halde 
bütün Almanya'nın 1938 harici ticaret 
açığı 433.000.000 marktır. Yalnız eski 
Almanya için ise bu açık 192.000.000 
marktan ibarettir. Halbuki eski Al -
manya'nın harici ticaret muvazenesi 
1936 da 550 milyon, 1937 de ise 413 
milyon mark lehte idi. 

İki sene arasındaki bu fark hem it
haiatın artmasından hem de ihracatın 
azalmasından ileri gelmiştir. İthalat 
kıymet itibariyle ancak % 1.4 artmış
tır; fakat, vasati ithalat fiyatlarının 

geçen seneye nisbetle düşük olduğu 

düşünülürse, hacim itibariyle daha zi
yade arttığı anlaşılır. İhracat vaziyeti 
ise berakistir. Azalış 1937 ye nisbetle 
% 9 dur. Fakat hacim itibariyle azalış 
daha fazla olmak lazım gelir, çünkü 
1938 deki vasati ihracat fiyatları 1937 
ye nililbetle daha yüksek bulunuyordu. 
Anlaşılıyor ki Almanya harici ticaret 
açığının en mühim sebebi ihracatının 
azalmış olmasıdır. 1938 senesi zarfın -
da umumi ticareti artan memleketle -
rin mahdut olduğu ve diğerlerinde da
hi umumi bir a7.alı§ bulunduğu ve bil
hassa Almanya ile rakip olan bazda -
nn.da, mesela lngiltere'de, bu azalışın 
daha fazla olduğu göz önünde bulun -
durulursa Almanya ihracatındaki dü
şüşün fazla eheniiyeti olmadığı dü§Ü
nülebilir. Fakat unutmamalıdrr ki Al
manya fevkaUi.de ihtiyacı olan ham 
maddelerden mühim bir kısmı için dö
viz verıne,k ~ecburiyetinde olduğu 
halde kendisine döviz temin eden he
men yegane menba ihracatıdır. İ~e bu 
bakımdan Almanya için ihracat azalı
tı rakipleri için olduğundan daha çok 
ehemiyeti haizdir. 

Hitler 30 son kanunda Rayhiştag'da 
verdiği nutukta harici ticaret mette
lesinden şiddetli bir lisanla bahsede -
rek harptan cvel Almanya'nın dünya 
ticareti pek ilerlemiş bulunduğunu ve 
o zamanlar ingiliz mahfillerinde Al -
manya'nın imhası ingiliz ticaretini 
artıracağı fikrinin cari olduğunu söy
leıniş ve umumi hamın bilhassa Al -
manya'yı dünya ticaretinden uzaklaş
tırmak için yapıldığını iddia eylemiş
tir. 

Hitler bu nutkunda harid ticaret 
harbmın bir ümitsizlik harbı teklini 
alabileceğine i§aret etmiş ve hüküme
tin her şeye hazır olduğunu ve alman 
harici ticaretinin arttırılması için el -
den gelen her şeyin yapılacağını da i
lave eylemiştir. Bu nutuk, kısmen İn
giltere ticaret nazırı Hudson'ın nut -
leuna bir cevap teşkil etmekte ve fakat 
diğer taraftan da harici ticareti arttır-

Macar hükümetinin 
proğramı 

Buda~te, 22 a.a. - Ba9vekil Kont 
Teleki, bu sabah mebusan meclisi ö
nünde programını okumuştur. Kont 
Teleki, beyanatında, gerek dahili po
litikada gerek harici politikada selefi 
B. İmredi'nin programını takip ede
ceğini ve hükümetin, ilk işini, yahu. 
di kanunu ile toprak kanunun müm
kün olduğu kadar çabuk bir tarzda çı. 
karmak teşkil edeceğini bildirmiştir. 

Hongkong bombardımam ve 
Japonların teessürü 

Tokyo, 22 a.a. - Harbiye Nezareti, 
bugün saat 16 da aşağıdaki tebliği neş

retmiştir: 
"Japon askeri tayyareleri, salı gü

nü saat 11 de, Kanton - Keulung de -
miryolu üzerinde ve hudutta kain 
Şumtu.ng şehrine hilcum etmittir. Atı
lan bombalar, hataen ingiliz arazisine 
düşmüş ve bir bomba da Şumtung'a 
gitmekte olan bir trenin lokomotifi Ü

..ttlll 11111111111111111111111111111111111.. zerinde infilak etmi§tir. Japon askeri Ayak seslerinden uyandı. Başını kal - Şam, 22 a.a. - B. Mustafa Baramı\~ 
dırdı. Hayretle genç kıza baktı. da'nın milliyetperver blok Azaaı ile : 

Nihal, kendini topladı. Sert bir aes- yaptığı görüşmeler müspet bir netice : 
B ·u· yu·· k Va Is ~- makamları. Hongkong'taki japon baş -

konsolosunu, bUyük Britanya makam --le eordu ~ vermediğinden, B. Baramada kabine : : tarı nezdinde bu hfi.diseden dolayı te .. 
- essürlcrini derhal bildirmiye memur 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' Jrtıniştiz. 

Pek Yaknda Ankara'da 
- Burada ne ar!Yorsunw:? tctkili için görüşmelere devamdan 
Erkek ayağa kalktı, Kıyafeti berbat vaz geçmiftir. 

H.A.KUYUCAK 
mak için Almanya'da şimdiye kadar 
kullanılan usullere yenilerinin ilave 
olunacağını anlatmaktadır. 

Dünya ticaretinde umumi harple 
bal s~ ş ıyan gayri tabiilik gittikçe artmış Bulundukları ve mensup oldukları 
ve bilhassa bütün iktisadi faaliyetleri şehrin ve muhitin, i rfan seviyesinin 
devletin kontrolünde bulunan memle- inkılapçılık heyecanının iyi ve üstün 
ketlerin harici ticaretleri harptan e - olduğunu iddia edenlerin ellerinde 
velki şekillerine hiç benzemiyen bir inanılabilecek, güvenilebilecek en gü
vaziyete girmiştir. zel miyar, Halkevidir. Halkevi, iyi iş-

Harici ticaret sistemleri harp önce- lemiyen muhitin irfanı ve heyecanı 
sine nisbetle ç.ok değişen memleket • krt demektir, dağınık demekdir, hatti 
lerden biri de Alrnanya'dır. Filhakika yok demektir. 
burada görünüşte ticareti münferit Halkevi beni sarmaz, bana söyle· 
şahıslar ve firmalar yapar fakat ha - mcz demek, benim gençlikten, müneT 
kikatte gerek ithalatcılar ve gerek ih· verlikten, inkıHipçıhktan hiç nasibim 
racatçılar şiddetli ve merkezi bir dev- yoktur demekten farksızdır: Çünkü 
let kontrolüne tabidirler. Halkevi, tek cepheli bir çalışma yeri 
Almanya'nın harici ticareti, denile- değildir. Orada spordan edebiyata. 

