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Sükrü Saracoğlu bugün Prens 
Pol tarafından kabul edile<ek 

' 

Belgrad'Jan bir manzara 

Hariciye Vekilimiz cumartesi 
sabahı Selaniğe gidecek 

Bükreş, 23 a.a. - BB. Metaksas, Saraçoğlu ve Mar -
koviç dün akşam, refakatlerindeki zevat ile birlikte, 
Bükreş'ten ayrılmışlar ve istasyonda mera.simle teşyi 
edilmişlerdir. 

Romanya Kıralı Karol bu sabah sırasiyle balkan an -
tantı matbuat konferansındaki yunan, türk ve yugos -
lav heyetlerini kabul etmiştir. 

Belgrad, 23 a.a. - Türkiye Hariciye vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu ile Yugoslavya Hariciye nazırı B. Cincar 
Markoviç bugün hususi trenle Bükreş'ten buraya gel -
mişlerdir. 

Aynı trenle seyahat etmekte olan yunan Başvekili 
B. Metaksas kendilerine samimi surette veda eıderek 
St<Janik'e doğru yoluna devam etmiştir. 

lngiltere Hariciye Nazırı 
Lord Halilaka 

f ;ansız - İngiliz 

antanh tamdır 

Lord Halifaks'ın 
Fransa ile tesanüde 

dair söyledikleri 

Bugün 1 nci sayfada 

İngiltere'nin bugünkü 

kuveti ne kadardır? 

Fransız Başvekili diyor ki: 

Ne tehdit, ne kuvet, ne ıanfaj, ne hile 
bizim üzerimizde müessir olamaz f 

Harb'a düşmanız! 
Harp bugünkü meselelerin hiç birini 
devamlı bir surette halledemez ! 

Paris, 23 a.a. - Ba§vekil DaJadiye, Va§İngton 'un yıldönümü müna.
sebctiyle verilen ziyafette bir nutuk söyliyerek aynı sulh azmiyle ve sul
hun tehlikdere galebe çalacağı ümidiyle biribirine bağlı bulunan fransız 
ve amerikan milleti arasındaki dostluğu tebarüz ettirdikten sonra dcmit
tir ki : 

Dış politikada 
havadis çilik 

Yeni 
kabinesi 

Suriye 
kuruldu 

Şam, 23 a.a. - Lütfi Haffar, yeni 
kabineyi teşkil etmiştir: 

1 
Bakanlar Belgrat merkez garında 

Türkiye ve Yunanistan orta elçileriy
le Romanya maslahatgüzarı ve Yu -
goslavya münakalat nazırı B. Spaho 
tarafından karşılanmışlardır. 

Türkiye'nin Belgrad orta elçisi bu 
akşam hususi bir akşam yemeği vere
cektir. 

Londra, 23 a.a. - Lort Halifaks, 
bugün meelis müzakereleri esnasın -
da söz alarak fransız - İngiliz antantı
nın tam olduğunu bildirmiş, bu tesa -
nüdün hiç bir devlete kar_şı bir tehdit 
teşkil etmediğini ilave ettikten son . 
ra demiştir ki : 

Biz fransız veya amerikalrlar ıulhu 
istiyoruz. Çünkü demokratız. Ve de
mokrat olduğumuz için de ancak 
şerefli bir sulhu kabul edebiliriz. Harp 
fikrine düflllanız. Çünkü harbin bu -
günkü meeelelerin hiç birini devamlı 

surette halletmiyeceğini biliyoruz ve 
boşuboşuna insanların ölmesini ve ha
rabelerin yükselmesini manasız ve ca
niyane bir hareket buluyoruz. Bunun 
için de her türlü tehditlere, her türHl 
taarruzlara mukavemet edecek bir zih
niyette bulunmak istiyoruz. Ne tehdit. 
ne kuvet, ne tantaj ne de hile bizim ü
zerimize müessir olamaz. 

Daladiye, Franaa'nın halisane bir 
tahdidi tcalihata yardrmda asla kusur 
etmiyeceğini ve fakat buna intizaren 
kendi ordusunUft tayakkuzuna güven. 
diğıini ıöyliyerek nutıkunu bitirmi9tir. 

F.R.ATAY 
Geçenlerde Birleşik Cümhuri

yetler Reisi Ruzvelt'in ordu en
cümeninde bazı beyanatta bu· 
lunmuı olduğu gazeteler taraf m· 
dan ifta edilmiıti. Doğru mu, 
yalan mı, yanlış mı, bilmiyoruz. 
Fakat bu ifıa. her tarafta müs
pet menfi bir sürü akisler uyan
dırmııtır. Mister Ruzvelt kendi
aine atfolunan aözleri tekzip et
mekle beraber, vatandaşları
na bir ihtarda bulunmuştur: 
"- Her türlü propaganda neıri
yatında dıı siyasetle Milli Mü
dafaayı vasıtalarmız arasından 
çıkarınız!" 

Gene bugünlerde İngiliz ve 
Fransız tekzipleri. vatandaıları 
dıt politika havadisleri üzerinde 
son derece yakazalı ve hassas bu
lunmağa davet etmektedir. Her 
taraf, bin türlü farkedilmez ter
tipler ve tahriklerle kendi dava
sını yürütmeğe çalışıyor. Şüphe
siz bu tertip ve tahrikler usta
ca yapılmakta ve her milletin 
zifları üstüne teksif edilmek
tedir. Bunlar karşısında tek 
korunma vasıtası. avlanmamak'· 
tan ibarettir. Mesela hiç Tür
kiye'mize iid her hangi bir me
sele çıkar da, bu mesele de
nizler ve karalar aşırı gazete
lerden bizim gazetelere intikal 
edinciye kadar hükümet tarafın
dan haber alınmaz. aslı araştırıl
maz olur mu? Bahusus hassasi
yet gösterilmek lazım gelen bir 
hadise haber alınır da. hiç onu 
hükümet tam zamanında halka 
mal etmez olur mu? Cihan vaka
larının bugünkü nazik safhasın
da, her hükümet gibi, Ankara 
Hariciyesinin de göz kulak ke· 
ıildiğine ıüphe var mıdır? 

Türk vatanperverliği ise, ga
zetelerle teyit edilmek ve yeni
den tanıtılmak ihtiyacında de
ğildir. Bize öyle geliyor ki ıimdi
ki ahvalde türk gazetecisinin, 
dıt politika bakımından, iki va
zifesi vardır: biri. yabancı neş
riyatı. milli kanallardan tahkik 
etmeksizin, dikkate almamak. 
ikincisi, mücadele cepheleri kar
ıısında bitaraf kalmak! 

Bizim cephe kavgalarına ka· 
tılmakta. hele ve bilhassa. bu 
cephelere göre Türkiye' .le fikir 
birliğini parçalamakta asla men· 
faatimiz yoktur. Bizi ıevkeden 

Başvekil ve Maarif nazırı Lütfi 
Haffar, Dahiliye ve Milli Müdafaa 
nazırı Mazhar paşa Raslane, Maliye 
nazırı ve Hariciye nazır vekili Faiz 
Khoury, Adliye nazırı Nesib Bakri, 
Milli İktısad nazırı Selim Djambart. 

Yeni Bllşveldlin beyanatı 
Şam, 23 a.a. - B. Lutfi Haf far mat

buata verdiği beyanatta Fransa - Su
riye münasebetleri hakkında demiş -
tir ki : 

"- Hükiimet Fransa ile Suriye ara
sındaki münasebetlerin takviyesini 
çok arzu ve .zorluklar iktihanl vı: biri
birinc bir çok menfaatlerle merbut bu
lunan iki memleket arasında anlaşma
ya mani olacak engellerden içtinap i-
çin icap eden müzahareti ve büyük 
cümhuriyette bulacağını ümit etmek -
tedir ... 

. 

Yarın saat 11 de B. Saraçoğlu sa
ray mareşalını ve müteakiben sırasiy
le BB. Markoviç ve Svetkoviç'i ziya -
ret edecek ve öğle vakti Naip Prens 
Pol tarafından kabul edilecektir . 
Öğleden sonra Yugoslavya başveki

li ve hariciye nazırı misafirlerine ia -
dei ziyaret edecekler. akşam üzeri de 
hariciye bakanlığında bir ziyafet ve -
rilecektir. 

B. Saraçoğlu cumartesi sabahr Se -
llinik'e gidecektir. B. Mctaksas ken
disini orada beklemektedir. 

Cüınhuriyet vapunınun tamiri 
bitti 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İstinye'
de tamir edilmekte olan Cümhuriyet 

vapuru denize indirilmiş ve tecrübe 

seferlerine başlamıştır. 

/ngiliz silahlanmasının parolası 

Büyük bir kuvele 
istinat eden sulh ! 

(emberleyn yeni bir nutuk verdi 
~ekspirin bir cümlesini tekrarladı : 

11 Dünyanın üç bucağından silôhh olarak,, 
11 gelsinler! Kendilerini karşılıyacağız ! 11 

Londra, 23 a. a. - B. Çemberleyn 
diın akşam Lankaşayr'da kain Black
burn'da bir nutuk irad etmiş ve ezcüm 
le şöyle demiştir: 

··- Her tarafta müthiş silahların te
raküm ettiğine şahit olduğumuz biı: 
sırada bir nevi huzursuzluk hissetme
nin önüne geçmemize imkan yoktur. 
zira ehemiyetsiz de olsa her hangi bir 
hadisenin ölüm makinesini harekete 
getirmesinden korkuyoruz. Bu şart
lar altında hükümetimizin şimdi takip 
etmekte olduğu siyasetten başka bir si 
}'3Set takip etmesini ancak akılsızlar
la, mesul olmıyanlar ve yahud cahilleı 
istiyebılir. Bizim tespit ettiğimiz si
yaset, şu suretle tarif edilebilir: 

Kuvcte dayanan sulh binası 

"- Fransız - italyan ihtilafları ne 
olursa olsun, bunların evelemirde bu 
kelime üzerine duruyorum - 1ngilte -
re'yi müteessir etmemekte olduğu bir 
manada doğrudur. Fakat bu diğer ma. 
nada, bu ihtitaflar lngiltcre'yi derhal 
ve sıkı bir surette alakadar eder. Zi -
ra, Fransa ile şimdi söylediğim müna
otebetleri idame ediyoruz, İtalya ile de 
iyi münasebetleri tesis ettik ve bunla
rın mümkün olduğu kadar samimt bir 
esas dahilinde idamcaini arzu ediyo -
ru.ı; . ., 

Nazır, ne Fransa'nın ne de İtatya'
nın bir tavassut arzusu izhar etmemiş 
olduklarını kaydettikten aonra buna 
intizar da edilmemesi icap edeceğini, 
zira halen İtalyan hükümetlnin ihti -
laflı noktaları tasrih etmit olmadığı -
nı bildirmiştir. 

Lort Halifaks, Fransa ile lngiltere'
nin barış arzularını tekrar kayıt ve 
fakat bu arzunun, ingiliz ve fransız 

milletlerinin hayatlarını, istiklilleri -
ni ve hayati menfaatlerini silahla mü
dafaadan istinkaf edecekleri manisını 
tazammun edemiyeceğini ilave eyle -
miştir. 

Halifaks sözlerini şu suretle bitir -
miştir : 
"- İngiliz mizacınr tanryanlar, in -

giliz milletinin lüzum hasıl olduğu 
takdirde, hüriyetini müdafaa için bu -
gün de evelki azim ve metanetini gös
tereceğinden hiç şüphe etmiyecekler
dir.,, 

l,,ord llulifaks alman 3efiri 
ik görü.ştü 

Londra, 23 a.a. - Lord Halifaks 
dün alman sefiri Fon Dirksen'i kabul 
etmiştir. Öğrenildiğine göre, iki dev
let adamı, beynelmilel vaziyet hakkın 
da görüşmüşlerdir. Yarın Bcrline ha
reket edecek ve orada bir hafta kala
cak olan alman sefirinin Londra'dan 
ayrılmazdan evel. ln~iliz Hariciye na
zırı ile temasta bulunmak istemiş ol. 
duğu söylenmektedir. 

General Frederik 
Jorj B. Nesbill 

bugün ıehrimizde 

tek amil milli menfaatten ve o
nun bugünkü, yarınki icaplann
dan ibarettir. Ekseriya bazı insa· 
al hassaslığımızı dahi, milli men
faatin cebrettiği soğukkanlı mu
hakemeye feda etmek zaruretin

Nifakları ve nizaları ortadan kaldır. 
mak için hiç bir fırsatı ihmal etmiye
cek, fakat aynı zamanda dostlarımı

zın yardımiyle haklarımızın ve hüri- lngiliz BQfvelıili Çemberlayn 
bir natuk •7'erlıen 

İstanbul, 23 (Telefonla) - lngilte -
re Hariciye Nezareti İetihbarat Şube
si Müdür Muavini General Frederik 
Jorj B. Nesbitt bu sabah ekspresle 
lstanbul'a gelmiştir. Sirkeci istasyo • 
nunda mihmandarlığına tayin olunan 
deniz kurmay subaylarından Aziz U
lösan ile eski ve yeni İngiliz sefirleri, 
İngiliz ataşemiliteri tarafından karşı -
lanmış ve bir kıta asker selam resmini 
ifa etmiştir. General 11 e kadar Pera
palasta istirahattan sonra vili namına 
muavini ve İstanbul kumandanını zi -
yaret etmiş. ziyaretleri iade edilmiş, 
Sir Percy Lorraine tarafından ingiliz 
scfarethanffinde ıcrefinc bir ziyafet 
verilmiş ve akşamki e.bprcele Anka. 
raya hareket etmi!tir. ( Sonu 8 inci say/ada) (Sonu 8 i.rıci sayfada) 

F ranaız BC1f uekili bir nutuk 
.öylerk en 

Cibuti tam bir 
emniyet altında ! 
Burası nın ani bir 
zaptolunm~sına 

surette hücum edilerek 

artık imkôn kalmadı 

V"". 
İTALYANLAA 

t'INOAN YA.ıtT'l•ı~l't•Sı 
Oli6iiH&"•N IC'6AIAL 

ltalya'run sömürceleriyle olan alika ve rabıtasını temin etmek bakımından 
Süveyı kanalının hais olduiu ehemiyeti cöıterir harita 

Pariı, 23 a.a. - Selibiyetli mahfiller,. Cibuti•ye herhangi bir 
ecnebi devletin ini surette hücum ederek zaptetmeainin haliha -
zırda artık imkinaız bir hale gelmit oldujunu beyan etmektedir. 
Arazi ve liman. üç bin aenegalli. 30 tayyare. bir kruvazör, 3 tor
pito muhribi tarafından müdafaa edilmektedir. Bundan batka 
böyle bir ihtimal karıııında cenubi Tunuı'tan mukabil bir taar -
naz yapdmaaı muhtemeldir. 

Libya.da 69.654 l t.alyan 
03keri var 

Londra, 23 a.a. - Avam Kamara -
sında B. Arthur Hendenon, 'imdi f8r
ki Afrika'da mevcut olan İtalyan aa -
kerlerinin miktarı ne oldufunu aorma
sı üzerine B. Butlcr, 'u cevabı vermit
tir : 
"-İngiltere bülriimeti, prkl italyan 

Afrib'amda baJunan kıtaı.r mncu -

dunun 69.654 olduğunu resmi bir kay
naktan öğrenmittir. Fıkat bu rakam, 
tabii zaman zaman değitmektedir. Son 
bet ay zarfında bu miktarın biraz art· 
tırılmıt olduğu zannolunmaktadır 

Bunun üzerine B. Hendenon ~öyle 
demi,tir : 
"- İngiliz müstemlekelerinin ya· 

lnnlıldla binaen İngiltere hükümetl, 
İtalya hilldimetinden bu arttırmanın 

(Somı ı. ioci aylada) 
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İnsan ve kültür : 

Chamberlain'in iki nutku 
Ingiliz Başvekili Chambcrlain son 

48 sa.at içinde, her ikisi biribirinden 
mühim iki nutuk söylemiştir. Bun· 
lardan birincisine, son Avam Kama· 
rasr müzakerelerinin vesile teşkil et· 
tiği maliımdur. Bu nutkunda, İngiliz 
Baıvekili, •'silahlanmanın tehlikesi,, · 
ni anlatmıştır. 
"Silahlanmanın tehlikesi,, derken, 

herkes bundan, silahlar çoğalınca 
kullanılmaları zaruretinin de arttığı
nı, ve bir gün, en kücük vesilenin bi
le ölüm makinelerinin harekete geç· 
melerine kafi geleceğini anlar. Cham· 
berlain'in bahsettiği tehlike, bu de
ğildir. Gerçi, bu tehlike de mevcut
tur, hatta o kadar ki, bunun da mev
cut olduğunu bilen tecrübeli devlet 
adamı, bundan, birinci değil ikinci 
nutkunda bahıetmeği nxıvafık bul
muıtur. 