bilir ki umumi seferberlik programı - içtimai yardımdan amatör temsile ka
nın bir kısmıdır. Binaenaleyh şu bir dar her türlü zevke, gayrete ve mc
kaç cümle ile hütasa olunabilir: Al - raka yer vardır, imkan vardır, arka
manya'ya gıda maddeleri ve ham mad- daş ve vasrta vardır ... 
deler temin edebilecek devletlerden Yeni bir darbımeselimiz, inkılabı 

bütün rakiplerden yüksek fiyatlar ve- seven yayar diyor. Güzel olduğu ka
rerek mal almak ve bunlar mukabilin- dar doğru bir söz. İnkılabı seven ya
de memleket müdafaasında en az lazım yar ve işte Halkevi bunun için kurul
olan ve en az ham maddeye ihtiyaç muştur. 
gösteren malları mümkün olduğu de - Bundan alh saat evel, eğer gene 
recede yüksek fiyatlarla bu memle - radyonun ba§ında idiseniz yahut An
ketlere satmaktır. Almanya bu tarzda kara Halkevinde bulunmak zevkine 
alakalı olduğu memleketlerle umumi - ermişseniz, muhakkak şimdi siz de 
yetle kliring anlaşmaları yaptığı ve benim kadar Halkevinin heyecanını 
kısa veya uzun vadeli krediler temin içten duymuş, hamlesine gönülden i
ettiği ve mahalli şartlara uymak hu- nanmışsınızdır 1 
susunda büyük bir anlayış gösterdiği Beş cüınhuriyet çocuğu türk sanat
için &an senelerde bir çok pazarlara karının biribirinden güzel be uzun 
muvaffak olmuş ve ihtiyacını artır - bestesini dinlerken yeni türk cemiye· 
mıştı. 1938 de ise dünyadaki azalma te- tinin kültür ve zevkinden müjdeler 
ınayülüne rağmen ticaretinin daha zi- nlmış olmanın gururunu, hazzını duy
yade artacağını ümit ediyOıl"du. Fakat madınız mı? lşte Halkevinin bir ese· 
bu tahakkuk etmedi. ri ve bir faydası daha .. 

Alınan ihracatının bütün gayretle - Ankara Halkevinin kapısı yanında 
re rağmen azalmasında funil olan di - ışıklı bir levha üstünde, açılı§ tarih
ğer bir nokta da Almanya'nın bilhassa leriyle yer yer parlayıp beliren Halk
muayyen tipte mamül eşya satmağa evleriyle, bir yıldızlı yaz seması gibi 
çalıflllasıdır. Çünkü ihracat ancak iş- nurlu ve uğurlu görünen yurd hari
tira kabiliyeti elde etmek gayesiyle tasını benimle beraber Geyretmiş ol
yapılmakta ve asıl istihsal kudreti si- saydınız bu kadar coşkun olmama hak 
lahlanmak ve mukadder olan bir har· verir, siz de benim gibi coşardınız. 
be hazırlanmak için kullamlınaktadır. İnkılaplarımız ve imanlarımız, na
Gıda ve ham maddelerden bir kısmı da sıl aziz, nasıl sart, nasıl isabetli ve 
yalnız depo edilmek üzere alınmakta - insani şeylerdir ki: onlar hakkında 
drr. her konuşana çok kutsal bir heyecan, 
Almanya'nın ihracatı artırmak üze - çok mUceit' ~it' eda geliyor . Bu he

re şimdiye kadar kullandığı Ut>Ullere yecan ve bu eda ile tilrk münevverlc
ilave olarak muhtelif memleketlerden rine seslenen doktor Refik Saydamın 
ham maddelerle gıda maddeleri almak bir cümlesini tekrarlıyarak sözlerime 
için dünya fiyatlarından yüksek fi - ni~aye~. ~~riyorum: 
yatlarla uzun milddetli tcahhütlcre gi- Ol kulu, uyanık, aydın arkadaşlar 1 
rişeceği söylenmektedir. Bu tahakkuk ı Memleket ve millet hizmetine ne ka
edenıc alınan mallar kadar bu memle- dar hazır, hatta susamış olduğunuzu 
ketlere ihracat yapmak mümkün ola- biliyorum. Belki ilk düşünüşte en 
caktır. güzel imk~n aklınıza gelmez. Size en 

Fertler arasında olduğu gibi memle doğru. ve yüce fahri hizmet parolası
ketler arasında da mübadele olunan nı verıyorum: 
kıymetlerdir. Her ne kadar bazı hal - Halkevi ile ilgileniniz!,, .. 
terde ve bazı şartlar dahilinde taraf-
lardan biri bu mübadelede diğerinden 
fazla kir edebilirse de, her muamelede 
daima bir tarafın asgari kıymet vere -
rck azami krymet elde etmesi mümkün 
değildir. Yeni alınacak tedbirler al -
man ihracatını belki bir müddet için 
artıracaktır. Fakat şurası muhakkak -
tır ki teslihat ve harp ekonomisi de -
vam edecek olursa bu memleketin it -
halat ihtiyaçları arttığı halde gerek 
dahili ve gerek harici bakımdan ihra
cat kabiliyeti azalacaktır. Bu ise tabii 
yeni harici ticaret açıkları doğuracak
tır. 

1 rak'ta aşiretler 
arasında kavgalar 

Bagdat, 22 a.a. - Bedevi Obeid aşi -
reti reisinin Rakip Şmar aşireti reisi 
tarafından öldürülmesi iki taraf ara
sında intikam hisleri uyandırmıştı r. 
Obeid aşiretinden bir bedevi bu sabah 
Şmar aşireti reisi Faysal Farkhan'ı 
öldürmüştür. 

Hükümet yeni intikamlara mani ol
mak ve aşiret reislerini himaye etmek 
için tedbirler almıştır. 

İki İngiliz denizaltı 

gemisi karaya oturdu 
Londra, 22 a.a. - Sunfisch ve Sterlet 

isimlerinde 670 şer tonluk iki ingiliz 
denizaltı gemisi fırtınalı bir havada 
talim yavarken Wight adası civarın -
da kuma oturmuşlardır. 

Bu iki nemi, SW<ırdfisch sınıfına 
dahildir. Denizaltı gemilerinden biri 
tekrar yüzdürü1ebilmiştir. Diğeri he
nüz kumlara saplı bulunmaktadır. 

Yeni Papa c~imi 
Vatikan, 22 a.a. - lurdinaller, 

Konklav'a 5 martta gidecek ve yeni 
papa seçimi 2 mart perşembe sabahı 

ba§lıyacaktır. 

Ankara Borsası 

22 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Ac;ılıı F, Kapantı :P. 

Londra 
Ncvyork 
Parı 
Mıtano 
Cenevre 
Amatcrdam 
Berhn 
liruksel 
Atina 
Sol ya 
Praı: 
Madr id 
Varşova 
Budapcvtc 
Bıikrcv 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mo&kova 

5.93 
126.45 

3.35 
6.655 

28.8050 
67.67 
50.76 
21.3050 

1.0825 
l .56 
4.3350 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8725 

5.93 
126.45 

3.35 
15.655 

28.8050 
67.67 
50.76 
21.3050 
ı.oa25 
1.56 
4.3350 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8725 

E~HAI\1 VE TAHVİLAT 
1933 Türk borcu 1. 

l 933 1 kramlyeli 
E rgani 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. I. 

19.40 19.40 
(Peşin) 

19.70 

19.-

19.SO 

19.-

.... ·Bankalar 
Emekli, dul ve 

yetimlerin nazarı 

dikkatine 
Emlak ve Eytaın Banknsnr.:lan : 

Bankamızla muamele yapmakta olan 
emekli, dul ve yetimleri maaş vize -
si için defterdarlığa müracaat etrniye
rck doğrudan doğn!.Ya bankamıza gel· 
meleri ilan olunur. \_640) 10646 
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Bayındırlik Bakanhgı 

Memur ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Sivas - Erzurum, Diyarbakır • 
Cizre, Irmak • Ereğli hatlariyle mer -
kez istimlak bürosunda çalıştırılmak 

ve yapılacak imtihanda gösterecekle -
ri ehliyet ve liyakata göre 150 liraya 
kadar ücret verilmek üzere münhal o
lan istimllik fen memurluklariyle is • 
timlak kısım şefliklerine ve istimlak 
memurluğuna münasipleri tayin edile
cektir. 

2 - Demirylou güzergahı ile tara • 
feyninde bulunan gayri menkulJerin 
haritalarını alabilecek ve tersimatı ile 
her türlü mesahalarını yapabilecek o • 
}anlardan. 

3 - Tapu veya kadastro daireleri -
nin fen kısımlarında laakal üç sene bil
fiil çalışmış bulunanlardan. 

4 - Kadastro mektebinden mezun 
olanlardan. 

Bu memuriyetlere talip olanların 

nüfus hüviyet cüzdanları ile evelce ça· 
lıştıkları yerlerde naldıkları vesikala
rını ve polisten musaddak eyi hal ka· 
ğıtlariyle mektep şehadetnamelerini 
üç adet vesika fotografı ile sıhat ra • 
porlannı bir istidaya bağhyarak veka
letimize müracaatları lazımdır. 

5 - Müsabaka imtihanı 1-3-939 ta· 
rihinde saat onda vekaletimiz inşaat 
dairesinde yapılacaktır. (518) 10518 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Siyasal Bilgiler okulu jimnastik
hane etrafındaki toprakların kaldırıl
ması, istinat dıvarı, tretuvar ve mo· 
zayık döşeme işleridir. 

Keşif bedeli: 12004 liradır. 
2 - Eksiltme 8. 3. 939 çarşamba 

günü saat 16 da nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak altmış kuruş bedel 
..... ır ... hilinr'I,. ır;ını isleri ıımıım müdür 
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 900 lira 30 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden bu iş için alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri Hizımdır. Bu 
vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istida
larına bu işe benzer iş yaptıklarına 

dair işi yaptıran idareden alınmış ve· 
&ika rapdetmeleri muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 8. 3. 939 çarşamba gü
nü saat 15 e kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(554) 10585 

Sulama tesisatı 
Nafia Vekaletinden : 

L inde yapılacak regülatörle açılacak 
I sağ sahil sulama kanalı hafriyat ve sı
, nai imalatı keşif bedeli (1456126) li -

1 

ra (53) kuruştur. 
2 - Eksiltme 24-3-939 tarihine rast

hyan cuma günü saat (15) de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (57433) lira (80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün vesi
kalarla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 

ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler . 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlü -
{!üne makbuz mukabilinde vermeleri 
lbımdır . 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 533) 10634 

79 parça malzeme 

allnacak 
Nafia Vekaletinden : 

10. 3. 939 cuma günli saat 10.30 da 
Ankara Nafıa vekfileti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
muhammen bedeli 3770 liraya ve tes
lim müddeti de 20. 5. 939 gününe çı
karılmak suretiyle 79 parça mobilya
nın kapalı zarf usuliyle yeniden ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlülün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 282 lira 7 S ku-

tin tanesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin teminatlariyle bir

likte 24. 2. 939 cuma günü saat 14 öe 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko. 
misyonuna gelmeleri. 

(635) 10644 

1 O Kalem malzeme 

alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya -
zıh on kalem malzeme pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir -
likte aynı gun saat 14 de Ankara Le -
vazım amirliği ı;atın alma komisyo -
nuna gelmeleri. (636) 
Kilo Cinsi 

100 
100 
150 
90 
25 

2 
2 
1 

1 

1 

Makine yağı 
'Gres yağı 
Üstüpü 
Gaz yağı 
Kalay 
Nişadır 

Tuz ruhu 
Çelik 12 MM. kalınlığında 
2 metre boyunda 
Sarı çubuk 13 Mm. kalınlı -
ğında 2 metre boyunda 
Sarı çubuk 18 Mm. kalınlı -
ğında 1 metre boyunda 

10645 

. · Sıhat BakanhOı 

Muhtelif gazete ve 
mecmualar alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Müesse namına abone kaydı su

retiyle tedarik edilecek gazete ve mec
mualar şartnamede yapılan tadilat do
Iayısiyle yeniden 27-2-939 pazartesi gü 
nü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu- açık eksiltmiye konulmuştur. 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya_ 2 - Muhammen bedel 1307 lira ve 
zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat muvakkat teminat 97 lira 25 kuruştur. 
9.30 a kadar mezkur komisyona mak- a - Şartname ve liste her kün para
'Uıız- ınu1'.-m::nnno.,-.,,,..-rm•\arl \a.~.ı"".- 1~~üessese ~ katipli~inden alınır. 

(633) 10642 (395) 10409 

Elbise yaptınlacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma 

Komisyonu Reisliğin·den : 
Siyasal bilgiler okulu talebesi için 

kumaşı mektepten verilmek üzere 
290-310 takım elbisenin imaliyesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
3 mart 1939 cuma günü saat 15 de An
kara mektepler muhasebeciliği bina -
sında yapılacaktır. Tahmin edilen be· 
del beher takım i;in 14 liradır. tık te
minat 3t5 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve kullanılacak malzeme nümuneleri 
her gün mektepte görülebilir. 

(476) 10468 

ı 
.................................................. ··ı 

Kamutay .................................................... 
Birmemuralınacak 

Türkiye Büyiik Millet Meclisi 1-
dare Amirliği Heyetinden: 

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

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

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

Müsabakaya girmek şartlarını ha· 
, . iz olanların yukarıda yazılı tarihten 

Eksiltmeye konulan iş : ı· 1 bir gün eveline kadar arzuhal, terce-
1 - çürüksu uzerinde yapılacak re. Ankara Leva11m Amirliği mei ha1. vesaik veikişer fotoğraflari-

guıa.törıe Denizli - Sarayköy ovası sol ,.,.,.......,..,,.,.,.,,.,,.,.,.....,..,_.......,...,.,..,_. ........ ...,.,..,_.......,......,.. le (Büyük Millet Meclisi İdare A-
ıahil sulama kanalı hafriyat ve sınai mirleri Heyeti) ne müracaat etmele-
imalatı keşif bedeli 446579 liradır. 150.000 kilo un ahnacak ri ilan olunur. (529 10530 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine rast-
lıyan pazartesi günü saat ıs de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir-
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (21613) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalarl.a 
birlikte bir dilekçe ile Nafıa vckaletı
ne müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi • 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - 1stekJilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umurn müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la • 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (532) 10633 

Sulama tesisatı 

Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokat kazasının sulanması için 

Yeşihrmak üzerinde Gömenek mevki-

Keşif bedeli 1740 lıra 3 kuru§-1 "u .. 
dır. 

Ankara Levazrm Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Feshedilen mukavele dolayısiy
le bakiye kalan 150,000 kilo un müteah
hit nam ve hesabına 8. 3. 939 çarşamba 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19500 lira ilk 
teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenle -
rin iş saatlerinde her gün eksiltmiye 
gireceklerin belli gün ve saatte Siirt 
tümen satın alma komisyonuna müra-
caatları. (564) 10563 

Sahhk eski terlikler ve yanmıı 
kömür sahlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Cebeci hastanesinde mevcut 79 
çift eski terlik ile askeri !urunda mev 
cut 3000 kilo yanmış kömür satılacak. 
tır. 