Hayır, Chambcrlain'in birinci nut
kunda bahsi geçen .. silahlanma tehli
kesi,, başkadır ve daha esaslıdır. 
Silahlanmanın bu tehlikesini, bize, 

politika tarihi değil ekonomi ilmi an
latıyor. Chamberlain, ilk nutkunda, 
bu ilim adına konu13rak, bugünkü ıi
lih yarışının böyle devam ettiği tak· 
dirde, harp olmasa dahi, dünyamızı 

kati bir iflasa götüreceğini ilan et
miştir. 

Chamberlain, unutmamak lazımdır 
ki, 1929 cihan ekonomik krizine kar
tı tedbir almış ve aldığı tedbirlerde 
muvaffak olmu' bir maliye nazırıdır. 
O sıralarda, İngiliz lirası düşürülü
yor ve Ottawa ile, dünyanın en büyük 
iştira kudreti, münhasıran ingiliz im
paratorluğunun matıarına tahsis edi
liyordu. Buna bir mukabele olmak Ü· 
zere, birçok milletler kontenjan ve 
kliring tedbirleri alıyor; Fransa, al
tın blokunun ba,ına geçerek fayda
sız bir deflasyonun siperlerine ıığını· 
yor; Amerika ise, altınlarını muame
le haricine çıkararak, Ottawa'yı tak
bih ediyordu. 

O günlerdeberi, cihan ekonomisi, 
pyanı dikkat merhaleler katetmittir. 
Neticede, İngiltere krizden çıkmış: 
fransız ticareti altın blokunun orta· 
sında nefes alamaz bir hale gelerek 
kendini zor dışarı atmıf; Amerika, 
kendi ekonomisini krizc:kn kurtarama 
mış ise de, Ottawa'nın cihan ölçüsün
deki politik zararlarına iknA ederek 
lngiltere'yi nihayet ondan vaz geçir
meğe muvaffak olmuştur. 
,..~L :ı.! J~·· ..1. -! t~ı...1 ___ .. :t.- ....-1:1. 

endüstrisinin devlet şiparifleriyle 
kendini krizden kurtarması ve cihan 
miden fiyatlarının bu yüzden yüksel· 
mesi hareketi, İ§te 1929 danberi de· 
vam edegelen bu karııık ve muhata· 
ralarla dolu devre esnaımda vaki ol· 
muıtur. 

Büyilk ölçüde silahlanma, çelik en
düstrisini faaliyete ıevkederae ve bu 
yüzden bütün maden fiyatlarında bir 
yükseli§ kaydedilirse, bu, cihan eko
nomisi adına, bir krizden çıkıı mı
dır? 

Eğer böyle olsaydı, Chamberlain 
gibi bütün bu tahavvülleri yakmdan 
gördüğü gibi malif'C ve iktıaat itle
rinde en büyük otori.te sayılan bir 
devlet adamı, Avam Kamaraamdaki 
acı nutlcunu söylemezdi. 

O halde .. 
O halde, silahlanmanın ikinci teh

likesi de hazırdır. Silahı kullanmak, 
kendini, gittikçe daha büyük bir za
ruret halinde hissettirmektedir. 

Hissettirmekte olacak ki, Chamber· 
lain, bu sefer Blackburn'<ie söylediği 
ikinci nutkunun batına bu ikinci teh· 
likeyi koymayı münasip bularak, hu
lisatan ıu sözleri söylüyor: 

- Ekonomik hayatı tahrip etmek 
pahasına bir silah yarııı. Güzel. Bu
nu yapm:ya, bizi icbar ediyorlar. Fa
kat biz, bu hususta en büyük muka· 
vemeti gösterecek bir milletiz. Ve 
Shakespear'in sözleriyle, deriz ki 
••Dünyanın dört ucundan, silahlarını 
alıp gelsinler; bizi hazır bulacaklar
dır!,, 

*** 
Gerçekten epik ve dramatik bir de· 

vir yaşamaktayız. Nasıl unutabiliriz 
ki, bu sözleri söyliyen adam, daha ge
çenlerde, ıemsiyesini unutmıyarak 
ve şuraya ve buraya uçarak, herkesi 
hayrete dütüren kompromis ve ricat· 
lerin faiJi olan adamdır? 

Nasıl bir amil olmalıdır o amil k.i, 
Chamberlain'e, bütün harp sonrasının 
bu iki en şayanı dikkat nutkunu söy· 
letmiıtir? Bu Amil, nedir? Ne olabi· 
lir? 

Tahmin edebiliriz ki, amil, bir de
ğil, ikidir. Birinci amil, Chamberlain· 
in hakikati olduğu gibi ve yüklü bu· 
lunduğu bütlln tehlikelerle beraber 
gördüğü için böyle konuf'Jyor. 

İkinci Amile gelince, bu, ingiliz in· 
tihabatıdır. Tecrllbeli ve temkinli 
devlet adamı, muhaliflerinin elinde, 
bıraka bıraka bir, hükümeti milli te
refi lizımgeldiği gibi müdafaa etme· 
mit olmak iddiasını ve lıilihını bırak
mıftı. Son iki nutuk ile, muhalefetin 
elinden, sillhmı, yaramaz bir çocu -
ğun elinden kealrin bir çakıyı alan 
bir mllrebbi &i.bi almıı oluyor. 

Burhan BELGE 

Anka ra Halkevi' nin 
fotog raf müsabakası 
1 - Ankara Halkevi Ankara'daki 

amatörler aruında bir fotoğraf müaa-
bakası açtı. ' 

2 - M inabaka müddeti 7 marta ka
dardır. Birktciye (50) lira ikinciye 
(25) üçiincliye (20) dördüncüye (15) 
"'"-·:-·,, - ( ..... ) "'"·- -~--- ·-""--...... 
tir 

3 - Şartnameyi görmek için Anka
ra Halkevi~ müracaat etmelidir 

Halkevinde Konferans 
Hallııeui BOJltanlıiınclan: 

24. 2. 1939 cuma günü aut 18 de 
evimiz salonunda Tıp fakültesi do· 
çentlerinden Bay Dr. Sadi Irmak ta
rafından (Nitzac.be ve fevkalbeter) ad 
lı bir konferans verecektir. Bu konfe
ransa herkes gelebilir. 

Maarif ŞOrası hazarhklıra 
Maarif vekaleti, Maarif Şuruı etra

fındaki hazırlıklarına devam etmekte. 
dir. Vilayetlerde maarif müdürlerinin 
reisliğinde lise ve orta mektep müdür 
ve muallimlerinin de iştirkiyle yapıl· 
makta olan toplantılara devam edildi
ği hakkında maarif vekiletine malQ
mat gelmeğe baflamıttır. Bu toplantı. 
Jarda orta mek~p ve liıelere taalluk 
eden muhtelif i'ler göril§ülmekte ve 
bu itler hakkında kararlar alınmakta
dır. 

ULUS 24. 2. 1939 

iı ihtilaflar1nı 
uzlaıhrma ve tahkim 

1 Gümrük memurlarının Vergilerde müruru zaman 

• • 
nızamnamesı 

İş ihtilaflarını uzlaştırma ve tahkim 
nizamnamesi İş dairesi tarafından ha
zırlanmış ve devlet şurasına gönderil
mişti. Bu nizamnamenin dün Devlet 
ŞQrası umumi heyetinde müzakeresi 
İ' dairesi reisi de bulunduğu halde bi 
tirilmiş ve nizamnamenin bugünlerde 
Vekiller Heyetine sevki kararlaşmış
tır. 

Aldığımız maH'ımata göre nizamna
me neşri tarihinden muteber olacak ve 
mart iptidasından mayıs sonuna ka. 
dar gibi üç aylık müddet zarfında mü 
messil i!Çi seçimleri iş yerlerinde ta
mamlanmış olarak 15 haziran 1939 dan 
itibaren çıkacak olan tek başlı veya 
toplu i• ihtilafları bu nizamnamede ya
zılı uzlqma yahut tahkim u ulleriy
le kotarılacaktır. İş hayatımızın dü
zenle yürümesi ve sanayile me hamle. 
]erimizde sükun ve intizamın köklcş. 
mesi bakımından iş ihtilftflarını uz
laştırma ve tahkim ni amn:ımesinin 
faydab neticeler vcrccegi şüphcsizdır. 

Gümrük ınt·murlarmm 1938 
kıdem tabloları 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti güm 
rUk memurlarının 1938 kıdem tablo
larının hazırlığını bitirmek üzeredir. 
Kıdem tabloları önümüzdeki gunlerde 
neşrolunacak ve gümrüklere de gön
derilecektir. 

Gümriiklcrc }apılan hir tamim 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti, güm 
rüklcre bir tamim yıaparak her hangi 
bir memurun başka yere kaldırılması 
veya memur hakkında her hangi bir 
cezanın tatbikini istiyen gümriık mü
dürlerinin bu hususları açıkça yazmak 
suretiyle fuzuli yazmalara meydan 
vermemelerini istemiştir. 

terfi ve tayinleri 
Gümrük memurlarından bazıları bir 

terfi müddetini doldurmadan bulun
dukları yerden kaldırılmalarını iste
mekte olduklarından Gümrükler u. 
mum müdürlüğü bu husus hakkında 

teşkilatına bir tamim yapmıştır. Bu 
tamime göre bir terfi müddetini dol. 
durmadan sıhi sebepler ve idari mahi. 
yetteki haller müstesna olmak üzere 
gümrük memurları başka bir yere kal
dırılarmyacaktır. Resmi raporu dayan. 
mıyan sıhi sebepler nazarı itibare alın 
mıyacaktır. Almakta oldukları maaş

ta kanuni müddetlerini doldurmıyan· 

lar veya kıdemde geri bulunanlar ter· 
fi ve tayin istemiyeceklerdir. Yukarı 
dereceye yapılan terfilerde veya yu. 
kan derece maaş karşılık tutularak ya 
pılan ta inlerde merkezce kıdem ve 
siciller göz önünde tutulacaktır. Ter
fi ve tayinler, kıdem ve ehliyete göre 
yapıldı {Indll'll memurlar terfi ve ta
yin kin cıvrıca .müracaatta bulunamı
r caklardır. 

Bu esaslar dısında olarak gerek do;; 

rudan do-ruya ve gerek müdürlükler 
vasıtasiyle yapılacak müracaatlara ce. 
vap verilmiyecektir. 

ef ant W' konsolosluk 
hinalarııun malzemesi 

Şehrimizde inşa olunacak sefaret ve 

konsoloshancler inşaatı için dış mem
leketlerden getirilecek malzemenin 

bundan bt)yle gümrük resmine tabi tu

tulması gümrüklere bildirilmiştir. 
• 

Patla) ıcı ve parlayıcı 
maddelerin listesi 

Gümrük vekaleti ambar ve antre

polara konulması yasak olan yanıcı ve 
iştiali artıcı maddeler hakkında alfa. 

betik bir liste tanzim etmiştir. Bu lis

tede yazılı olan maddeler ambar ve 

antrepolara katiyen alınmıyacaktır. 

..., _____ .._ ............................................................................... . 
İstanbul Valisi LOtfi Kırdar'ın 
Ziraat Enstitüsünde tetkikleri 

İstanbul'a ait muhtelif işler üzerinde alakadar vekaletlerle temaslarda 
bulunmak üzere şehrimize gelmiş olan İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar dün de temaslarına devam etmiştir. 

Doktor Lutf.i Kırdar, Başvekilimiz doktor Refik Saydam tarafından 

kabul edilmiştir. Cumartesi akşamı İstanbul'da verilecek olan Cümhuriyet 
Halk Partisi balosunda bulunmak üzere bu ak§3JD İ&tanbul'a hareket ede· 
cektir. 

İstanbul Valisi dün Ziraat Vekaleti mütehassıslarından B. Şevki Aka
lın'la birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsünü gezmiş ve süt işleri halkında 

enstitünün alakadar mütehassıslarından izahat almıştır. Yukardaki resim
de Lutfi Kırdar Ziraat Enstitüsünde profesörlerle birlikte görillmektedir. 
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Maliye Vekaleti tarihlerin nasll tayin 
ve teshil edileceğini bildirdi 

Maliye Vekaleti tahsil mÜJ'UT' zaman müddetleri ile bu müd· 
detlere batlangıç olarak tarihlerin tayin ve tesbiti huıuaunda ba
zı mahallerce tereddüt edilmesi dolayıaiyle, muhtelif vergi kanun
larımızda yazılı bulunan tahsil mürur zaman müddetleri hakkın
da alakalılara bir timim yapmıflır. 

Hava kapah 

ve yağmu rlu geçti 
Dün şehrimizde hava. saat 17 ye ka

dar kapalı, sonraları )ıagmurlu geç. 
miş, ruzgar cenuptan aanıyede en çok 
6 metre kadar hızla esmiştir. En dü
şiık ısı sıfırın üstünde 1 derecedir. 
.En yuksek ısı da 1 S dereceye kadar 
yükselmiştir. Yurdun 13rk, cenubi 13r 
ki Anadolu mıntakalariyle Karadeniz 
sahiılerintle hava kapalı, diğer mınta
kalarda umumiyetle kapalı ve yer yer 
yagınurlu geçmiştir. Dün sabah saat 
sekize kadar düşen yağmurların kare 
metreye bıraktıkları su miktarları İm· 
roz'da 23, Çanakkale'de 13, Balıkesir • 
de 5, Edirncde 2, Bursada 1 Milu.. 
da 30, Muğlada 27, Aydın'da 10, Ma
nisa'da 6, Bergama'da 3, Antalya'da 
58, Urfa'da 4, Kilis'de 1, Isparta'da 
4, Eskişehir'de 1 kilogramdır. Kar ile 
örtülü bulunan yerlerde karın toprak 
üstündeki kalınlığı Kayseri'de 2, 
Kars'da 5, Erzurum'da 15, Srvas'da 36 
santimetredir. 

En diişük ısı sıfırın altında Kon
ya'da 1, Yozgat'ta 2, Çorum'da 3, Kay 
seri'de 6, Van'da 7, Erzurum'da 16, 
Sıvas'da 18, Kara'da 20 derecedir. En 
yüksek ısı da sıfırm üstünde Antal
yada 11, İzmirde 12 Bodrumda 13, 
Adana'da 15 derecedir. 

Devlet bütçesinden 

zat maaşı alanların 
Listesi hazarlandı 

Maliye vekileti her yıl olduğu gibi 
bu yıl da 1 haziran 1938 tarihinde dev 
let bütçesinden tekaüt, dul, yetim ve 
saire maaşı alanların liatelerini yap
muııtır. Basılmak üzere Damga matba. 
asma gönderilmit olan bu listelerde 
tekaüt, dul, yetim ve sair zat m&afl a
lanlar askeri ve müLki olarak ayn ay~ 
rı, maa, miktarları ve bulundukları vi
layetler de gene ayrı ayrı gösteril
mektedir. Devlet bütçesinden zat ma. 
aşı alanların 1 haziran 937 ye nazaran 
1 haziran 938 tarihinde çok az mik
tarda artmıf bulunduğu da listelerden 
an latılmaktadu. 

Bir d iizeltme 

Dünkü sayumzda İktıaat ..ekileti 
pahalılıkla mücadele itleri mil<iürü B. 
Şevket Süreyya'nın vekilet sanayi tet 
kik heyeti reisliğine tayinini haber 
vermiştik. 

"Tetkik" kelimesi yanlışlıkla "tef
tiş .. olarak çıkmıştır. Özür dileyerek 
düzel tiriz. 

Tarh edilip de katileftiği mali yılı 
takip eden mali yıldan itibaren beş yıl 
içinde tahsil olunmıyan kazanç vergi
leri müruru zamana uğrıyacaktır. Ya 
hancı memleketlerde bulunanlar için 
tahsil müruru zamanı on senedir. 2395 
numaralı k311unun yürürlüğe konuldu
ğu tarihten sonra eski zamanlara ait 
olmak üzere tahakkuk ettirilmiş ver
gilerde müruru zaman hükümleri ge
ne C6ki kanuna göre hesap edilecektir. 

I kıuadi buhran vergiıi: 

Kazanç vergisi tahail müruru zamaa 
müddeti başlangıcının tayininde, ver
ginin taallfık ettiği senenin tespiti ve 
vergi 933 ve daha evelki mali senelere 
ait olduğu takdirde tahsili müruru za
man müddetinin verginin katiyet kee
bettiği tarihten sonraki zaman, ıyıani, 

934 ve daha 90nrası mali senelere ait 
bulunduğu takdirde de bu müddetin 
verginin katileıtiği mali yılı takip e
den yıl iptidasından hC6ap edilmesi 
llzım gelmektedir. 

Bu vergi hirmet erbabı ve hizmet 
erbabı dııında kalan kazanç vergisi 
mükellefleri olmak üzere iki kısım 

da mütalea edilecektir. Hizmet erbabı 
na tarh edilen verginin müruru zaman 
batlangıcının tayininde, vergi 2395 nu 
maralı kazanç vergisi kanununun yü
rürlük mevkiine konulduğu tarihten 
evele ait olan ve 933 ve daha evelki 
mali senelerle alakalı olduğu takdirde 
verginin kati yet keabettiği tarihiın; 

vergi 2395 numaralı kanunun yürürlil.. 
ğe girdiği tarihten sonra olan 934 ve 
daha sonraki mail senelere taalluk et
tirdiği takdirde de verginin katileşti
ği malt yılı takip eden mali yıl, mil.. 
ruru zaman baılangıcı olarak kabul ve 
hesap edilecektir. 

Muvazene vergiıine gelince, 1980 
numaralı kanunun 9 uncu maddesinde 
verginin taatıuk ettiği mali seneyi ta
kip eden mali seneden itibaren be1 yıl 
içinde tahsil edilmeeit vergiler mü
ruru zamana uğrar kaydı mevcut ol. 
duğundan, muvazene vergisinde kabul 
edilen bet senelik tahsil müruru za
man müddeti baflangM:mın, verginin 
taall<kk ettiği malt seneyi takip eden 
mali ıene iptidasından hesap edilecok 
tir. 

Hava kuvetlerine yardım vergisine 
ait olan 2882 numaralı kanunuo 12 in
ci maddesiyle kanulan hüküm, muva. 
zeıne vergiıine ait müruru zaman hük
münün aynı olduğundan bu vergi için 
de müruru zaman baflangıcının tayi
ninde verginin taalluk ettiği mali yı. 
lı takip eden mali yılın başlangıcı e
sas ittihaz edilecektir. 

1 Haziran 934 tarihinden sonra ta. 
hakkuk ettirilmiş olan m~le ver
giai müruru zaman başlangıcı, kanu. 
nun 27 inci maddesindeki sarahat do
layrsiyle, verginin katiyet kesbcttiği 

mali yılı takip eden mali yılın iptida.. 
smdan heup edilecektir. 

J' era.ftt ve intikal vergüi: 

Zahiren, iskonto burgusu ile kredi 
hareketleri, çelik i.tihaalatı ve bunun 
peıinden yürüyen maden hareketleri 
ve fiyatları ile de, istihsal idare edi
lir. Ama. zahiren. Hakikatte, kredinin 
anahtarı olan iıkonto ile istihaalin a
nahtarı olan çelik ve demir iıtih•li
tr, altlarında yatan kredi ve ietihıll 
temelleri sağlam ise, yalan aöylemi
yen mü9irelerdir. Temeller çürük ise, 
iskonto burguaunu dilediğiniz kadar 
oynatabilirsiniz, sermayeyi harekete 
geçiremezsiniz (Brüning'in tecrübe
ai), istediğiniz kadar çelik istihsil 
edebilirsiniz fakat ticareti canlandı . 
ramazsınız. 
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Bu vergiye ait tahsil milrunı zaman 
müddetine ait olan maddede ( ... Ba 

vergi kati olarak tahakkukundan iti

baren beş sene içinde tahsil edilmedL 
ği takdirde müruru zamana uğrrya

rak bir daha talep edilmez) teklinde 

bulunduğundan, ta.hail mllruru zaman 

müddetinin blııflaneıcı verginin kati 
surette tahakkuk ettiği yani kitiyet 

keabettiii tarih olacaktır. Uç eencde 

tahsili icabeden gayri menkullere ait 
veraaet ve intikal vergiai tahsil müru

ru zaman müddeti ve bqlangıcında da 

929 'ff daha evelki seneler için müru. 

nı zaman batlangıcı 1 haziran 934, l 

haziran 935 ve bundan sonraki ytılla!' 
için verginin katilettiği tarih olacak

tır. Uç ıenede taksitli olarak tahsil e
dilmesi bu hükümlere tesir etmiye. 
cektir. 

Hele eğer, kredinin anahtarı ile is
tihsllin anahtarını harekete getiren 
imil, silahlanma gibi antiekonomik, 
verimsiz ve ıuni bir amil olursa .. 

Cbamberlain, Avam Kamarasındaki 
nutkunda, .. silahlanmanın tehlike· 
ıi" nden bahsederken, ifte bu acı ha· 
kikati ortaya koymuş oluyor. 

.. Bu silahlar pek çok ve pek kor
kunc;. Ve bunlar bizim. Fakat bir gün, 
bunları yapmak için sarfetttğimiz pa· 
ralar değil, bunları kullanacak kadro
ları yaptacak paralar dahi, kartımıza 
ezici mükellefiyetler çıkaracaktır.,, 

Bu !ikiyeti yapan, servet kaynakları 
hudutsuz olan bir imparatorlutun va
kıf ve selahiyetli baıvekilidir. Demek 
oluyor ki, silahlanmakta olan birçok 
clevletler, Chamberlain'in bahsetmek
te olduğu tehlikeye çoktan girmiı bu· 
lunuyorlar. Çoktan bu devletler için, 
silih yarııına devam edebilmenin im
kinsızhğı yanında, bir taraftan ıillh
lar için kadroları yatatamamak bir ta· 
raftan da nihayet aulh içinde Yllfıyan 
kendi insan kalabalıklarını ver.imli ve 
normal bir ekonomiden istiflde etti
rememek tehlikesi h8'ga.termittir. 

" ilk öğretim 11 

.Mefrutiyet devrinin ihı.yar ve 
dalgın maarif nazırı Emru/Jjh efen
di, TiJrlciye'de ille maarif ıslamtı • 
na girifmek istediği zaman, Jcola -
yına geldiği için olacak. ilk 6nce e -
/ine darüllilnunu almak istemi§ ve 
buna ubep olarak da : 

- Melctepler Tuba ağacına ben
zer! demifti, (O günlere yetişme. 
miş olan genç ıalcurlarıma izah ede
yim ki Tuba, hurafelerde cennette 
mevcut olduğu ve lciJkleri giJlcytJzan. 
de dalları ye 7apralcları yer74bünde 
bulunduğu iddia «!ilen hayali bir 
ağaçtır). 

Meşrutiyet sadraıramla11ndan Hale. 
kı Paşanın nasıl, akıllarda lcala Jcala. 
meşhur adlü irfan politikası kalmış
sa Emrullah efendinin de bu Taba 
ağacı kalmııtır. 

Dün Maarif Vekaleti tarafrndan 
çıkarılmıya başlanan haftalık .. ille 
i5fretim" isimli mecmuayı alıp o • 
kuyunca cOmhuriyetin genç ıve u • 
yanık vekilinin mektepler ıntt~le • 
sinde iJyle da,anm«liğini gördllm: 
Jlttlttepleri, mutllb, bir alaca ben
zetmek lbımsa, Hasan - Ali YQcel, 
banan lçio hayali TalMla t&UVYUr n 

miyerek normal olarak, kökü yerele 
ve yaprakları havada bir ağaca gös. 
terilecek tabii ihtimamı g8stermcyi 
planına l<oymu~tur. 

Çocuklarımrza aııa kucağrndan 
sonra açılan ilk irfan ve kültur oca
ğı: ilk okul ve ilk okulda türk yav
rusunu Kemalizm enerjisi ve cüm
huriy~ ülküsü ile yetiştirecek va. 
sıta: ilk öğretim! 

"ilk öğretim"in ilk sayısınr okur
ken duyduğum duygular kısaca bu 
oldu. 

Büyüle 'Milli Şef diyor ki: .. Aileci'e 
~ocuk, hayatları birbirine ilgiliyen 
on sağlam dikiştir.,, 

Eskiler bu hakikati kavramaktan 
uzak kaldılar. istibdatta çocuk bir 

ilmik, meşrutiyette ise bir teyel 
telakki edilebildi. 

Yeni mecmuayı, Milli Şef'in çok 
güze/, 'ok mantıki ve edebi bir ta -

rille anlattığı çocuğu, rejime yara

§lr seviyeye çıkarmak )'Y.'Junda atıl

mış llğurlu bir adım sayıyorum. 

T.l. 

ParazitlPr ! 

Armatrong isimli bir amerikalı, 

radyoda parazitlerin önüne seçe
cek tertibatı vücucle setirmit. 

Eair içinde dolatan Hen. daJsa
ları araıma bile 80kulan bu para
zitlerden illallah! 

Bir takım puliklere, bir talum 
huta.bklara da aeıbep olan çetit 
çeıit parazitler defil midir? 

Hele dünyamn ber tarafma bü

riimüt ve inun kılıfına ıinnit o
lan parazitlere ne buyuralur? 

Bir Annatrooı da Çllup b u türlü 

parazitln-i yok edecek bir alet bul
sa, kimbilir, ne kadar dua kaza • 

nacaktır?. 

Dün radyoda verilen heberleri 
dinliyonmı. Spiker, bültenleri 
naklederken ''ariz amik' ' kelime
lerini, batlıkta sö.terdiiim sibi 
"ariz &mik" diye okudu. Bu ..ıır
ları o genç apikeri lunamak, ona 
lr.ua..-, kabahat buhaak için yaz. 

mıyorum. T abminime söre bu 
geoç, ariz amik kelimea-inin di
limizden çrkmuı serektiii za
manlarda okuduiu için o kelime. 
leri bilmeie de, lr.ullanmafa da 
mecbur olınıyan bir neale men.up. 
tur. 

Ona ve bütün genÇlere bu keli
meleri vennemek, biz dab.a yq

hlann vazifeai idi. 

Evet, nİJ'e ariz ve llllll"'k? "uZ11n 

boylu", "enine boyuna'' sibi k.
limelerimiz •Jm ~ ifade e
demez miydi 7 

Hayvanlar vergieine ~lince, bu ver
giye ait tahsil müruru zaman hüküm. 

leri 2897 numaralı kanunun yürürlük 
mevkiine konulduğu bir haziran 936, 

dan 10nra g~en ve yürürlükte kaldı
ir müd4'et geçecek olan zamana; 

1839 numaralı kanunun yürürlüğe 

konulduğu bir haziran 931 tarihi ile 
2897 numaralı kanunun meriyet mev

kiine lrıonulduğu bir haziran 936 ta

rihleri araaındaki zamana ; 

Bir haziran 931 tarihinden evelki 

zamana ait olmak üzere üç kısımda 

mütalea edilccektiı'. 
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Bükre_ş içtimaından 

sonra 

DÜNYA HA BE RLERI 
Bttyttk bir Yeni Belçika kabinesi 

Şanghay imliyaıh bölaesi• 

parlômento önünde 
Balkan antantı kon.eyinin Bük

l'e§ içtimaı nihayetlendi. Ve içtima
nı sonunda da remıi bir teblii neı-
redildi. Tebliğin huli.aası tudur: Brüksel, 23 a.a. - Pierlot kabinesi 

1 - Daimi konsey, enternasyonal bugün meclise çtkmı,tır. Başvekil büt
vaziyetin Balkan mecnleketlerini a- çe açığından bahsederken, vergilerin 
lakadar eden meselelerini tetkik et- çağaltılamıyacağını ve fakat müessir 
nıif ve ara.da göriif birliği olduğu bir kontrol lazım olduğunu, inhisar 
teabit edibnittir. mahiyetinde olan bazı endüstriler i -

Bükreş toplantısı etrafinda 
gazete tefsirleri devam ediyor 1 baskın yapıldı 

Balkan Antanh Avrupa Çarpışmalarda polise 

ITO RKI YE BASIN ı I 
Bulgaristan - Türkiye 

münasebetleri 
Alqam'da B. Necmettin Sadak 

bu hatlıkla yazdığı bir yaz.da §Öyle 
demektedir: 

''Balkanlar için sulhun devamh 
ve normal bir hal almasında kOIDfU• 
muz Bulgariatan'm sulha bağlı bir 
politika gübnesi batlıca i.millerden 
biri olmuttur. 2 - Daimi konsey azalarından çin mutedil bir vergi koymak niye -

lıer birinin, Balkan antantmm sulh tinde bulunduğunu, devletin azaltıl -
idealine bağlı olarak takip ettiii ması mümkün olan masraflarından 
aiyaaeti, ,aynı tarzda derpit etmek- yüzde beı indirileceğini bildirmiştir. 
te olduğu göriilmüttür. B. Pierlot iki kültürel cemaati mü-

3 - Balkan antantı azalarnu bı- savi vaziyete koymak için başlanan 
ribirine bağlıyan 51kJ teaa.nüt bir isl&hatı ikmal ve milli hayatın çerçe
defa daha teyit olmnnuttur. veei dahilinde flaman inki'8-fma im -
• 4 - 31 temmuzda Bulgaristan'la kan vermek lüzumunu kayrt ve işaret 
llllzalanan Seli.Dik aıllqmaundan etmiştir. 

sulhunun temel taşıd1r 
Atina, 23 a.a. - Atina gazeteleri, Bükreı konferansına genit 

sütunlar tahsis etmekte ve ayrıca bu toplantı etrafında Balkan ve 
yabancı matbuatın bütün tefsirlerini de neıreylemektedir. 