~ ............................................ ! 
Deniz Levazım ............................ 

116 kalem h bbi ecza ve malzeme 

ah nacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 

olan 166 kalem Tıbbi ecza ve malze -
me 24-2-1939 tarihe rastlıyan cuma 
günü saat 14 te Vekalet binas·nda mü
teşekkil komisyonumuzda açık eksilt
me ile münakasası icra edilecektir. 

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

3 - Eksiltmiye girmek istiyenle · 
rin o gün belli saatte kanuni belgele
riyle komisyon Başkanlığına müra -
caatları. (489) 10505 

Milli Müdafaa Bakanhğı 
2 - Taliplerin teminatlariyle bir- ı· 

likte 24. 2. 939 cuma günü saat 10 da 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (634) 10643 -

3000 Kilo zeytin tanesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Beton uçuş pisti 
yaptırllacak 

Alma Komisyonundan: M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü- yonundan : 

esseacleri ihtiyacı için 3000 kilo zcy-1 1 - F.skişchirdc bir beton uçuş 

10471 ı olması şarttır. 

pisti yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(262.800) iki yüz altmış iki bin sekiz 
yüz liradır. llk teminat miktarı 
(14.390) on dört bin üç yüz doksan 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 3-3-939 
cuma günü saat 15 de vekalet satın -
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projeleri 13 lira 
14 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun Z ve 3 maddelerinde gösterilen 
vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri lazımdır. ( 435) 10460 

Saç bidon satılacak 

Çorap ve eldiven 
alınacak 

M. M. V ek&leti Satın Alına Kom•s 
yon undan:_ 

; 

Çift 

Yün çorap 50.000 

Yün eldiven 50.000 

Pazarlık 

günü ve 
saati 

l/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
10 da 

l/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
11 de 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Yün çorap 50.000 l/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
misyonundan : 

1 - 95 adet siyah saç bidon pazar -
lıkla satılacaktır. Muhammen bedeli 
71 lira 25 kuruştur. İlk teminat mikta
rı S lira 35 kuruştur. 

2 - İhalesi 25. 2. 939 cumartesi gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Bidonlar hava malzeme depo
sunda heı gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri (536) 10551 

Sıva ve badana yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif kağıdı mucibince hava 

müsteşarlığının işgal ettiği odaların 

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

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

3 - Keşif kağıdı her gün komis -
yonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te -
minat mektup veya makbuzlariyle ko. 
misyona gelmeleri. (606) 10607 

Yün çorap alınacak 
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 icaheden kati teminatları i
le birlikte pazarlık gün ve saatında 

komisyonda bulunmaları. (607) 10617 

Perçin çivisi saire 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
misyonundan : 

Otuz kalem perçin ç.ivisi, pulu ve 
toka ve saire pazarlıkla 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 üzerin.den kati teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. 

(608) • 10618 

Yün Eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50.000 çift yün eldiven 28 şubat 939 

salı günü saat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin en son teklif 
edecekleri fiyat üzerinden vermeğe 
macbur oldukları kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında ko
misyonda bulunmaları. 

(613) 10621 

Sabit kompresör 
makinesi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Komi.s 
yonundan: 

1 - Bir adet sabit kompresör maki
nesi satın alınacaktır. Muhammen be
deli 1440 lira olup ilk teminat miktarı 
108 liradır. 

2 - İhalesi 10-4-939 pazartesi günü 
saat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyon 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy

Yün eldiven 50.000 
14 de 

l/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
15 de 

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı ço -
rap ve eldivenler hizalarında gösteri -
len gün ve saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin en son teklif ey 
liyecekleri fiyat üzerinden 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre hesap ede -
cekleri kati teminat ile birlikte pazar
lığa iştirak eylemek üzere M. M. Ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra -
caatları. (629) 10639 

Nöbef(i muıambası ahnacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Komis 

yonundan: 
1 - 40 tane nöbetçi muşambası ace -

le pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - Nümunesi her gün komisyonda 

görülebilir. 
3 - İsteklilerin 27-2-939 pazartesi 

günü saat 14 de vekalet satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (630) 10640 

1 O Kalem elektrik malzemesi 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komia 
yonundan: 

1 - 10 Kalem elektrik malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Listesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

3 - İsteklilerin 25-2-939 cumartesi 
günü saat onda komisyona gelmeleri. 

(631) 10641 

Sudkostik alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji iş

leri Umwn Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2800) kutu sudk05tik müte
ahhit nam ve he~abına pazarlık sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10. 3. 939 cuma günü sa 
at (14) de Ankara, Yenişehir Kızılır
mak sokak No. 30 da Devlet Meteoro
loji işleri umum müdürlüğünde topla_ 
nacak satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) lira 
olup ilk teminatı (315) lira.dır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakit veya nakit ye
rine kaim olan tahvilat olduğu takdir
de bunlar komisyonca kabul edilmiye· 
ceğinden bunların münakasa tarihin_ 
den eve! merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alınacak makbuzun komisyo. 
na ibrazı. 

S - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te. 
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez. 
kur gün ve saatte komisyona baş vur· 
malan. (646) 10648 

.Tapu' ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muha-

le komisyona gelmeleri 
(609) 

fızlığmdan: 
10637 

Fireze tezgôhı alınacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Komis 

yonundan: 
1 - Bir adet büyük freze tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (17.500) lira olup 
ilk teminat miktarı (1312 lira 50 ku -
ruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-4-939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 
4-İsteklilerin muayyen saattan bir 

saat evetine kadar ilk teminat ve tek -
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

.(611) 10638 

Ankara'nın Karacaviran köyünde 
Kilima oğlu Kilimadan metruk köyde 
6 No. lu bir tarafı Zeynel ve ıyol Ah
met oğlu Mehmet haneleriyle mahdut 
bir ev ve gene köyde 24 kapu numara_ 
lı Ahmet tarlası ve üç tarafı yolla mah 
dut ağıl merası ve gene manastır mev
kiinde (5) kapı numaralı Ali ve Ah
met dayı ve Kaya ile mahdut bir tar. 
la ve gene Manastır mevkiinde (7) ka
pı numaralı Ali ve Keziban ve Şaha· 
bettin ve Mehmet veresesi tarlalariy
le mahdut bir tarla ve gene Ali viran 
mevki inde ( 4) kapı numaralı Hacı 
Mustafa ve tarafeyni çay ile mahdut 
bir tarla ve gene Akseki mevkiinde 7 
kapı numaralı Mehmet ve Sait Meh
met damadı Ali ve tarik ile mahdut 
tarlalar merkunun firarı ve mütegay-

23. 2. 193 

yıp eşhastan bulunması itibariyl 
babtaki kanunlara tevfikan tescili 
terdarhkça talep edilmektedir. 
gayri menkullerin firari adma t 
kaydı bulunmadığından 1515 No. 
kanun hükümlerine göre tescil e 
mek üzere tasarruf hakkının tes 
için 16. 3. 939 tarihine müsadif 
şembe günü ı;aat 11 de mahallinde 
kik memuru gönderileceğinden bu 
ler üzerinde tasarruf iddiasında b 
nanların veya her hangi bir aynı 
iddia edenlerin resmi vesikalariyle 
tarihe kadar 934/372 No. ile muha 
lığrmıza veya mahallinde tahkik 
muruna müracaatları ve hudut kom 
larının da mahallinde bulunmaları i 
olunur. (641) 106 