Katimerini gazetesi, bqmakaleainc:le diyor ki: 

B. Saraçoğlu'nun Atina 
aeyahati 

Hronos diyor ki : 

mensup beş ki_şi öldü 
Bulgaristan, bilhaaa aon aeneler

de, samimi olarak bu yolu tubnut; 
Balkanlarda, herkesin gıpta ile bak 
tıiı bu İyi geçim havasmı bozma
mak için eaaalı bir tek&mül gôster
mİflİr. Bu hayırlı inkifafı, timali 
garbi komımnuzun bütün Balbn
hlarla münaıaebetlerinde görüyoruız. 

dolayı memnuniyet beyan edilmek- Dıf politikaya gelince evelki poli -
tedir. tik.ada hiç bir değiıikJi.k olmıyacak . 
..,, 5.- Konaey, 1.tanbul'da toplanan tır. 
oalkan antantı iktısadi konaeyinin 
'kararlarını taavip etmiı ve bu ka· 
rarlarla bilahare Bükret'te içtima Bir Fransız destroyeri 
edecek olan ikbaa.di konaey k.arar
larmm, Balkan devletleri araunda
lr.i iktrsadi müruuebetleri takviye 

Hainan'a gidiyor 

"Balkan devletleri, Bükreı'te, ga • , 

mimi bir tesanüt hissinden ve sulh i -
dcalinden mülhem olduğu zaman en -
ternasyonal ifbirliğinin ne derece sağ 
lam ve faal olabileceğini ispat etmiş -
!erdir. İşte gene bu sebepten dolayı -
dır ki, Avrupa'da hafif sanuntılarla 
muhat olmasına rağmen, balkan antan
tı kuruluşundan-beri her hengıi bir ha.: 
yal inkisarı ile karıılaşmamıştır. Bal. 
kan antantı, yarun ada milletlerini ru
hunda o derece derinde yer almıştır ki 
buna artık yalnız resmi bir vesika de
nemez. Enternasyonal münasebetler, 
milletle~in tasvibi ve arzusuna daya
nıyorsa , işte böyle, sarsıl~z bir ma
hiyet alır. 

"Kardeşlik hissiyatı ile itimatli 
birletme. balkan milletlerinin ruhun -
da doğmuş, orada büyümüş ve olgun -
!aşmıştır. Balkan milletlerinin birliği , 
bunun tabii bir neticesidir. Bu birlik 
ise, sulhun idamesi için daima dikka -
te alınması icabe<icn bir kuvettir . ., 

Şan.ghay, 23 a.a. - İtalyan, İngiliz 
ve Japon aakeri kuvetleri ile birlikte 
hareket eden enternaayonal imtiyazlı 
mıntaka poli&i, dün Şanghay'ın garp 
mahallelerinde büyük bir baskın hare
ketleri yapmııtır. Şehrin bu mahalle
rinde birçok tedhiJÇiler, afyon kaçak
çıları ve saire oturmaktadır. Bu hare 
ket esnasında polisler ile tedhi,çi çe
teleri arasmda sillhh müsademeler ol
muftur. Bu çarpı'"1alarda, biri enter
nasyonal polise mensup bir çinli, biri 
belediye memuru olmak üzere beş ki
•i ölmüştür. 

Temizleme hareketi, bilhassa, Tatao 
mıntakasında vukua gelmiştir. Bu mm 
taka, C'llternasyonal imtiyazlı mıntaka. 
ya yakm bir yerdedir ve İtalyan inzi· 
bat kuvetlerlnin idaresi altındadır. 

Bulgari&tanın Türkiye ile müna
Mbetleri pek e8kidenberi iyi kom. 
tuluk eHama dayanml! bulunuyor • 
Bu devletle ilk dostluk muahedesi
ni imzalamlf olan, Türkiye'dft-. Hat· 
t&, Bulgaristanın diier Balk.anlıl~
la münasebetlerinin bugünkü tekle 
girmesine BUigaristan - Türkiye 
dostluğunun büyiik yardımları do
kunduğunu söylemek mübaleğa .a
yılaınaz. 

etıneai temenniainde bulumnaktadır. Pari•, 23 a.a. - Agence Ekonomi -
6 - Gelecek konaey İçtimaı 1940 que et Financiere'in bildirdiğine gö

tene.i ıubabnda Belgrad'da yapıla- re uzak ..:ıırk fransız filosuna mensup 
caktır. r-

"Rigault de Genouilly" destroyeri, 
Bükret içtimamm kapanq nutuk- Hainan adası sularına giderek orada 

larını tebarüz ettiren hus• .. :yet L --
- a... demir atmak için emir almıştır. 

:C&Jnanki gibi, samimiyettir. Metak-

Fmnaızlar Annam"da bir hava 
üssü kuruyorlar 

l&a antantın beklenilen vazife,.. 
~~Pnıakta olduğundan emin olarak 
le u~reı'ten ayrıldıfıru söyledi. Mar
lc ovıç, barıt ve iyi komtuhak politi- Tokyo, 23 a.a. - Japon gazdeleri -
f asına olan imanmı teyit etti. Ca • nin yazdığına göre, franaız Annam'da 

Sulh eserinin temel IQ.§ı 
Katimerini, B .. Mctakaaa ve Gafen

ko'nun Bulgaristan ile yaklaşma ne -
ticcsinde elde edilen iyilikler! hak -
kında beyanatlarını da tebarüz ettir -
dikten sonra makalesine f(iyle nihayet 
vermektedir : 

Hronoe, B. Saraçoğlu'nun Atina se -
yahatinden bahsederek bu hususta fÖY 
le demektedir : 

"Elen milletinin Türk Hariciye Ve
kiline, Atina'yı ziyaretinde gösterece
ği samimi iyi kabul, balkan milletleri 
araaındaıki sıkı ifbirliğine bağlılığımı
zın yeni bir tecellisini daha teşkil e -
decektir.,, 

Belgmd gazetelerinde 

halinde karşılı.kh sadakat ve yardım 

vadinde bulunmuı olduklarından, Bal 
kan ittifakmın mevcudiyeti için hu. 
dutlarına mutlak surette riayet edilme 
sini ilk tart olarak koymuflardır. Bal
kan antantına bu müatekar ye tagyfr 
kabul etmez prensip hakim olmakta
dır ve daima hakim olacal-tır . ., 

Selmıik onlc.qması enko, evelce hazırlanan uzun ruz- kain Kanyanh'da uzak prk için bir 
:~enin müzakere edildiğini söyl• hava ü&aü tesisine karar vermiştir. Bu 
Üctetı aonra dedi ki: rada bir de askeri merkez vücude ge -

1.k- Bu görüımelerden bir nikbin- tirileccktir. 
1

• havası çıktıimı sizlerden gizi• 
ırtıyeceğinı. 

"Balkan antantı, Avt'upa sulhunun 
gonitlemiş eserinin istinat edcc:eği te
mel taşını teıpkil eder.,. 

"Proia" gazetesi de, q,.ha ilk daki -
kadan itibaren tebarüz eden fikir be -
raberliğini ve gerek aza devletler 
hakkında gerek Avrupa sulhu bahsin
de bu derece iyi neticeler veren poli -
tikada devam edilmceindcki ittifakı 

kaydeyledikteın sonra aözlerine ıtöy!e 

devam ediyor : 

Belgrad, 23 a.a. - Balkan antantı 
konferansı mesaisinin hitama ermesi 
münasebetiyle gazeteler, Bükreş ha -
berlerine genit aütunlar tahsis etmek
te ve görüfmeler esnasında hüküm 
silrmUt olan doetluk havasmı tebarüz 
ettirmektedirler. 

Gazete, gerek tebliğde, gerek resmi 
beyanatlarda ve hatta Bulgar Başveki. 
li Köseivanof'un beyanatında Selinik 

Yunan milletinin memnuniyeti anlapnasına 11yık olduğu ehemiyet at-
Elefteron Vima gazeteaı umum, et· fedilmekte ve bu anlaşmanm antant 

kara terceman olarak fU satırları ya. devletleri tarafından yarımadada takip 

Son hadiseler bu yakmlığm git -
tikçe arttığını gösteriyor. lı batma 
yeni geçen Türkiye Hariciye Veki
linin Bükreı'e giderken Sofya Yo
lunu tercih etmesi, Bulgarİılıtan Bat
vekil ve Hariciye Nazırı ile temaaa 
verdiği kıymeti gösterdiği gibi, muh 
terem Köaeivanof'un yolda uzun 
müddet Hariciye Vekilimize refa
kat ebnesi, büyük bir nezaket ~ 
rinden baıka iki devlet arumdaki 
doethığun yeni bir tezahürü sayıl
malıdır. Batka türlü oLna.. esaMft 

akla sıjmaz. Bulrarietanla Türkiye 
araaında hiç bir ihtilaf olmadığı gi
bi, iki komtu memleketin siyasi fa
aliyetlerini bafka hedeflere götür. 
cek ayrılık da yoktur. Türkiye lua
dar Bulgari.tan da sulhu özler. Bul
•anatan cibi Türkiye de dahili in -
kitafma çallfln&k, memleketi imar 
etmek, milleti refaha götürmek az

b' Saraçoğlu, fU sözlerle ehemiyetli 
ır noktaya temu etti: 

Fransız - Liiksemhurg 

hududunda üç tevkif 
- Müteyakkız Balkan ma.tbua -

t~dan antantın aleyhine mütevec- Mett, 23 a.a. - Bir alman otomobi
~~ het" türlü kampanyayı miifterek 1i içinde bulunan üç kiti Fransız -

1~11 •urette reddebneaini ve paktm Lükaemburg hududunda tevkif edi -
~ eller:inıizin milli ıuunmda daha lerek buraya getirilmiştir. Tevkifin 
:•Yade ku~etle yerlef1De•İ için ça- sebebi meçhuldür ve memurlar bu hu-
'flbaaını nca ederim. susta büyük ketumiyet muhafaza et -

d S:Yın Saraçoilu'nun bu aözleri. mektedirler. 
ile~ ~~kan nıatb11a.tııu eveli ikaz, 
h lllcısı de vazifeye davet vardr ki 
._er ikisi de ehemiyetlidir. Filhaki-
aa kon.e..;.. . &!- - ---L-"-' 1 b' ,, ... IÇuouaı mun.--uy e 
dı::iok Avnıpa gazetelerinin yaz-
! •n naılara b.krlacak _. __ 

aı 'k ~ 
1 
nsı uvetlerin, antantı yılmuya ça-
ıttıklan anlqdır. Herhanai Balk.an 

hlen;'leketinde iktidarın el deiit~ 
mesı, antantm zayıflıyacaima delil 
olarak göaterilmektedir. Halbuki 
Balkan Paktı bu dört memleket için 
geçici bir politika kombinezonu de
iildir. Ye politika sahasından çıkıp 
milletlerin tuurunda yer bulmuttur 
lıte Saraçoflu, matbuatı, bu fUUl'llll 
daha ziyade kuvetl9f11lesine yardı
IDa davet etmektedir. 

lngiltere'de büyük bir 
tren kazası oldu 

Londra, 23 a.a. - Dün öflede'll son
ra Glasgow'da Stoburuu • Street is. 
tasyonunda iki tren müsademe etınit
tir. Bir ki'i öJmü,, 31 lrifi yaralanmıt
tır. 

Kaza, bir tunelin civarmda vukua 
gelmiş ve bu hal tahlisiyecilerin faali. 
yetlerini işkal etmiştir. Mamafih zabı 
ta memurları ile seyyar sıhiye otomo
billeri, bütün yaralıları derhal naklet
mete muvaffak olm~lardır. Birçok 
vagonlar devrilmif ve yolcular kaçıp 
kurtulmak için camlan kınnak mecbu
rtyetinde kalmışlardır. 

zıyor: 

"Balkan ckonferansının müzakerele
ri neticesinde netredile'll resmi tebliğ 
ve daimi kon.ey i.uaı tarafından yapı 
lan beyanat Yunan milletinde tam bir 

Bulgaristan ve Balkan antantı memnuniyet uyandırmaktadır. Balkan 
Antantının lbu konferanstan daha ku"Balkan antantı, geçici bir politik 
vetli ve ülkülerinin tahakkuku vasıtamecburiyet altında vücut bu1muş bir 
1 toplanma değil, fakat balkanlarda ken- an daha ta.rsin edilmi' bir halde çı. 

disini göeteren ve Avrupa'da son se - ka<:ağı hakkındaki ümid en geniş bir 
nelerin h,idiseleri ile daha hızlı bir su- surette teeyyüt etmit bulunuyor.,, 
rette klWet bulan ı-iıkoJojiık inkilibm Gazete fU sabrları ilave ediyor: 
ve olgunluğun bir neticceidir. Balkan "Elen milleti tebliiitı Balkan antan-
antantı baaı devletler araamdaki te - tının Bulgaristan'la olan münasebetlc
sanüd, Bulgaristan üzerinde teeirleri- ri hakkındaki kıamıncUıı dolayı da ay
ni göstermekten hali kalmamıf ve Bul- ru auretle memnundur. Balkan antanU
"ari9tan, Selinik anlafDıMından 80ft _ nın. antantı teşkil eden milletlerin kal 
ra. bafveıldl B. K&eivanof'un da de - binde bir anane olarak kökleıtebilec:ek 
diği gibi, her türlü y'8bancı teeirleri derecede usun olan tarihinde Bükrq 
reddederek kendisini tek balkan aile - konferaaı öyle parlak bir merhale tet
sine mcru;up telakki eylemekte bulun- kil etmektedir ki, bu merhale milletler 

muştur. 

Balkan antantı, her toplantıdan e -
velkine göre, daha ziyade takviye bul
mu' olarak çıkmaktadır. Bu keyfiyet 
de, sulhun kati olarak istikrarlaftırıl -
dığı bu bölgede prestijini arttırmakta-
dır.,, 

arasında barı, ve samimi işbirliği ile 
daima müşterek olan muhakkak refah 
yolundaki mesut ~ tesirli gayretle· 
rini takipte Balkan milletleri iç.in 
büyüık bir tqvik olacaktır . ., 

Reımi tebliğ ve B. Ga
f enko' nun sözleri 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pro~~d~~ ~ru d~u~ serdederek diyor ki: 

Fakat bu defa Balkan devletleri 
arasındaki temaslar, Bükret içti
~ai>:le baılamadıfı gibi, Bükret iç
hınaıyle de nihayetlenıniyor. Bilin
diği gibi, içtima.dan eve), yunan 
8a,vekili Belgrad'a ufraınıttı. Sa
""çoğlu da Bulgaristan'dan geçer - D 
lcen, BatTekil Köeivanof ile göriif
~Üftü. Bu temaalarm faydası, izaha 
t~zum göatermiyecek derecede afi· 

o o N o L E 
"Balkan Antantı konseyinin evelk:i 

R toplantıları gibi, Bükref toplantrsı da 
bu müsalemetperver ve müsalemet ve· 
rici grupmanın lüzumunu tamamen 

ideoloji ve · demagoji 
Sosyalist partisine mensup bir fransız gazetecisi, Fransa'ya sığınan ls

panyol mültecilerinin renkli as/cer/erin ve faslı sipahilerin muhafazaSI al
tına konulmasını bir psikolojik hata olarak tavsif etmiı ve bu keyfiyetin 
İspanyolları rencide etmiı olacağım ileri sürmüı. Koyu bir sağcı olan di
ğer bir fransız muharriri bu tenkidi, tavıan peıinde koşan bir tazı hassasi
yetiyle burnundan yakalamıı soruyor: Irkçı sosyalizm mi? 

Gene aynı muharrir, ideolojilerio demagoji sahasında ne hamakat şah
eserleri yaratabileceğine bir misal olarak lspanya'da cümhuriyetçilerin 
saflarında döğüıen bazı komünist muhariplerin İtalyan husurıwti yüzünden 
makarna yemekten istinkaf etmiş olduklarını anlatıyor. 

Fakat artık siyaset bahsinde hiç bir ıeye şaımamıya alışmalı değil mi
yiz? Daha bu yakınlarda bir başvekilin ecdadı arasında yahudilikle müp
hem bir mün~sebet lce§fettiğini ileri sürerek vazifesinden istila ettiğini 
görmedik mi? 

isbat etmif ve antantm UZ\111 ömrü de 
bu suretle zaman altına girmiştir. " 

Gazete, b&fkan B. Gafenko'nun: 
"Barıf her fCyden eftl politik ve ara
zi sahasında nizamdır, bunsuz barut 
imkansızdır" teklindeki vazih ve ka. 
rakteristik beyan.atını bilha..a kay
detmektedir. 

Katcmerini gazetesi ezcümle diyor 
ki: 
"Retımi tebliğin barıı ülküsünden, 

antant izaunı birleştiren tesanüddcn 
ve antant politikası hakkındaki tam 
görilş benzerliğinden bahseden kısmı, 
antant devletleri arasmda Balkanların 
barıf ve sükOnu iç.in sağlam bir bağ ya 
ratan parlak bir birlik ve tesanüt zih
nıyeti bütün dünyaya isbat için kili
dir. Balkan antantı devletleri tehlike 

edilmekte olan umumi müsalcmet ese-
rine yaptığı parlak hizmetin teslim e. 
dilmekte bulunduğunu bilhasaa kayde
diyor w ıyıunma fU suretle devam e
diyor: 

" Antantın biltiln lzasmm samimi ar- mindedir. Kendi hudutları dıtmda 
zusu, Balkan paktının bütün Balkan gözü olmıyan memleketlerin aiya
yarımadaaı üzerinde şapalandığını seti, k.Gm§Ulariyle iyi gençinmek. 

sulhu konamak gayelerinden batka 
görmektir, zira o zaman Balkan antan emel bealiyemez. Bu bakandan Bul-
tı eseri tanamen tahakkuk edecektir. ganatan ile Türkiye araanclaki clCMt 
Buna intb~en, Bükreı•te pakta ?-i· Juk fimdiye kadar büyük neticeler 
l~rmı bır kere~ eöstenmt o- ,,...it, Balkan! .... her türlü ihtilaf. 
lan antant devletlerı yarattıkları bu t&'ft, 8.Dtl"!iden, harp tehtikumden 
gibel Wlf ve kardetlik havası içinde uzak bulundUl'IDQf, tarih kitaplan
kendi milletlerinin refah ve terakkile nm - pek yakm bir mazide _ dünya
ri eserine devam etmekle büyük bir nm en kU'lftk yeri diye tUif eıttik
memnuiy~! duymaktadırlar. Barıt "'!e leri ba Avrupa parçaunı, dünyanın 
refah lmıH olan bu hava, Balkan mıl· en Mldn, en rahat en emin iilkeai 
Jetleri arnındaki ifblrliltnln devamlı baJine IC>lanutt1D'. ' 
oım..mı zamen altına alan havadır." B 1 • 

u PJ'•tanm mukadıderatmı en 
Balkan Antantının barıt ülkfö,ü iyi tekilde idare eden muhterem Kö

Bükref, 23 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Romanya matbuatı. &ikan antantı 
konferansmın neticeleri halmr.ıda tef
airlerde bulunuyor. 

Ezcümle Timpul ea.zetesi, bafmaka
lcainde, birbirlerine sıla bailarl~ mer 
but bulunan ve tamamen muayyen biı 
anlqma politikaaı takip eden memle
ketler araaında son üç gün zarfındaki 
görüpnelerin bu polMkanm faydaları
nı ve bu politikaya devam azmini i
lana müncer olmasının pek tabii bu· 
lunduğunu büyük bir memnuıniyetle 
m~bade ve tespit ediyor ve diyor .ki: 

"Dört devletin birliklerine verdik -
leri isim onların icraatleri.ndeki ruhu 
mütemadi bir surette ga.tennittir. 
Filhakika bu birlik, menfaatlerin, hü
kümlerin ve hislerin tam mütlıbakatı
na dayanan bir antant olmuftuf'. Re.· 
mt tebliğ balkan antantmın ihdaaından 
beri icraatını illwm etmif olan ban' 
ülküsilnü ilin etmektedir. Bu ülkü
nün nefine olarak, 'bütün yarmı ada 
devletlerinin tam bir müaavat ve hu • 
dutlara mutlak aurette riayet eaası 

dahilinde tetriki mcui arzu edilmek _ 
tedir. Selinik anlafmMı, bu neticenin 
husulüne enıgel olan bütün manileri 
ortadan kaldınnıftır ... 

aeivanof'un her fıraa.tta g&terdifi 
clo.tkak delilleri Türkiye'cle bu ka
naate •ittikçe k1net veriyor. Bun. 
dan dola;rı memnumaz; çünkü ba 
cloetlak yalnız iki bmfu memleket 
arumclaki münaeebetlere defi), bü
tün Balkanlar aulbuna hizmet et
meai dolayıaiyle i.tikbali a.vdınla • 
tan kıymetli imilıdir." 

ÇALIŞKAN BiR MILI.ET 

Cümhur:b-t'te B. Yunus Nadi.,. 
Sofya aeyabati dolayısiyle ya:ı.dıjı 
bir bqyazıda: 

ardır. Şimdi Bükreı'te koneey mü
•akereleri nihayetlendiktea 80llr& 

S...açoflu, Belsrad'a •idec:ek ..,. 
loııra da Atina'ya uinYacaktJr. Bu 
"-retle, Hariciye Vekilimiz, Bel
~ad'da gerek Yqoalavyanm idare
lilıde gittikçe daha büyiik vazifeler 
•l1111ya batlryan Prena Pol ile ve ge
l'elc yeni Bqvekil ile tan1f11Ut ola
t&lctr. Biribirine bu derece yakın 
"'G.naaebette bulunan memleketle
liıı mukadderatmı idare edenler a
.,asıncla k&rfılıklı t&JllflD& arzusun
dan daha tabii ne ola.bilir? Bu ta
'-•tına neticesinde, büyiik Şef'imizin 
~ itimadına mazhar olan Saraç -
~ilu'nun, açık sözlülüfü ve saıni
'-'iliii ile telkin edeceii tahsi iti
~ da iki memleket araaındaki 
"?•duk bailarmm takYiyeaine hi -
clitıı yeni bir amil olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Siyasi ideolojiler sözü ayağa düşürüp de dolctrini tefsir ve ona göre 
büküm çıkarmaJc hevesini büyük yığınlara kadar aşı/ayınca artık bu saba
da rastlanabilecek garabetlere hudut tasavvur edilemez olmuştur. 

Resmi tekziplere rağmen 

''Çalıfkan bir memleket, Bulga. 
rt.tuı'd1r. Komtularmuz ilerleme 
denilen keyfiyetin hiç teli.pız yiirii.. 

tülecek çok ciddi ve arasız çalqma
lara ve az çok uzun zaman merha
lelerine bağlı oldujuma çoktan .e 
~k. tabii bir anl.ylfla ketfebnİ! •i
bidırler. Sabahtanberi topraklan ü
zerinde kayarak devlet merkezi 
Sofyaya muvaMlatmuzı müteakip 
Bulgari.tan hakkmda bu hükmü 
böyle verirk'en diğer Balkan mem
leketlerini de diifündük, onların her 
birinin kendi ilemlerinde kendileri
ne •öre çallfkan milletleri banndır
dıklarmı da derba·I kabul ve teslim 
ettik. Bu meyanda Bal•ar çallfkan
lıimm telifaızlıkla, de.amhhtda, 
i.deta hialere veda ebnİıf denilecek 
bir tabiilikle tebarüz eden daha bu
auai bir karakter arzettiğini aöyle
meliyiz.,, demekte ve Bulgariatan'• 
ictuadi, zir.i ve kültürel vaziyeti
ni, umumi harpten aollra terakki 
hamlelerini ayrı ayrı izah etmekte 
Ye yazJNU töYle bitirmektedft-: 

Macaristan'da yeni 
bir parti 

Budapefte, 23 a.a. - Bqvekil Kont 
l'eıeki'nin teklifi üzerine, hükümctçi 
l>artiler kanferansı, milli birlik hükü
lllet partisi ile "Macar hayatı" tefkill· 
tı.nın birleşmetıine karar vermiftİr. Ye. 
Ilı parti "Macar hayatı partisi" ismini 
ta,ıyacaktır. 

Parti reisi, sabık bafvelril B. lmre
~i'nin yeni parti merkezi idare heye. 

ne alınmasmı ve mebus Milotay ve 
~ajnis'in parti lzalığma kabul edilme 
•lni teklif eylemiş ve bu teklifler de 
llkıtlarla kabul olunmuttur. 

Taa"up, tHssup ... bütün dünya, bir taaassup hummasr içinde çırprnıp 
duruyor. insanlığı tekrar eski çağlara ird eden bu ruhi haletin yalnız oto
riter devletlere has bir keyfiyet olmadığını anlamak için demokrasiler için
de, parti kavgalarının aldığı kör döğüıil manzarasına ibret göziyle bakmak 
'/cl.lidir. Totaliter devletlerde husumeti milletten millete olarak 'tahdit 
eden cereyan demokrasilerde ferdi ferde düıüren bir §ilmul almaktadır. 

ideallerin, temayüllerin insanca konu~ulduğu, doktrinler uğruna aklı· 
selimin feda edilmediği zamanlara insanlık ne kadar hasret çekse yeridir. 

Feleğin ne tuhaf cilveleri vardır. Medeni dünya en liberal ve mantıki 
bir hava içinde büriyetin yemişlerini toplarken türk milleti en koyu ve 
dipsiz bir taassup batalclığında kıvranmaktaydı. Bugün, mazide çelctiği 

acılar yüzünden taassuba diJıman kesi/mi§ olan aynı türk milleti, medeni 
dünyanın bir taassup ağı içinde bocalamasına hayret ve ibretle f11.hit ol
maktadır. Elbet bu ifrat da iasanlığı bir gün bıituacak ve realcsiyoa ge -
cibaiyecelctir. 

-
Musolini, Franko, Hitler 
Stresa'da toplanacaklar 
Paris, 2~ a.a. - Lö Jurnal, Roma'dan istihbar ediyor: 
"Birkaç gün sonra B. Musolini ile B. Hitler ve general Franlco'nun 

ltalya'da buluş;ıcaklarına dair ortada bir şayia deveran ftmiı olduğu ma
l(lmdur. Bu ıayia, az çok resmi surette telczip edilmektedir. Fakat herhal
de ortada bir şeyler dönüyor. iyi maUimat alan mablillerde tahmin edı1di
ğiM göre bugünlerde Stresa'da beynelmilel bir telllci vuha gekcektir. 
llabdut bir beynelmilel konferans için Jlajor gölilniin Joenarındaki bu ulak 
bubada §İmdiden hazırlıklar yapılmrıtır. 

Duçe'ye seyahatlerinde daima 11e/alcat ftmelcte olan sJJlhprları111a da
lu §imdiden seıaı.t cüdaaluı .Jllllf oldukları ~ılelJlllÜtMÜZ. 

Şimdiki zimamdarlarmm fUW"lu 
baairtlerine bakılarak suale müepet 
ce.ap v~k --::.....'-ündür' •• D' w 

•Huın& • llfer 
Balkanldarm bu husu.ta Bulgari•. 
tanın atacağı adanı memnuntyetle 
beklediklerini söylemeie lüzmn bi
le ,oktur. Balkanlıları alakadar e
den ufak tefek meMlelerin binne
f'N Balkanlılar araamda ve içinde 
çok .. mimi konupnalarla her tara
fm izzetinefsine hürmet eden baJ 
neticelerine kolaylıkla sötürülebi • 
leceii biacıe pipbeüdir._ 
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İspanyol işinin 
halline doğru 
LE TEMPS'IN BAŞYAZISINDAN 

24. 2 - 1939 

lr o ' , __ R_A_D_Y __ ) 
. 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyoı\u 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUOU 

1639 ın. 183 Kcs./120 Kw. 

" erimli bir beynelmilel liz politikalan haricinde ve 
Burgos hukümetinin bilinen 
niyetlerıni izrar edecek mahi -
yette siyasi faaliyetlerin bunu 
önlememesi iktiza eder .••. 

dan müsaade almadan ka
naldan geçemiyeceklerdir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 31.70 m, 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 

Praetorius. 1 - L. Van Beet
hoven: Piyano içın konser • 
to, do majör, Nr. 1, op 15. 
Allegro con Brio Largo Ron
do, Allegro Solist- Ferhun • 
de Erkin. 2 - Franz Schu • 
bert: 1 inci senfoni, re ına -
jör, (1813 yazılmış) Adagio -
Allegro vivace Andante. Me
nuetto - Trio Allegro Viva • 
ce. 

emek bırligıne musaıt 
hava Yaratılmak istenıldıgi 
taktirde en mustacel siyasi va
zife olan İspanyol ihtilııliniıı 
tasfiyesi, Bay Neıtrin idare -
sindeki hiıkümetin kendi ken· 
disini siyasi tarihte bir eşi ol· 
mıyan bir vaziyete sokmuş ol· 
masından dolayı, bilhassa na • 
zik şartlarla muhat olarak dik
kate carpmnktadır. 

İ ngiltere'nin 

Bu kayıt t!caret gemile -
rine tatbik edilmemiştir. 

Hakikatte ka.nal, Kiel ko. 
yu önünde alman deniz ku.. 
vetlerinin tecemmuunu ko
laylaştırmak üzere inşa e -
dilmiştir. 

İTALYA İSPANYA'YA KAR~I 
VAZİYETİNİ DEGİŞTİRECEKMİ ! 

Çekoslovak 

Alman 

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

Ankara 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müzigi - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

22.30 Müzik (Opera aryaları -
pl.} 

22.45 Müzik (Cazband - Çi • 
gan) Lantoş Orkestrası. 

23.45-24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Avrupa 

••.• Mesele nedir? Mesele, 
yeniden kan dokulmemesini 
temin etmek • ve şayet general 
Franko galebesini suiistimal 
etmeyip misli ile mukabele po
litikasına sapmıyacak olursa 
- aralarında barışacak olan ıs • 
panyollara emek ve emel bir • 
ligi ederek memleketlerinin İs· 
tiklili şerefiyle yeni bştan ku
rulması imkanını vermekdir. 

Akıl ve mantığın icap ettiği 
bu tek politika. içinde bulun • 
duğumuz zamana nit realitele
rin tatbikını emrettigi tek PO· 
litikadır. Bu realiteler ise şu 
suretle telhis olunabilir: gene
ral Franko kavetleri bütün Ka
talonya'vı isıtal etmisler, cüm
huriyct hukumeti ilk nnce Bar
selona'yı ve ı:nnnı Fiıroerac;'ı 
terketmic; hukiımet ordusu da
ğılarak Fransa'ya sı "ınmış, 

cümhurrcisi bav Azana ile kor· 
tesler reisi bav Martincz Bar· 
rio Fransa'va dehalet etrnislrr 
ve bu da yab:ıncı toprııkbrrla 
buhındu"u esnada her türlü si
yasi faalivetten mahrum bulu
nan devlet rl'i!!lnln muvafakati 
olmaksızın MPnrid'de v,..,; bas
tan kurulmus bulunan Neızrin 
kabinesini., mesru mahivetini 
izale etmis ve veni bir rl .. vlet 
reisi seçmek üzere kortrslerin 
toolanmaları da men imkansız 
hale gelmiştir. 

silôhla nması 
Silahlanmanın mucip se 

hepleri arasında söziı ge
çen sulh, bir Biritanya sul
hu olabilir; fakat dünya 
sulhu olamaz. Bu silah
lanmayı tarihin nasıl tef
sir edeceğini, İngiltere'nin 
müstakbel politikası gös
terecektir. Fakat şurası 

muhakkaktır ki, böyle bir 
pax brı°tannica bügun mev
cut dava ve meseleleri, hal 
oluncıya kadar olduğu gi
bi bırakacaktır. 

lngiltere'nin silahlan -
ma ölçüsü, bu ada devleti· 
nin telakkilerindeki deği
şikliğin bir ifadesidir. 

İngiliz efkarıumumi -
yesinin bu hususta tak n
dığı tavır, cihan harbini 
takip eden günlerde takın 
mış olduğu tavra benze -
memektedir. Bu arada 
neşredilen başka bir be
yaz kitabı, o tarihtenberi 
ingiliz milletinin düşünü
şünde bir bir çok şeylerin 
değişmiş olduğunu teba
rüz ettirmiştir. 