Ekonomi Bakanhgı 

30 Sanat Okulu mezun 
Avrupa'ya tahsile 

gönderilecek 
lktıaat V eki.Jetinden : 

1 - Avrupa dericilik, yünlü mens 
cat ve pamuklu mensucat meslek me 
teplerinde tahsil ettirilmek üzere ın 
sabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu t 
!ebelerin "10" u dericilik, "10" u yü 
lü mensucat ve "10" u da pamuk 
mensucat tahsili yapacaktır. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki 
haiz bulunmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, 
b) Sıhati tam ve tahsil edeceği s 

nat şubesinde çalışmıya müsait olma 
c) En çok 25 yaşında olmak ve a 

kerliğini yapmış bulunmak, 
d) Maarif Vekaleti bölge sanat 

kulları tesviye ve elektrik şubelerin 
den mezun bulunmak ve mektebi biti 
dikten sonra en az 2 sene sanatında 
lıflllIŞ bulunmak, 

3 - İmtihanlar 15.3.1939 taribinÖ 
bölge sanat okulJarı müfredat progr 
mına göre aşağıdaki derslerden ol 
üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve b 
mir bölge sanat okullarında yapılaca 
tır. 

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

fazla not alarak imtihanda muvaff 
olanlardan muvaffakiyet sıra.siyle 
namzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edilt" 
rek mC6leklerine göre 31-12-939 tari• 
hine kadar Sümerbank'ın BeykoS• 
Feshane, Hereke ve Kayseri fabrika' 
larmda staj görecek ve mesleki fahri~ 
kurslarına devam edeceklerdir. Stal 
müddetince kendilerine ayda 50 şer li• 
ra verilecektir 

5 - Staj müddetinin sonunda fab
rikalarda yapılacak kurs imtihanla " 
rında ve umumi çalışmalarında muvaf .. 
fakiyet gösteren ve ahlaken mazbut 01' 
duklarına kanaat getirilen namzetler 
Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu im
tihanlarda muvaffak olamıyanlar ser" 
best kalırlar ve biç bir hak talebinde 
bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avru

pa'ya gönderilecek talebe, Sümerbanlc 
ın idare ve nezareti altında olmak üze
re Eylül 940 tarihine kadar lisan kurs-
larına devam edecek ve 1940 senesi kı~ 
sömestrinde meslek tahsiline başlrya
caklardır. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talebe 
Sümerbank fabrikalarındaki staj ve 
Avrupa'daki tahsil müddetlerinin bi .. 
rer misli fazlasiyle İktisat Vekaleti .. 
nin göstereceği işlerde usta, usta başı 
veya fen memuru olarak çalışacaklar .. 
dır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek ij .. 
zere Avrupa'ya gönderilecek her tale
be bir taahhütname verecek ve mute -
her bir kefil göstereceklerdir. 

7 - Talipler en geç 1.3.1939 tarihi
ne kadar ikinci maddenin üçüncü fık
rasında yazılı bölge sanat okulların -
dan hangisinde imtihana gireceklerini 
~österen bir istida ile aşağıdaki vesi
kaları İktisat Vekaleti sanayi umum 
müdürlüğüne göndereceklerdir. 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b - Askerlik vesikası. 
c - Mektep şahadetnamesi. 
d - Hüsnühal varakası. 
e - Çalışacağı sanata mütehammit 

~ulunduğunu gösteren resmen tasdik 
edilmiş srhat vesikası. 

f - Sanat okulunu bitirdikten son
ra ~ı§tığı yerlerden aldığı bonser .. 
~!!er. 

g - Altı adet vesikalık foto~raf. 
8 - Fazla İ7.ahat almak istivenler 

fktisat Vekal,.ti sanayi 1ım11m mü -
-lürlüğüne müraca::ot etmelidirl~r. 

(581) 10574 

Zayi - Ankara daimi encümen i .. 
kinci katibi ölü Muhsin yetimlerine 

maaş tahsisi hakkındaki resmi senet· 

leri zayi olup yenisinin alınmasına 

teşebbüs edildiğinden eskisinin hük • 
mü olmadığı ilan olunur. 

579 Halim Demirtaf 



23-2-1939·~----------------~--------------------------------------------------------------------__:U:.....=L~U=-=S---------------------------------------------------------------------------------------------------------1-t_-~ 
..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL -------------------

Alelade toplantl 
dGvetna mesi 

~ Türk Ticaret Bankası A. Ş. İdare -
§ Meclisinden: -: Türk Ticaret Bankası A. Ş. hissedarlarının toplantısı 27 
: mart 1939 pazartesi günü saat 16 da Ankara' da ltıklar cad
: desinde Ba·nka merkezinde yapılacaktır. -----------

Esas mukavelenamenin 24 üncü maddesi mucibince işti
rake selahiyettar olan hissedarların 26 ıncı maddeye tev
fikan toplantı gününden en az iki hafta evel duhuliye va
rakası almaları lazımdır. Vekillerin de hissedarlardan ol-

--------------------
------------------------- ması metruttur. : 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka mer- : ----- . -------------------------------------

kezine veya tubelerrne müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat • 
ruznamesı 

1 - 1938 senesi muamelatına ait idare meclisi raporile 
mürakipler raporunun okunması, 

2 - 1938 bilançosu ve kar ve zarar hesaplarının tasdi
kiyle idare mecliıinin ibrası, 

3 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerine aza in
tihabı, 

4 - 1938 senesi mürakipler ücretinin tayini ve yeniden 
iki mürakip intihabı, 

5 - idare meclisi azalarına verilecek huzur hakkının 
tayini. 

İdare Meclisi 580 

--------
---------------------':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Kayın travers alınacak 
D.D. Yolları Satın Alma Komi&yonundan: 

15, 16-2-1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmıyan ve mu
hammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gü
nil ve saati aşağıda yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

'şartnameler parasız olarak Haydarpaşa. Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 
idare mağazalarında dağıtılmaktadır. (579) 

Muhammen 
bedeli Muvakkat Eksiltme 

Liste Miktar ve Cinsi 
No. sı Adet 

Beher adedi Teminat Gün saati 
Kur01 Lira 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11025 kayın makas traversi 

3195 " " " 
6608 Kayın köpril traversi 

24892 Kayın cari hat traversi 

5929 " " " 
5880 

60410 

12771 
26333 
93317 

,, ,, " 
" ,, ., 
" ,, " 
" " Jt 

" " " 

500 
420 
320 
140 
175 
255 

185 

215 
175 

245 

T. c. ZİRAAT 

4006,25) 
1006,42 ) 
1585,92 ) 

2613,66 ) 
778,18 ) 10-3-939 

1124,55 ) Cuma 

6837,93 ) 

2059.32 ) 

3456,21 ) 

12681,33 ) 
10635 

BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 

15.30 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı

dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 .. 250 ,, 1.000 

40 
100 
120 
160 

.. 

.. 

.. .. 