Frankfurtcr Saytung 

Kiel Kanalı 

genişletiliyor 

Kiel ise, her türlü taar -
ruzdan masun, büyük bir 
askeri tersanedir. Bu suret
le Kiel önündeki gemiler, 
büyük bir emniyet içinde 
şimal denizine süratle ge -
çebilecektir. Nitekim, ka -
nalın, büyiik harpte alman 
donanma kumandanlığına 
çok büyük hizmetleri do -
kunmuştur. Çünkü kanalın 
stratejik ehemiyeti büyük
tür. 
Almanya'nın, deniz ku -

vetlerinin günden güne art
ması, harp gemilerinin bil -
yümesi, ve süratlerinin art
ması kanalın bir an evel ge
nişletilmesini lüzumlu kıl
maktadır. Kanalın genişle • 
tilmesi, mümkün olduğu 

kadar çabuk olacaktır. Fa -
aliyet bu derecede arttırı -
lacaktır. 

Journal 

İngiltere zayıf 

olmadığım anlahyor ! 

i ster "kızıl" olsunlar is
ter "beyaz", İspanyol -

]arın kavgalarım korüklcmiş 
ve aralarındaki uçurumu cilçü
suz derecede genışleımış olan 
yabancılardan gına getırmış 
oldukları, gıt gıde büyuyen bu 
yabancı duşmanlıgı karşısında 
hi çbir mınneı borcunun ıis • 
tun gelemıyeceğı ve sivil harp 
galıbinin, dunku mütteliklerı 
İspanyol istiklal ve hiıkıimra -
nısıne halel getirmeye kalkış -
tık/arı takdirde onların alcy -
hıne donebileceği hususları a
caba Roma'da artık anlaşılmış 
mıdır? 

Her halde lnformazione 
Diplomatica ıtalyan gonullü -
lcrının tahliyesı bususundakı 
son notu çok daha az balapcr
vaz bir eda taşıyordu. Fransız 
ve ıngılızlerc atfettiği husumet 
maskesi altında bu gazete mil
li ispanyol şefıni teskine çalış
maktadır: ita/yan muharıplcr 
"Franko varifelerinın tamam. 
lanmış olduğunu söyler söyle
mez vatanlarına doneceklerdır, 
fakat daha öııce değil". Demek 
ki karar ona aıt olacaktır. !ta/
ya ancak Franko'nun arzu et -
ti{;i müddetcc lspanya'da ispa
tı vücut edecektir. 

Nezakete nezaketle mukabe
le esastır. General Franko bu 
teminattan sonra hatta endişe
leri biısbutün yatışmış olmasa 
bile, müttefiklerinin hasbıliğı
ni yuksek sesle sitayiş etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 
Aynı zamanda L'lnformazio

ne Diplomatıca ltalya'nın ge -
neral Franko'nun yardım tale -
bine daha 27 temmuz 1916 da 
şitap etmiş olduğunu ve onun 
hizmetinde ilk önce İtalyan 
lejyonerlerinin can vermiş ol -
duklarını hatırlatmaktadır. 

Hatırlardadır ki İtalyan ha -
riciyesinin bu yaq resmi gaze
tesi daha önceki fıir yazısında 
general Franko'nun siyasi za-

nın Jspanya'da kalacaklarını 
yazmıştı. Bu, B. Musolıni'nin 
B. Chamber/aİll'e karşı giriş -
miş olduğu teahhutlcrle telifi 
imkansız bir iddiaydı ve bızzat 
nasyonalist/erin şefini de teli· 
şa düşürmüş olmalıdır. 

Frank.o zaferini saglamlaş -
tırmak hususundaki arzusu ne 
kadar büyuk olursa olsun gay
rı muayyen bir müddl't için bir 
ecnebi işgali tehlikesi karşlSln
da bulunuyordu. Çünkü sıyasi 
bir zaferin temini askeri bir 
zaferden daha güçtür. ispanya 
bu suretle, ita/yan mulrezt'le • 
rinin yalnıT. komşularına karşı 
defil, fakat faşist rejiminin 
düsmanlarına karşı da "istik -
lal"ini korudukları Arnavut -
luk'un vaziyetine dıişmez miy-
d
., 
ı. 

General Franko'nun Fransa 
ve lngıltere ıle tcsısıne gırış
tiği munasebetler bu ··yardım" 
yuzunden son derece muşkul
lcşecekti. Onun için memıuke
tini. en kısa bır zaman ıçmde, 
her tur/İl ecnebi kıtalarından 
temizlemek teahbudu olmadık
ça onun minnetıni kazanmıya 
imkiin yoktu, Çıinkıi ne Fraıısa, 
ne de l ngiltere yabar.cı dev -
letlarc tfıbi bir İspanyol devle
tini ta111yamazlaıdı. 

General Franko dostlarının 
gayretkeşliğini itidale sevket
miye gayret ctmış mıdır? l:' ok
sa ita/ya, davasını tehlikeye 
sokmamak ve mukabilinde 
Franko'dan cümhuriyetçilcrle 
bir anlaşmaya girişmemek vi -
dini elde etmek maksadıylc 
kendısi daha once mi davran • 
mıştır? Bilhassa Roma'nın si -
yasi mahfillerde bu tefsir yü -
rütülmelctedir. Fakat butün 
bunlar içinde en mühimi Ro -
ma'nın daha uzlaşıcı c!av -
ranmak lüzumunu hissetmekte 
olmasıdır. 

Edith Bricon 

münasebetleri 

Yeni Çekolovakya bu es· 
nada hazin bir tecrübe yap· 
maktadır : Çekoslovakya 
en geniş bir iyi niyete 
rağmen asgari bir milli is
tiklal muhafaza etmiye te 
mayül ettigi müddetçe ü
çüncü Rayhla iyi geçin
mesi mümkün olmadığını 

müşahede etmektedir. 
Açıkça inkıyat talep e

den nazi makamları ve ga
zeteleri onu durmadan ta· 
ciz etmektedirler. 

Aim:myaya ekseriyeti ıtı

bariyle alınanlarla meskun 
südet ülkesini terk etmek
le ve Polonya ile Çekos
lovakya'nın arazi talepleri
ni de yerine getirdikten 
sonra, yeni Çekoslovakya 
bundan böyle mütevazi bir 
surette, fakat hiç olmazsa 
"milletlerin kendi kendile
rini idare etmeleri,, pren
sibinden istifade ederek 
yaşayabileceğini ummuş

tu. 
Çekoslovaklar "toprak

larımız çok azalmıştır, di
yorlardı, fakat artık ken
di evimizdeyiz." 

jans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

13.10-14 Müzik (Küçuk or -
kestra - Şef: Necip Aşkın). 
1 - Moussorgsky - Gopak 2 -
Mainzer - $erenad 3 - ~ie • 
mann - Vals Boston 4 - Koes
tcr - Hind ninnisi 5 - Strauss 
- Viyana ormanlarının ef&a • 
nesi 7 - Martin Uhl - Grin -
zınge bir daha gitmeliyim 
(Vals) 8 - Fritz Kopp • Yaz 
akşamı {Süiti). 

18.30 Proğram. 
lS.35 Müzik (Operetler • Pi.). 
19.00 Konuşma {Tayyareci ko-
nuşuyor) 

19.15 Türk muzıgı- (Fasıl 
heyeti: Ferahnak faslı) 

21).00 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat borsası ( Fi • 
yat). 

20.15 Türk müziği: Çalanlar : 
Vecihe, Kemal Niyazi, Eşref 
Kadri, Cevdet çağla. Oku -
yanlar: Müzeyyen Senar, 
Mahmut Karındaş. 1 - ......... . 
Suzinak peşrevi. 2 - Refik 
Manyas Suzinak şarkı (Zev -
kin ne ise söyle) 3 - Arif bey 
Hicazkar şarkı (Rir halet i -
le süzdü) 4 - Zeki Arif suzi
nak şarkı (Sevılim seveli), 
5 - Osman Nihat kıirdili hi • 
cazkar şarkı (Akşam güneşi) 
6 - Cec<let Çağla - Viyqla 
taksimi 7 - Sadettin Kaynak 
- Muhayyer şarkı (Ne zaman 
görsem onu ayaklarım dola -
şır). 8 - Sadettin Kaynak -
Türkü {Dar.tar da~ımdır be
nim) 9 - Faiz Kapancı - Tı.ir
kü (Aman daglar canım dağ
lar yavuklumu gören yokmu) 
10 - Türkü - (Sinemde bir 
tutulmuş, yanmış ocağ ol • 
saydı). 

21.00 Memleket saat ayan 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

faaliyetleri). 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası (Fiyat). 

OPERA VE OPERETLER 
14 1.aypzig - 16 Keza - 19 
Berlin - l 9.30 Sof ya - 20.10 
Laypzig - 20.30 Floransa -
21.15 Sottens - 24 Frank • 

furt. 
ORKESTRA KONSERLERİ 

VE SENFONİK KONSER· 
LER : 16.45 London - Rec • 
yona! - 21 Kolonya, Mil5.no 
- 21.ZO Miinih - 21.30 Pa • 
ris - P.T.T. - 22.5 Bero • 
münster. 

ODA MUSİKİSİ : 15.40 Layp
zig - 18.15 Münih - 19.lS 
Breıılav. 

SOLO KONSERLERİ : 13.45 
Stokholm - 15.50 Viyana -
17.5 Stokholm - 17.30 Ko • 
lonya - 18.10 Hamburg -
18.20 Konigsberg - 18.SO 
Frankfurt - 20.30 Bmo -
22.30 Viyana. 

NEFESLİ SAZLAR ( Mar$ 
v.s.): 6.30 Königsberg - 12 
Breslav, Hamburg, Münib, 
Viyana. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR - 19.30 Stokholm -
21 Varşova - 23.30 Lükseın· 
burg. 

HAF'lF MÜZİK : 8.30 Kolon• 
ya, Münih - 10.45 Hamburıt 
- 12 Kolonya- 14.15 Frank· 
furt - 16 Alman istasyon • 
lan - 18 Bertin - 18.4-5 
Laypzig - 19.30 Frankfurt 
- 20.10 Ştütgart - 20.40 Vi· 
yana - 21.10 Bertin - 22.30 
Ştütgart - 23 Viyana - 24 
Beri in. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştütgart - 12.40 Beromuns • 
ter - 21.10 Hamburg - 23 
Budapeşte (Sigan orkestra • 
sı). 

B u gün, Pirene'lerin öte • 
sinde biri memleketın 

beşte dorduniı ve digerl be~tC: 
birini murakabe eden ve bırı 
bir kac; hafta içinde bıitun İs
panya'nın işgalini tamamlaya • 
bilmeğe muktedir asker~ ~as~ -
talara sahip obn ve ıkıncısi 
mukavemette faydalı bir şekil
de devam edemiyecek vaziyet· 
te görünen iki hı.ikilmetin fili 
surette mevcudiyetini kabul 
etmek zaruridir. Devletler gÜ· 
venli komşuluk münasebetleri 
tesis etmek icin iı;te bu iki hü
kümetten birini tercih etmek 
mevkiinde bulunmaktadırlar. 

Alman hükümeti ,şimal 

denizi ile Baltık denizi a • 
rasmda açılmış olan Kiel 
kanalını genişletmiye ka -
rar vermiştir. Bu kanal, her 
iki denizi en kestirme yol -
dan birleştiren bir yol ol. 
dugu için, vapurlar Jutland 
yarım adasını dolaşmıya 
mecbur olmadan bu kanal
dan geJ_erek deniz ticareti
ni kolaJlaştırmal?taoır. 

İngiliz amiralı Osborne 
cenup şarki Avrupasında 
bir propaganda seyahatine 
çıkmıştır. Onun yanında, 
önceden hazırladığı ve 
Belgrad'da verdiği yazılı 
bir konferansı vardır; şim 
di, onunla Bükreş'e hare· 
ket etmiştir. 

ferine kadar ita/yan kıta/arı - La Republique 

Bu ümit çarçabık silin
miştir: Henlayn'la südet 
Almanlarından kurtulan 
Çekoslovakya, toprakları

na dağılmış ve şefi Hen
layn'm muavini B. Kuntd 
olan küçük bir alman azlı
ğı ister istemez yeni dev
letin çerçevesi içinde kal
mıştı. Bu adam aynı baHi
pervazlık ve doymazlık

la sabık südetler Füh -
rerinin rolünü tekrar üze-

1

21.30 Müzik (Riyaseticümhur 
Flarmonik Orkestrası) Şef : 

DANS MÜ?.tôt : Z2 Monte 
Ceneri - ?..? SO Kön;P-sbcrı:'• 
Tul uz - 23 Milii.no. Roma_. 
23.10 Brüksel - 23 ıs Lon• 
don - Recyonal - 24.T.ük • 
semburg - 0.30 Droytviç. 
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İngiliz hükümeti ve hu
susiyle bahriye bakanlığı 

bu seyahate büyük bir e· 
hemiyet vermektedir. 

İspanya meselesi 
Fransa ile İngiltere bunlar -

dan hanı;:isinl tercih etmekte 
olduklarını göstermişlerdir; 
yoksa B. Leon Berar'ın Bur -
gos'da - ve bu defa resmi su
rette - yapmakta olduğu va • 
zifenin bir manası kalamazdı ••• 
Leon Berar'ın ve mumailey -
hin hükumetinden almış oldu
ğu talimatın benzerini almış o
lan İngiliz ajanı Sir Robert 
Hogdson'un Burgos'ta bulun • 
makta olmaları milliyetci bil -
kümetln, hukuknn tanınması 
keyfiyeti en miisait görünecek 
zamana talik olunmak suretiy
le, filen tanınmasını icap eder. 
General Franko hükiimetinin 
tanınma şartlannı münakasa 
etmek tamamivle beyhudedir .•. 
Müstakil ve h!ikim bir bükü -
metin tanınmasını istilzam e -
den hic bir hususi şart olamaz. 
Böyle bir hiikümet tanıtır ve 
tanınmaz. Ancak, bir başka 
memleketle resmi mun:ısebet
ler tesisi gibi ehemiyetli bir 
harekette bulunacak olan dev
letlerin tanınacak olan devlet
te müstakil ve hikim bir dev -
let, yani her hangi sahada o -
lursa olsun hareket serbestisi 
toprakları üzerinde nüft.z ve 
murakabesi haricinde kalabi -
len yabancı kuvetlerin vücu -
diyle tahdit veya takyit oluna
mıyan bir devlet vasfı arama
ları zaruridir. 

Kiel kanalı ikinci Vil -
helm'in emri ile açılmış ve 
açılması 1895 de ikmal cdil
mi.ştir. Bu kanal ilk defa o
larak 1910 da genişletilmiş. 
ti. Maksat da o zamanın en 
büyük zırhlılarının geçme· 
sini temin etmekti. Bugün 
de aynı sebepten dolayı ge
nişletiliyor: 35.000 tonluk 
zırhlıların geçmesi için .. 

tngiltere'nin silahlan -
masında eksiklikler bulun
duğu hakkında, ortaya çı· 
karılan rivayeUerin. Bri
tanya'nın prestijine epi za 
rar verdiği tcsbit edilmiş· 

tir. Şimdi bunun tamiri i
çin, amiraller, generaller 
yola çıkarılmıştır. Bunlar, 
Münih görüşmeleri esna
sında bir çok ingiliz gaze. 
teleriyle halk hatiple. 
lerinin iddia ettikleri gi
bi, lngiltere'nin zayıf ol
madığını bilhassa cenup 
şarki memleketlerine is
bat etmek maksadıyle ha
reket ediyorlar. Amiral 
Osborne verdiği konfe
ranslarında, 1ngiltere'nin 
güttüğii milletler cemiye. 
ti politikasınm yanlış bir 
politika olduğunu, Cenev
re'nin İngiliz halkını ha
yal inkisarına uğrttığını 

açıkça kabul ve teslim et· 
mektedir. 

İspanyol meselesi karşı. 
smda İngiliz gazetelerinin 
son aldıkları durum şu su. 
retle hulasa edilebilir: Ge
neral Franko'nun zaferin
den artık şUphe edilme. 
mektedir. Hükümetinin İn
giltere ve Fransa tarafın

dan tanınması bir gün mese 
lesidir ve cümhuriyetçiler
le nasyonalistler arasında 
bir mütareke akdi işi "ay 
sonundan evel" tahakkuk e 
decek görünmektedir. Sun. 
day Times eski hava bakanı 
Lord Swinton'un İngilte
re'nin Burgos nezdinde ilk 
elçisi olacağını tasrih et
mektedir. 

Observer'in siyasi mu
harriri harbin uzamasına se 
bep kalmadığını söyliyerek 
neticeden artık kimsenin 
şüphesi olmadığını tasrih 
ettikten sonra İngiltere ve 
Fransa'mn gösterdikleri si 
yasi faaliyetleri şu suretle 
izah etmektedir: 

Bay Leon Berar'ın vazifesi 
iyi neticeler vermek talihine 
mazhar ise de fransn: ve ingi-

Versay muahedesinin al
man nehirlerine taalluk e -
den maddeleri ilan edildik -
ten sonra, alman yüksek do 
nanma kumandanlığı, ka -
naldan geçecek harp gem1 • 
leri hakkında nizamname -
ler yaptı. Bu nizamnamele
re göre: Kanaldan geçecek 
olan bilcümle harp gemile -
ri ile askeri gayelere hiz -
met eden bütün vapuı lar, 
evel emirde siyasi yollar -

D oyçe Algemayne 
Saytung'dan 

"İnp,iltere ve Fransa Ge. 
neral Frankonun hüküme. 
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• 
- Franses, dıye yalvardı, kendinizi 

ümidsu:lıı;e, kuruntuya kaptırmayı
nız. Bir parça bana inanınız. İnanınız 
ki bu sıkıntılarımız ebediyete kadaı 
böyle sürmiyeccktir. 

Kız şu itirafta bulundu: 
- Bu gece inanılmağa değecek şey 

}ere bile ınanabilecek halde degilim. 
--- Telaşı, dıişiıncesizlıği b.rakınız 
Sessizce ayrıldılar. Kız. arkasına bir 

defa bile bakmaksızın evinin ıçinde 
kayboldu. Blis içıni çekerek ger; dön. 

dü. . 
Aşağı yukarı üç ay müddet!: !.3hs, 

önceleri kendisıne imkansız gorun~n 
bu işte sebat gösterdi Her sabah ve ~er 
gün öğleden sonra siyah torbası elın
de Betnal Grin, Vayt Çapel'de, Lon -
dra'nın şark taraflarında dolaşıp duru
yordu. Öğle yemeklerini her gün bir 
yerde, çeşit çeşit insanların devam et
tiği türlü lokantalarda yiyordu. Hafta
lık kazancı vasati olarak otuz şilinge 
geliyor ve bunun yarısını da kı~ın 
mütemadi itirazlarına rağmen. yerıne 
çalıstı/Yı ivileşip geldiği için gene iş • 
si7 k .. ı .. ., Frans,.s'e borc veriyordu 

Pptinleri yırtılmış. elbisesi adama -

)'az.an: Filips Upenhaym 

kıllı eskimişti. Elinde kurşun kalemı, 
ı<endılcrındcn sipariş almıya ugraştı -
ğı ufak tilc::arlarm ~arşısmda bekler. 
ı:<en, zaman zaman, buyuk sıkıntılar 
hissediyordu. Akşamları, hazan saat 
altıda o günkü alış verişi haber ver -
mek için Finsburi'deki küçük fabrika. 
ya donuyor ve o gün işleri yolunda 
gitmiş olsun, olmasın, Mister Morgan 
kendisini yanıbaşlarındaki birahaneye 
götiırerek bir bardak bira ikram edi -
yordu. 

Gün geçtikçe bütün gününü şu tez -
gah gibi masanın arkasında geçiren 
şişman, yıkanmamış, kirli adama kar -
şı bir muhabbet bealemiye başlamış, 
onun son zamanlarda sermaye kıtlığı 

ile çetin bir mücadeleye giriştiğini 
;ın 1amıstı. 

Arada sırada patronu bira kadehini 
kaldırırken ona şu sözleri söylerdi: 

- Bakalım, şu işin içinden çıkmıya 
bır imkan bulacak mıyız ? 

Ben şimdiye kadar senin kadar iyi 
ralışan bir adam bulamamıştım. Biraz 
da kredi bulabilse-k işlerimiz tıkırına 
~irecek. Bütlirı iimitlerim senin fazla 
satış yapmandadır. 

Bir akşam, Blis, fabrikanın eşıgıne 

ayak atıp kapıyı açar açmaz dona kal
dı. Patronu mutadı olduğu üzere· ca -
ketsiz ve yakasız bir masanın başına o
turmuş, başını uzattığı kollarının üze
rine dayamıştı. Yanında üstü başı es
kice orta yaşlı bir kadın vardı ki du -
daklarının kenarında artık Blis'in ne 
demek olduğunu anlamıya başladığı 
kederli bir ifade vardı. 

Delikanlı : 
-- Hayrola dedi, ne var? bir şey 

mi oldu ? 
Mister Morgan, başını kaldırdı. Ka

ba suratında haftanın muayyen gün -
!erinde traş ettiği sakalının uçları gö· 
rünüyordu. Onun sehresinde bir isti
rabın nişaneleri vardı. Dudakları ha • 
fif hafif titreyordu. Omuzları düşmüş
tü. Biraz daha yaşlanmış ve kendisi i
cin birkuvet teskil eden kaba hayati
~etini kaybetmisti. Bir müddet sesini 
çıkarmaksızrn Blis'in yüzüne baktı. 

Kadına dönüp : 
- İşte bizim ökçeleri satan delikan

lı, dedi, ondan sık sık bahsettiğini i. 
şitmişsindir. Blis, karım. 

Blis mihaniki surette el sıktı. 
- İnşallah fena habe,r yoktur ? 
Kadın, kocasının omuzunu okşıya -

rak cevap verdi : 

- Rezalet şeklinde fena haberler. 
Fakat bu kadar kendini kaybetme A -
mos. Gidip şu adamları beraber göre -
lim. 

Blis şapkasını çıkarıp torbayı yere 

tini İspanya'nın hukuki hü 
kümeti sıfatiyle tanımaya 

karar vermişlerdir. Fakat 
hukuki bakımdan, Doktor 
Negrin'in artık mevcu'l ol
mıyan otoritesi, tanınmış 

hükümran otorite olması da 
tabiidir. 

koslovakya'yı ne korkunç 
bir mevkie düşürmüş oldu
ğunu pek iyi tasvir etmek· 
tedir. 

eser kalmamıştır. Onun ye 
rine "Si va oltre,, yani, sı• 
nırları aşmak! gibi muası! 
faşist ltalya'ya hakim olafl 
fikir olmuştur. 

Bu şartlar içinde, bizzat 
cümhuriyetçiler harbin ne
ticesini kabul eder ve harbi 
terkederlerse, İngiliz ve 
Fransız hüküanetleri henüz 
istifade etmekte oldukları 
tanınma keyfiyetini kendi. 
lerinden geri almak nahoş 

zarureti karşısında kalabi· 
lirler. 

rine almış ve Berlin'in e
mirlerini yetine getirmiye 
başlamıştır. 

Kendisi bu yakınlarda 
bir nutuk aöyl~i§tir ki 
Henlayn'm en aşırı sözle
rini hatırlatmaktadır. 

B. Kundt demiştir ki: 
"Sarih surette hatırlatmak 
lüzumunu duyuyoruz ki 
Çekoslovakya'daki Alman
lar'ın vaziyeti alman hü
kümetini birinci derecede 
işgal etmekte devam eden 
bir meseledir.,, 

Bu muharrire göre, Hit
ler Almanyasına mukave
met, hala kendisini tehdit 
eden tam istila tehlikesi 
karşısında "kurtarılabile
cek olanı kurtarmıya ma
tuf son derece ihtiyatlı ve 
ölçülü bir realist siyaset .. 
takibine mecbur kalmak
tadır. 

Komşu olmaklığrmız i• 
tibariyle, bu teiakki de• 
ğişikliği ve askerlik dok· 
trini ile meşgul olmak va• 
zifemizdir. 

Çünkü, mesele yalnıs 

bir döviz meselesi değil· 
dir; İtalyan milletinin si· 
yasi zihniyeti değişmiş o• 

lup, bu değişikliğin asker• 
lik sahasında da bambat 
ka bir telakki ile başka bit 
hedefe doğru yol almıştır· 
Mamafih, aramızdaki ide· 
oloji farkına rağmen, bll 
mesele ile meşgul olma· 
mız, mevcut dostça müna· 
sebetimizin hiç bir suret· 
le bozulmuş olduğuna bir 
delil teşkil edemez. Sot1 
yıllardaki değişiklik ile 
meşgul olmak, bunun qııı· 

hasebesini yapmak, bizirıl 

askeri makamlarımızın et1 
tabii vazifelerinden biri• 
<lir. 

Le Temps 

• 

lsvi~re'nin 

endiıeleri 

Londra ve Paris BB. Neg 
rin ve Del Vayo'nun şartla 
rı realiteye uygunsuz oldu
ğu iç.in esefe şayan bulun
duğu kanaatindedirler. Ge. 
neral Franko gerçi bu şart
ları kolaylıkla kabul edebi
lir, çünkü kendi maksad ve 
niyetlerine uyıgundur. Fa
kat nasyonalistlerin şefi 
mağlfıp cümhuriyetçile.rin 
dikte etmesine mahal kaL 
madan kendi siyasetini ta
kip etmek kararmcfadır." 

Beran hükümetini en 
müşkül bir mevkie sokan 

bu cüretkarhk, Münih an

laşmasının ne kadar sudan 
olduğunu ve Avrupa ihti
laflarında Almanya'nın em 
poze ettiği"sulhçu" hal se. 
killerine ne kadar itim'at 
caiz olduğunu göstermek
tedir. 

" Di qui non si passa 
(bu huduttan hiç bir düş-

Le Temps 
Temps Prag muhabiri 

Münib anlaşmasının Çe-

man geçemez) - Bu İtal
yan dövizi, komşumuzun 

askerlik faaliyetleri teda
fii bir maksadı istihdaf et
tiği günlere aittir; şimdi, 

yüksekten atılıp tutulduğu 
bir devirde bu dövizden Noye Zürhcr Stıytu11S 

bıraktı. , 
- Hadisenin ne olduğunu sorabilir 

miyim? 
Morgan, bir kağıt parçasını Blis'in 

önüne atarak : 
- Ortada senden saklanacak bir ha

berimiz yok, dedi, biliyorsun ki, büyük 
makinenin parasını tamamiylc ödeye
memiştik. Elimdeki parayı köseleye 
yatırmıştım. Bununla beraber ökçe sa
tışından para kazanmadığımızı söyle -
mek istemiyorum. Yarın bu makineyi 
gelip götüreceklerini söylemişler; ma
kinistler haber verdi. Vadeyi yalnız on 
beş gün geciktirmiş bulunuyorum. Şim 
diye kadar buna kırk lira vermiştim. 
Fakat herifler, buna aldırış bile etmi
yorlar. 

Blis sordu : 
- Yapabilirler mi ? 

- Yapabilirler, dedi, ben daima ö -
demede biraz geçikecek olursam böyle 
bir tehlikenin başgöstereceğini düşü -
nür, dururdum. Kalan borcumuz dok· 
san yedi lira. Harap oldum Blis. Ne 
yazık l Halbuki beraberce ne güzel iş 
görüyorduk. Bu kadın için de ayrıca 
üzülüyorum. 

Karısının elini okşıyarak sözüne de
vam etti : 

- Burada ve Amerika'da oldukça 
iyi işler görmüştük. Fakat bu sefer, 
vaziyet kötü. Eğer makinenin parası
nı ödeyebilseydim, altı ay sonra bir 
makine daha alabilirdim. Yaptığım 

bu ticaretten anlıyan kimse yok. Bu 

işten para da çıkar, çıkar ama neyle -
yim ki. ... 

Blis sordu : 
- Bu adamları gidip görmekten bir 

fayda çıkar mı ? 
Morgan cevap verdi : 
- Hayır, bir şey çıkmaz. Müdür ih

tarnameyi getirip dayadı. 
' Kadın : 

- Hayvan herif, dedi, benim ve A
mos'un bütün söylediklerimizi dinle -
di, dinledi de sadece gülümsedi. Ya -
rın saat 12 de ya paralar, yahut dama
kine 1 

Sonra biraz neşeli görünmiye çalı . 
şarak sözüne devam etti : 

- Aldırış etme Amos, bir başka işe 
girişirsin. Sende iş görmek için lüzum 
lu olan her meziyet vardır. 

Morgan oturduğu yerden ümitsiz 
bakışlarla baktı : 

- Artık ihtiyarladım Harriyet, dedi, 
Bu hadise de büsbütün belimi kırdı. 

Blis ta yüreğinin içinden bir tees -
sür duydu.Hayat, sandığından da da
ha çetin bir şeydi. Bu dakikada yer -
yüzünde yaşayan kadmlı, erkekli in. 
sanların kederleriyle de, sevinçleriyle 
de samimi surette temasa geliyordu. 
Boğazında bir düğüm, gözünde sıcak 
bir teessür, sonra düşündüğünü bir ça. 
reden gelen bir zevkı vardı. 

- Buraya bakınız, dedi, benim ak -
hma bir şey geliyor Mister Morgan. 
Eğer benimle her zamanki gibi ge -
lip bir kaç dakika oturursanız, düşün• 

düğümü size anlatırım. 
Morgan başını salladı : 
- Bu akşam, bira boğazımda kalıt 

gibi geliyor bana. 
Karısı israr etti : 
- Kalk da git. Ben de geleyim oe 

bir kadeh bira da ben içeyim. Bakalııl' 
delikanlı ne söyliyccek, Amos ! 

Mister Morgan, isteksiz isteksiz S' 

yağa kalktı. Blis, önden her zaman o• 
turdukları yere doğru yürüdü. Bit 
mermer masaya neşesiz neşesiz otur' 
.dular. Blis tezgahtan üç kadeh bir' 
doldurtup getirdi. 

- İşlerin düzelmesine 1 
Mister Morgan belli belirsiz bir et' 

vap verdi. Madam Morgan kolunu kal' 
dmp kadehten bir yudum içti. Kır ' 
mızı elleri fazla iş görmekten aşınıııd 
e;ibi idi. Boyuna Blis'in yüzüne bakı· 
yordu. İhtimal ki df'Iil{Pnlının güve· 
nişinde kendileri irin bir lrurtuluş çl' 
r,. .. ; hulunduğunu seziyordu. 

Blis : 
- Bana bakınız, diye söze başlad1• 

bir genç tanıyorum. Delinin biridir a' 
ma, benim akrabalarımdandır. Bafl1 

hiç bir iyiliği dokunmaz. Şimdiye I<" 
dar zararından başka hiç bir şeyit11 

görmüş değilim. Fakat başkalarına ya<' 
dım etmekten zevk duyar. Kendisi cJt 
para içinde yüzer. Zannederim; hatt 
zannederim. değil, eminim ki bu s: 
damdan size bir miktar borç para kO' 
parabiliriz. 

(Sonu vat 
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Saç farkı ... 