100 
50 
40 
20 

" ,. 
.. 
.. 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" .. 
.. 
" .. 
" 

DlKKA T: Heıaplarındaki paralar bir sene içinde SO li
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 Birincikfinun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

An~ara Belediyesi 

Tazyi~ düJürme aleti alınacak 
Ankara Belediyeainden : 
ı - Su işleri idaresi için ahnacak 

iki adet tazyik düşürme aleti 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 340 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 25,50 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28. 2. 939 salı günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (454) 10447 

Su saati yedek parçaları 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresi için alınacak 9,lan 

34 kalem su saati yedek parçaları on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

! 
2 - Keşif bedeli: {33.000} liradır . 
3 - Bu işe ait prtname ve evrak 

şunlardır: 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işlCf'.i genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri umumi, fenni şart

namesi hususi feni prtname 
E) Keşif silsilei fiyat cetveli, met

raj cetveli 
F) Projeler 
4 - İstekliler: Bu şartname ve ev

rakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 

müdürlüklerinde görüp inceliyebilir
ler. 

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

6 - Muvakkat teminat: {2475) li
ra. 

7 -:- Eksiltmeye girebilmek için: 

Kiralık: 

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

Kiralık - Havuzbaşı Ulus sineması 
karş ısında Karanfil sokak Adalar Ap. 
konforlu 3 oda ı hol fiyat ucuzdur. 
No: 10 a müracaat. 511 

Kiralık mahrukat deposu - İstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Ti: 2889 518 

Acele devren kiralık daire -
2 oda geniş 1 hol banyo havagazı elek
trik 45 lira. Demirtepc Akbaş sokak 
No: 7 Rüştü Ap. 5 520 

Küçük İ lôn Şartlan 
Dört sat;rlık küçük ilanlardan : 
Bır defa için 30 Kuru15 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuru15 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı kuçük itinlardan her defa
sı için ıo kuruş alınır. Meselli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iızere her satır, kelime arala -

nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir kilçUk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ıçın 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilinlnrın 120 harfi geçme -
mesi lllzımdır. Bu miktarı gt:çen i -
JS.nlar ayrıca pul tari fesine tlbidir. 

nünde iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hükümet caddesi merkez 2 - Muhammen bedeli 1833 lira

dır. 

Taliplerin bizzat mühendis veya mi
mar olması veya bu salfthiyette kim
selerle teşriki mesai eyliyeceğine da
ir noterlikten tasdikli taahhütname 
ibraz etll)esi bu gibi işleri muvaffaki
yetle ba§ardığına dair Nafıa müdür
lüğünden alınacak ehliyet vesikası ve 
ticaret odası vesikalarının gösterilme 
si lazımdır. 

Kiralık - Şehirde aile içinde möb- apartmanı. 496 

3 - Muvakkat teminat (137,47) li
ra<!ır. 

4 - Şartname ve listesini gönnek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 28. 2. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encümeni 
ne müracaatları. (455) 10448 

Satıhk Şap çuvah 
Ankara Bele-diyeainden : 

1 - Su idaresinde bulunan bini mü 
tecaviz şap çuvalı satılmak üzere on
beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti 200 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 15 liradır. 
4 - Şartnamesini ve çuvalları gör

mek istiyenlerin şartname için her 
gün yazı işleri kalemine ve çuvallar 
için su işlerine ve isteklilerin de 
28. 2. 939 salı günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(456) 10449 

Dizel motor 
ah nacak 

Ankara Belediye&inden : 

'""" yagı 

ı - Su işleri idaresi için alınacak 
( 600) kilo ve kamyon ve ( 6000) kilo 
dizel motör yağları 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

8 - Teklif mektupları: İsteklile
rin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 
34 üncü maddelerine göre tanzim ede 
cekleri teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı 5 inci maddede tayin olunan 
saatten 1 saat evel makbuz mukabilin
de eksiltme kamisyonu reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların muayyen olan saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfı mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması şart
tır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (500/ 588) 10590 

Bir Motopomp ahnacak 
Çubuk Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto • 
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1468 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 123.40 ku -

ruştur. 

4 - Kati teminatı 226.40 kuruştur. 
5 - İhale günü 1.3.939 tarihine mü 

sadif çarşamba günü saat 10 da bu 
bapta~ şartname bila bedel verilir. 

10578 

Hava Kurumu 

leli konforlu bir oda kiralıktır. Pos-
ta kutusu No. 466 müracaat. 555 

Kiralık - 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 çiftliği karşısı Tir-
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık - Uç oda, bir hol pazara 
yakın ve merkezi yerde, sağlık Ba -
kanlığı arkası Süleyman Sırrı caddesi 
No. 11 577 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Ti: 3991 müracaat. 

583 

iş verenler: 

Aranıyor - Tecrübeli Ziraat ma -
kinistine ihtiyaç vardır. İstiyenlerin 
MUdafaai hukuk caddesinde 857 nu -
marada Esat Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. 505 

Aranıyor - Matbaa i§lerinden 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-

2 - Muhammen bedeli 2370 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 177,75 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 3-3-939 cuma günü bele
diye encümenine gelmeleri. ( 505) 

Piyango bileti 
bayiliği 

Türk Hava Kurumu Ankara Şu
besinden : 

• dır. Tercümei hal ve bonservis suret
leriyle Posta kutusu 52 ye müracaat. 

548 

10508 

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

T 11 •• •• t 1 k rarlaştmlmıştır e orgu yap iri aCO 2 - Bu i ş hakkındaki şartnameyi 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Hipodrom karşısındaki çam
lıklarla Samanpazarındaki bahçenin 
muhafazası çevrilecek tel örgü 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1661,68 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 127 liradır. 
4 - Keşif ve şartnamesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3-3-939 aalı 

her talip şubemiz kaleminden i&tiye
bilir. 

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

4 - İhale kapalı zarf usuliyle ve 
artırma, eksiltme kanununun tarifatı 
dairesinde 11. Mart 1939 cümartesi 
günü saat on altıda Ankarada Genel 
Merkez binası dahilindeki şubemiz 

günü belediye enciimenine gelmeleri. idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

(506) 10509 5 - Bu işe talip olanların ihale 
--------------- gününden bir gün evel yani cüma gü 

ı 
........................................ =ı 

Vilôyetler .................................................... 
Nakliyat münakasası 

nü saat on altıya kadar teminat ve 
teklif mektuplarını ayrı ayrı zarf i
çerisinde olmak üzere bir zarfa ko
yarak makbuz mukabili şubemize 
vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmiyecek -

lnhi&arlar Samsun Tütün Fabrika· tir. (488) 10528 
sın dan 

Kurban derisi satışı 
T. Hava Kurumu Kızılcahamam 

Şubesinden : 
Şubemizce toplattırılan 2100 tane 

Muhasip alınacak - Çankaya mat-
baası Direktörlüğüne müracaat. 

557 

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

Aranıyor - 4 yaşında bir çocuğa 
bakacak Alman bir mürebbiye aranı
yor. Yenişehir Okula sokak Yalçın 

Ap. No. 4 Ti: 2027 568 

Satılık: 

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

474 
Satılık - Keçiören'de en iyi mev· 

kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kirgir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Ti: 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 

Saulık - 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. M2. 
arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 

veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon : 2901 529 

Satılık apartman - Kooperatif ar -
kasında beş daire beş katlı 250 lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
N~ 1 g2 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında mağazal ı 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 arsaltır - Yenişehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaklıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. 540 

Satılık arsa - Bakanlıklar ile Ha
vuzbaşı arasında asfalttan bir sokak 
üstte Özenli sokağında blok başı teı
kil eden dört katlı 7-8 daireli apart
man inşasına müsait ve bahçesine de 
ayrıca garaj yapmağa elverişli 420 
metre murabbaında olan bu arsa i~in 
talipler bitiş\k 5 No. lu apartmanın 
4. cü katına 12-13,30 akşam 17,30 dan 
sonra müracaat edebilirler. 542 

Satılık Hane - Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara-
sında. Tl: 3843 545 

Satılık - Havuzbaşı Demirtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Ds. 50 arsa. 
Ti: 2440 a müracaat. 556 

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

Acele satılık bağ - Çubuk Barajr 
mevkiinde 5520 M. çeşit meyva a~aç
lı bakılı bağ D. D. yolları Ankara ma
ğazasında arap Aliye müracaat. 569 

Satılık Pilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü -
zayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
görmeleri. 572 

Satrlık salon takımı - Azimet do
layısiyle yeni möble acele satılıktır. 
Tuna caddesi. Hıfzıssıhha Ap. kapı -
cıya müracaat. 578 

Satılık arsa - Kavakbdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın
da otobüs durağında 2 caddeye yüzil 
olan 1100 küsur M. ucuz. Tl: 2406 

584 
Satılık kamyon - Bedeli kum ve 

çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki inşaata müracaat oluna Tl: 
1416 dan sorula. 585 

Fabrikamızdan bir sene içinde şart
namesinde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve sigaralarla aair eşyanın nak
liyesi 16-2-939 tarihinden itibaren on 
bet gün müddetle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. İstekliler eksiltme şartnamesi
ni resmi dairelerin açık olduğu saat
lerde her gün fabrika sevk şubesine 
müracaatla görebilirler. Eksiltmeye 
çıkarılan nakliyatın muhammen be • 
deli 5340 liradır. 

kurban derisi satışa çıkarılmıştır. Ta • Satılık - Jandarma mektebi yanın- f s arı)·anlnr: 
liplerin şartnameyi bir melqupla şu • da asfalt üzerinde ve arkada muhtc- • 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nispetinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek la
zımdır. Eksiltme 3 mart 939 cuma gü
nü saat on dörtte fabrikada müteşek
kil komisyonda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mak
buzlariyle teklif mektupları eksiltme 
saatinden evel komisyon başkanlığı-
na verilmiJ buluna~aktır. 10595 

İzmir' de yapdacak K11 Enstitüsü 
1 inci kısım inıaahna ait 

kapah eksiltme ilam 
lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğün 

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Izmir 

m enatitillü I inci kıaun inpatL 

bemizden istemeleri ilftn olunur. 550 lif çapta arsalar Tl: 2181 Koç Ap. 
Bir Alman mürebbiye iş arıyor -

Bir alman mürebbiye çocuk bakım it
leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu
na mektupla müracaat edilmesi. 519 Jandarma .. 

Nal alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 -Bir giyimine kırk kuruş kıy • 

met taktir edilen on be§ bin iki yüz 
geyim çeşitli at ve bir giyimine otuz 
kuru~ kıymet biçilen bin sekiz yüz 
geyim çeşitli katır nalı 2-3-939 per -
şembe günü saat onda kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan pra -
sız olup örneği de görülebilecek bu 
eksiltmiye girmek istiyenlerin 503 
lira 25 kuruş ilk teminat banka mek
tubu veya vezne makbuzunu muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiı olma -
larL ( 410) 10458 

1

No.4 479 

Toptan satılık - Bursal Köyünde 
niistakil ve göl batı mevkiinde hinc
i çiftliğe elverişli içme ve maden •u-

lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 
488 

Satuk - Yenitehir Cebeci lsmet
paşa mahallesi Samanpazarı hamamö-

1~ arıyor - Yol, D. yol ve mcbani 
inşaatına ait bilumum plan, profil ve 
proje tersimine muktedir tccrUbeli 
bir ressam, Ulus'ta R. rumuzuna ya -
ziyle müracaat. 549 

Portatif Çadır ve Battaniyeahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satm Alma Komiayonundan : 

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

2 - Bunlara ait §artname parasız komisyondan alınabilir. 
3 - Pazarlığa karıflJlak iatiyenlcrin portatif çadır iç.in 195 lira ve batta

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

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Pazarlık gün ve saat 
Battaniye 700 850 Kuru' 24. 2. 939 cuma 10 
Por.tatif çadır 400 6SO 24. 2. 939 cuma 1.5 
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Musiki Bilhassa BLAUPUNKT Rodyoloriyle Blaupunkl Radyolara Rakipsiz Kôzım Rüştü 
Adliye sarayı caddesi Gençağa 
apartmanı 2. ci kat No: 6 

zevkini tatmin mümkündür bir eserdir. Ti: 2208 498 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algmlığınm fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün· 
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZ1N yerine ba,ka bir marka verirlerse §iddetle reddedi· 
niz. 7057 

İLAÇLARINIZI 
.1111111 

Sakarya 
111111111 

Eczanesinden alınız. Az zamanda muhterem = = Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete 

_ ve iHiçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai

:; mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayaatta her hu-

iıı 11111 iliiiı milil teshila~a~::::~lli~.2~ll:s Me:o~anifö ıİiilliiiı 11111. 

Cildine kıymıyan 

P KER 
K ER~ Traş bı~ağını kullanır. 

TAA BI AGI Her yerde Poker Tra§ 
bıçaklarını arayınız 7089 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide: ll/Mart/939 dadır. 

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

Bu tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyi. 
niz. Siz de piyangonun mea'ud ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz •.• 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi 457 

Bahce meraklılarına 
~ 

Gayet ehven fiatla bağçe 

ARİF BAŞARAN 

1 
Bağçe Mimarı: Tel. 1961 

543 

Dans dersleri 
Azami bir ayda mükemmel dans 

edebilirsiniz. Ulus'ta G. M. rumuzuna 
mektupla müracaat edilmesi. 588 

lıtanbul Haydarpaşa tıastaoesl sabık 
eöz mütehassısı ve Gülbane hastanesi 

sabık eöz bas muavini 

Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmi1tir. Muayene: Sabah 

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

Şirket infisahı 
385 No. Hıdırlar T. K. Kooperati

fi Baıkanlığm-dan : 
2. 3. 1938 tarihinde yapılan yıllık 

adi umumi heyet içtimaında koopera
tifimizin, 251 No. Nallıhan T.K- koo
peratifine iltihakı suretiyle mezkfir 
kooperatifle birleşmesine ittifakla ka
rar verilmiş olduğu ve bu karar neti
cesinde ticaret kanununun 461 inci 
maddesi mucibince şirketimizin infi
sah etmiş olduğu T. K. Kooperatifle
ri ana mukavelenamesinin 72 inci 
maddesinin son fıkrası mucibince ilin 
olunur. Yönetim Kurulu 

Radyonuzdan en iyi neticeyi 
alabilmek için: 

Basit, Kudretli ve Modern 

HELIOGEN 
Antenlerini kullanınız. 

ANKARADA: 
her radyo ve elektrik mağazasın-

da satılmaktadır. 7056 

Hudul ~evirme inıaalı 
Ankara Viyi.yetinden : 

1 - Keşif bedeli 16649 lira 20 ku
ruştan ibaret bulunan İrrnak fidanlığın 
da yapılacak hudut çevirme inşaatı 6. 
3. 939 pazartesi günü vilayet nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak İrmak 
fidanlığı komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1248 
lira 69 kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları i
le teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve nafıa müdürlü 
ğünden .alacakları ehliyet vesikası ile 
birlikte yukarıda sözü geçen gün ve 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 

-- ANKARA ------ -·= Her çeşit kırtasiye ve Büro eşyası, hendese resim aletleri ve 

§ malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotoğraf levazım ve amatör 

~ işleri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyoları ve tamiratı, Ünyon si-

--------------- -~ gorta acentalığı (Yangın. Hayat, Otomobil, Kaza) -----= --! Plan teksiri Hediyelik eşya Taahhüt İşleri ~ 
- -: (Mektup adresi P . K- 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OÔLU) Merkez Ti: 1230) (Şube Ti: 2619) (Kuru- -
: luşu 1920) (Sicilli ticaret 208) (Merkezi Anafartalar cad. No: 11) (Şubesi Bankalar Cad. No. 58/2) E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Muhtelif yiyecek alınacak' 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kurumumuz talebe ve müstahdeminin İa§elerinden ap.ğıda isim ve mik

tarı yazılı iki gurup erzakın 9-2-939 perşembe günü ihalesine istekli mü
racaat etmediğinden 25-2-939 cumartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından tekrar açık eksiltme 
yapılacaktır. (605) 

Cinsi Miktarı 

Ekmek 41000 Kilo 

Uskumru -
balık 2000 ,, 
Torik 1000 adet 
Tavuk 2500 ,, 
Hindi 1000 ,, 
Yumurta 20000 ,, 

Muhammen 
Fiyatı 

9,75 

50 kur. 
?O ,, 
ss ,, 

130 .. 

2 " 

Teminatı İhale günü ve saati 

299,82 25-2-939 cumartesi günü 
saat (11) de 

358,65 25-2-939 Cumartesi günü 
saat (12) de 

10636 

Palto alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi Adet 
Sivil palto 165 

Beherinin fiyatı 
Lira Kuru'I 

20 00 

Teminatı 

Lira Kurut 
248 00 

İhale günü 
24-2-939 tarih cuma günü saat 15 

Yukarda cins ve miktarı yazılı palto açık eksiltmeye konmuştur. İstekli· 
terin gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğ.fuıde toplanacak komisyona 
gelmeleri. (388) 10407 

Keskin icra memurluğundan 
Sıra 

No. Cinsi Mevkii Hududu 
- -- --- -----

1 Furun 

2 Dükkan 

Yozgat Ş. pazaryolu G. 
caddesi Nuri Ş. sahibi 

senet ve Omerle 

" 

mahdut 
Ş. pazar yeri 

G. yol ve Nuri Ş. 
tarik G. sahibi 

Mutasarrıfı 

Takdir edilen 
krymet Lira. K. 

Ölü Abdülhalim vereseleri. 
Ayşe Tenasüp Ahmet ve 
Hüseyin 

" " 

2000 

1600 

~URUB -

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 415 

~M 
Alını, Satım evi 

HAYRI DILMAN 
Ankara'nın her tarafında, Ev, arsa._ 

apartman ve civarlarda bağ ve bağ ev
leri - Bu hususlarda en doğru mua
meleler ve en dürüst maHlmat. 
Karaoğlan - Koç apartmanı 

No: 4 Telefon: 2181 533 

senet ve Omer .111111111111111111111111111111111111111!::, = -Yukrda cins ve mikdarı yazılı iki gayri menkullerde nısıf hiıısede 24 : Hastalıklı, zaif ve kansız § 
sehmi bulunan ve Keskin hususi muhasebeye 8435 lira 85 kuruş borçlu yal- : çocuklar ve gençler için 
nız Hüseyinin hissesine düşen 24 sehimde 7 sehmine furuna 250 dükkana : 
200 liralık mahalline haciz konulmuş ve açık artırma suretiyle satışı mu - : Tahsil müessesesi --= karrerdir. 

1 - Satış iliin tarihinden itibaren bir ay sonra yani 18-3-939 cumartesi 
günü saat 12 den 16 ya kadar Keskin çarşısında ihalei katiyesi icra kılına
caktır. 

2 - Takdir edilen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde ihale en son 
pey koyanın teahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma 2-4-939 perşembe gü
nü yine aynı mahalde yapılacaktır. 

3 - 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu senediyle olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alacaklıların bu 
haklarını iHin tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspitelerile icra 
dairesine bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar 
satış bedeli paylaşmasından mahrum kalırlar. 

4 - Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için hüküınet binası salo
nuna ilsak edilmiştir. 

5 - Gayri menkulün nefsinden doğan bilumum vergi ve belediye rü · 
sumları borçluya ait olup bedeli müzayededen tefrik edilecektir. 

6 - Daha fazla maHlmat almak istiyenlerin Keskin icra dairesine müra-
caatları iliin olunur. 18..2-939 N. 482 587 

: Tıbbi ve pedagojik bir müdüri- : 
: yetin idaresinde, büyük parkı bu-: 
: lunan rahat ve sakin bir mevkide ,: 
: şahsi tedavi. Yerler mahduttur. : 
: Şu adrese müracaat: Langacker- E 
: gasse 12 Wien xıx. 7049 S - --ı11111111111111111111111111111111111111r' 

Beypazan 
Çeltik fabrikasından : 
Çeltik tesisatından ve gazojen 

motorundan anlıyan bir ustanın 
fabrikamıza müracaat etmesi. 
75 - 125 lira arasında ücret veri-
lecektir. 576 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
reisliğine vermeleri. _ 

4 - Bu işe ait şartname ve keşif ev- = 
rakı her gün Ankara vilayeti nafıa YENi 1 NE sus ~ 
müdürlüğünden görülebilir. (572) 

10567 

U L U S - 20. inci yıl. - No- 6306 
lmtıyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı Işleri Müdürü 
Mwntaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA. 
Matbaa Müdilrü: Ali Rıza BASKAN 

---

Bugün Gündüz 
Matinelerden itibaren 

Amerika'nın bugüne kadar 
yarattığı en muazzam eseri 

Şikago yanıyor 
Baş Rollerde = Tyrone Power • Don Ametch = Alice Fay = Milyonlarca dolara mal olan misli = görülmemi' bir şaheser --- Seanslar: 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

HALK 
Bugün Bu Gece 

TÜRKÇE SESLİ ve ŞARKILI 

Şeyhin Oğlu 
Baş Rollerde: 

Rudolf Valantino • Vilma Banki 
Arabistan'ın kızgın çöllerinde ce
reyan eden dehşet ve heyecan sah
oeleriyle dolu ihtiraslı aşk hikayesi 

12.15 de Ucuz Halk Matinesi 
Seanslar: 

14.30 • 16.30 • 18.30: Gece 21 de 
12.15 ucuz Halk Matinesinde 

---Bugün Bu Gece 

Şeyhin Oğlu ----Baş Rollerde: -
Rudolf Valantino - Vilma Banki _ 
Aşk ... İhtiras.-. Korku Dehşet ve = 
heyecan saçan emsalsiz bir ser- _ 

güşet ve macera filmi 

Seanslar: 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

12 de Ucuz Halk Matinesi 
Telefon: 3589 

--
---------_ YENİ SİNEMADA GECE filmden evvel yeni programla zengin varyete numaraları ve yeni yeni = -- hokkabazlık hünerleri. Fiyatlar da zam yoktur. = 
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d l" 1740 !ıra 3 kuruş - ı nur. 
udır. Keşif be e ı ( 453) 10471 lolınası rır tır. l~'"' 
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