Bayanlarm ... çlarım lwa keatir- bittildıeri yerlerdeki fe)didir. Çocuk 
meleri modası çıkıbimdanıber.i ka- küçük yqta iken, kız da olaa, erkeık
dm aaçı ile erkek saçı araamda u- te oba almcla aaçlarm bafladıiı yer 
zwıluıkça fark pek azalmq olmakla çocuğun burnuna doğru açıık bir ka
beraber, kadınların açı uzun, akb Yİa teıkil eder. Erkek çocuk büluğ 
kıaa bulundağu zamanı görmiif o- Y•tma gelince, bu kaviain iki tarafı 
la.nlar bu f arkm pek bü)'iik olduğu- ailinmeğe bqlar, qağıya doğru a
au bilirler.Erkeklerin bıyık ve aaka1 çık olan b.viıa gittikçe yukarıya doğ
braktıldan o :aam•Dda bazıları saç- ru açık olur. Erkek çocuk kendini 
larmı da uzalmllk heveaiae dütw- pek erken bilince bu fark daha ziya
ler, fakat ne kadar belıe1eler ka- de belli olur. &keki.eten kadmlarm 
cbD saçı kadar uzalama:alardı. aılm da bö7lecür •.• 

Erkek aaçı ne kadar uzaaa ancak 1ki tar.ha, yanaklarda bdm aa-
omuzlara kadar gelebilir, daha ziya- çı birdenbire biter, halbuki erkekler
de uzun •çlı erkek tabiat kaidesine de bitmes, saçla .. kal yerini birleı
aylurı acaip bir mahluk aa)'llB'. Bu- tirir. Birlepneyip de .. çlarm bitti
na kartalık kaclm saçı, vasati olar.k, ii yerle aakalm bqladığı yer araam
bele kadar uzar ve topuklara kadar ela açsldık kıalJna erkeğin hormon. 
u.araa da ıene tabü ıöriilür. lamım azlığına delalet eder. Zaıten 

Uzun saç kadmlsk alimeıtidir. Er- köM sakal hiç bir valut makbul aa
kıekte çabuk ve ~ uzana - pek u- ytlmamlftır. 
.... aç bB'•lrmalır sinir hekimlerin- Enaedeki fark en mühim olamdır. 
ce akıl kıaabima delalet ettiğinden Kadm eaç• enaede bil'denbire biter, 
batka - honDonlu- ba•-md•• ela J'&laıs iki tarafta birer çizgi üzerin
erkeiia kuılnıtinia au.ldığım göa• ele kmrclk aaçlar kalır. Bazılarında 
rir... , emenin ortaamcla böyle bir çizgi bu-

Kaclmla erkek araunda aaçlarm lanur. 
clökülmeai noktaundaa da fak var- Halbuki erkeklerin ensHinde aaç
dır. Erkek çocuk bübai J'afm& geun larm bittiği yer bu kadar belli de
ce uç1_.. ahunclan Ye iki taraftan jildir. Kimi.inde enaede ufki bir 
dökülmeye baflar. Bazllarımn a1m hat üzerinde birdenbire keailir, ki
büebütün açıbr. Yirmi bet, otuz ya- mi8İnin ensesi kıaa kıaa birçok saç
ıma gelince aaçlann dökülmesi da· larla doludur. Kimiainin enaeai de 
ha ziyade artar. O J'attaki erkekle- 'kadm enaeaine benzer: iki tarafta 
rin alnı açık olar. Kiminnd• saçlar ve ortada birw çizgi ve aralan bom 
pek çok dökülür ele daz kafalı olur. bof. O zaman m&naaı ehemiyetli: 
Hoa.- itleriJ'le çok IDefgW olaa hormonlar az demek. .. Şu halde saç 
hekimi_... bazalarmm riva,..W.e lanmzı keatirdiiiaiz gün berber ar
cöre eaçlarm dökülmeai erkeğin kadan ayna tuttuiu vakit enaenize 
honnonlarmm t•irinden ileri geldi- dikkatli bakmak lüzumunu unut
ii için bir erkek nekadar az aaçh o- mazumz ... 
lwaa hormanlan e kacl• yolancla Katlardaki fark aaçlardakinin 
a~lmabc:lır. Ancak ı,- aluini icl- aksine: erkek katı gür olar, hem de 
dia eden hekimler ele bulunduiun- daiına • ihtiyarlıkta bile - uzar. iki 
dan daz kafalı olmaktan hormonla- kqın biribirine yaklaımaaı da er
l'ID de~i hakkmda bir mana çı- keiin hormonlarmm kuvetine ala
lr.umak timdilik doğru olamaz. Bu- met sayılır. Kadın katlan daha in
nunla beraber had1111 atalarının aaç• ce olur, bir defa uzaymca artık u
lan dölriilımeditine n anlardan hiç zamaktan kalır. iki katm biribirine 
birinia d,az kafalı olmadıima dikkat yalua oJmama.at da li.zmı... zat-.ı 
....._ek de kabil değllclir. 'kadmlar bu kaideyi kendil•i de 

Bun• abi olM'tık 1r...ıma.rda _ bildikleri için tabii katlarını 7°" e
-...la böbrekleri ibtiincleki gudde- clerek fırçayla kat yaptıkları vakit 
ele çıkan bir ur neticeainde _ erkek- incecik ve biribil'inden iyice ayrıl
letmeie batJaym "ricaıılanda kıl- IDlf kat çizerler. Fakat: 
'-m uameama kuplık saçları kma Felaime'nin lailôl lıcqlan, ayol ... 
olur ve tok dölıdilür. Dwk ki aç- tiirldiaü çıktılı zamaada honnanl&
lüla •kal ve ·~ - honnoalar ba- nn teeiri fiımdiki elti Wlinemedi
kımmdan biribirinin akaidir. iinden erkek. gibi kaim ka§lı olma-

kadmla erkek arasmcla daha mü- aı lbwlnselen Bayan Felüme'J'• ka
Waa fen~ almcla '"emecle dm katı yarqtırılmqtı ... - G. A. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Ttlrld,.. Ctlmbarl)'et Merlres 8anlı:um • 

dan alınan heaap htl1laalanna ıöro 18 - 2 -
1939 tarlhindelu ldlriaı beaplan bakiye • 
led Ye kredili ltballt lçia Ctlmlaari7et ller
kes Bınkaırnı nrllmiı taabbitler J'ek6n • 
lanı 

CBTVBL ı l 

Türiiye Cimluuıyn •••• Buhaındw 

Yananiatan 
s.s.c.t 

1.691 31.369 38.0&0 
US.723 US.723 

Yuarıd.tJ a DWIW'W cetYelde yuılı 

trediU iıbal~tua vadelerine ıın yuiyeıHn 

1 Q& kadar ndell 

Reınnl Kanal 
~ınq lıeu11luı bor~u balıqeJen Memleket daireler pbıalar 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
ÇekoalOVaQa 
ltın•ındıra 
Fraaaa 
Holuıda 
lnsütere 
lspanra 
İsveç 
lniçre 
1ta1ra 
Lebistm 
Letonra 
llacaristlll 
Noneç 
RomaaJ'& 
8. 8. c. ı. 
Yasoüavra 

CBTVBL ıl 

236.000 
3.096.600 

668.500 
S.471.200 

744.700 
10.615.100 

2611.900 
2.143.700 

113.400 
1.548.000 

321.300 
7.800 

1.235.400 
695.700 
618.000 
222.900 
505.000 

Alman7a 
D. il. 

Memleket 

T. L. T. L. 
---.-

L076.M6 8.716.677 
285.618 1.517.149 

Daha ...... "07& balU Yiıdcü 

Reead Hunal 
daireler pbıalar 

T. L. T. L. 

A1maa71 11.087.SH 2.726.671 
D. il. 2.047.213 619.405 

CETVEL: a 
Mulıtelıt memld:ederıa meria 
baat.ıuı11da · cuıfllaa klırı11ı 
lıaa11lar111dw ala~uıau• 

Memleket 

İtalya 
~ 
Ymwüstan 

A. Huabı 
B. Heabı 
B.Heaabı 

Miktar T. L. 

7.648.SOO 
698.000 U46.300 

127.600 
aeoo 

176.00G 
B..a.nı. rri.,, olu tu•lıifl• -

•.u.wı Gazi Terbiye Eıutltiisiindeld 
a.....ı e...ı komisyonlar 

llemıelret Dairel• Şahn11' Yekta Gad Terbiye BnltltUIOnde fbik, 
T. L. T. L. T.L. kimya, matematik, tabiiye, biyoloji ki-

- - taplanma. •tıWılan etrafında tetldk-
~ ıt.ıM.544 11MU50 30.607.BM lııtr yapmakta olan dı6rt komllyon sa-
~~~>'• _ aıS: -.fs: lqmalanm bltirmiftir. Komisyonlar 
Çe1to..ıov&Qa 466.atf lıU.107 .109.sao tetkikleri net*1eriai !'lrer raporla 
leston,a - 11.441 28.443 maarif veklletine vermiflerdir. 
liuuancb7a lfl 175 •ranea tU.MG -.au 614.4$1 rolaada 80.109 1USS 121.S44 

18'alıtere ....... ı-.ne f9S.81ı 
~ .... ıua 40.897 C" ,,..... ...., 511.23• 
ı ... ~ ~ lst.175 ..... 
~ - "!!!!? ıfSl.157 

- -- 16.152 ssuıı ı 76.213 534.274 
IG.250 na 1s1.soı 
&Uılf ua ıuas 

Yuıdun en uzak köpeindeki 
yobul yavruJann -ihima 
eripbilmek için ydc:la bir liıa 
verip Çocuk Etirgeme Kuru • 

muna üye oluııuzl 

Kınadan kreme, kerpetenden ipek kurdeleye 
kadar bin bir çeşit mal satılan yer: 

Gümrük mQzayedesinde 
sat.tan kaçak mallar! 

H iç btr mağazada bu kadar çe • 
titli mal bulunamu. Ağaç 

kaşıktan radyoya, ipek kadın faP-
kaaından keçe mamulitı çantaya. 
kelpeten'den ipek kordeliya, pey -
nirden çikolataya, kınadan kreme, 
at kotumundan çalcma.k ta9ına kadar 
aklınıza ne geline burada yabaacı 

damgalı birer örneğini bulabilirsi
niz. Avrupa malı aatıan bir Bonmar
'e'den veya altı katlı Wertheim.'dan 
bahsetmiyorum. Ankara gümrük 
müdürlüğünıün salonundayız. Salon 
hakikatte büyükçedir; fakat kele -
pir gününde a~ içi kadar kalmıt
tı. 

Bilmem batırJatabildim mi? Hu -
dut boylarında, gümrıii'k yaftaları 
olmadığı için telle-re takılan qya bir 
kaç gün evet gümrük müdürlüğün
de aatışa çıkarıldı. Apğı yukarı 
bir iki aydanberi, iki üç günde bir. 
bir sayfamızı qan bir ilin belki gö
Z L ..... ız.e ilitınittir. ltte o malların 
müzayedesinden bahsediyorum. 

Salon hınca hınçtı. 
Kimler mi gelmi,ti? Fakat nasıl 

anlatabilirim ki ..• Bayanlardan h..
lıyalım: kürklü mantolarını yellen
dire, yellendire ; sağ omu.darından 
arkaya salladıkları tilki kafalarını 
sarsa sarsa sabah aerininde Ankara
nın bu yarısapa semtine ko§llllar, 
kendilerine kolaycacık yer bulmut
lar; tdmi ortadaki ao*nı yaıJl'ftda. 
kimi defter tutan memurların arka
sında sıralanmıtlardı. Kim bilir ev
den ne niyetle çıkmışlardı. Bin bir 
çe§İt eşya adını tefbir eden liste, 
kendilerini, değil sabah serininde, 
hatta gece karanlığında bile buraJa. 
ra çolı;ip getirecek Jqwlar cazipti. 
Bunların yanında cihu dilsen 1--

balar, güzel eşya, orijinal mal me -
rak:lıları, ev kurmıya bazKlanan 
gençler ve bir elden üçe alıp öteki 
elden on Uçe satmap do,kUn sanat 

~:·-.· :==~ ;.t:m~tr:!ı. 
Ortada ıoba yanıyor~ salon dol -

dllıkça doluyordu. Salonu da.ha işler 
batlamadan Meta aıkıntıb bir bava 
kaplamıftı. Saldan IOldan: 

- Artık batluak, diye Miler du
yulmağa ba1ladı. Fakat "bqlaak" 
demekle it bitmiyor ki .. Bir yanda 
masanın bqına oturan Uç memur 
pey akçetli toplamakla -.uldUler. 
Kol kıpırclatmamn gittikçe gtlçlet
tiği bu yerde iç ceplerden çantalar 
çıkarılıyor, Uçer, bqer, onar lira 
''akçe" yatırılıyor, imalı u.rı mak
bu.ılar alınıyordu. 

B iru evel kapııda kartılaprı ta
nıdıklar tuhaf bir hicapla 

biribirlerine : 
- Etya almıya ım? 
-Sen de mi? 
Diye 10ruyor1ar; fakat karplıldı 

in.kir ediyorlardı. Kimi "sırf ceain
ti" kimisi d,e "merak ve teceuiia" 
makaadiyle buraya celdiJderkıi ı&y
lüyorlar. Mllaayededen mal almayı, 
galiba, ayıp sayıyorlardı. 

Fakat nihayet bUUhı etlecde, ı&n
riik pratikaaı gibi, birer urı kliıt 
uçuf'lyordu. Ben - fakat benimki 
doğru - ıırf teceuU. kaadiyle-, a -
laylı olur diye citmittim. Buna rağ
men Uç liracık ~i bir ıan k&lrt
la deiiftirmekterı ııefaimi menede
medim. 

- Dellll nerede? 
DelW kalabalık ar•mcllll uynl

dı. aı, memur: 
- BqJ.,onu. \kas ,eruıta,a ke

selim. d17e alon hallmu tlkAt.a da
vet etti. Bir~~: 

-Pey, ~ı ya~ mi
say.,.. lftirlk edemetter: onlar lUt 
fen llllonu •rlreftlnler, cledL 

Çdtan olmadı. 
Hetlrette bir merak, b1r ~ 

dunaı irili ufaklı, renk r~ toy 
boy mallat IUlıi oradatdlete bfila.. 
va cteııu1-.ı.nlf cibi ortabkta te -
1't1ı ve heyecanlı bir ba9a .udi. 

Dellal ortada kenclillne bk mey:" 
dancık llÇtı. 

- ilk tatıp çlkacak ...,_ne olil
cak, aaıl>a diye merü edf,..._ 11~ 
IUll ılirmedi; mata baf'lldlkl lllllilbr 
dellala küçük, pk, zarif bir neme u. 

sattı, adim - berlber nftti: 

[:::::!~~~~::~::::~~~~::::~~~!~::~~~~~~~::::] 
- Dudak ve yanak ruju. ... 
Nedon bilmem, kalababıkta bir gü

lüımeme oldu, ruj lafına pek güldü
ler. Demen delW bağıtmağa allfkın, 
aert ve tıok bir sesle : 

- 100 kurut, dedi ,dudak ve ya -
nak ruju ..•. 

Gürültü durdu; bu sefer de fiyat 
üzerinde münakaplar batladı: 

-Ucuz, 
-Pahalı, 

- Fakat mal gayet zarif fey ..• 
Hakikaten zarifti. Orta 1\alli bir 

bat parmak kadar, parlak ıiyab. cam. 
dan, altın sarısı ikinci bir mahfaza 
ile örtillii tık bir ıeydl. 

- Göremiyoruz, dediler. DeUala 
bir iskemle bulundu, iskemlenin üs
tüne çıkarıldL 

Arkamda, tilkisinin kuyruğu ara 
11ra enseme dokunan bir bayan, ya -
nmdak.i erkeğe: 

- Bey, dedi, iste de funu yakm -
dan görelim. 

Aldılar, baktılar. 

Kalababk gözler, ruju takip edi -
yordu. Bayan etrafındakilere duyu
rarak: 

- Huuu dedi, bundan bende 
Çoooook .••• 
Kocuı olduğu aıılqılan zat gali

ba ruju biraz fazla sevmifti. Bayan: 
- Ama da uzun baktın, dedi, ve 

'ıp diye §U cevabı aldı: 
- Sen bir dudak boyasiyle saat

lerce oyalanırsın ya ... 
Dellil müdabale etti: 
- Verin de artılr bafkaları da ,.ar-

sUn. 

Verdiler. Bay: 

- 10 daha. dedi. 
- 110 oldıa diye bağırdı delW.. 

Irarıılaıdmi da bir 1es ~idi: 
-120 .... 
Arkamdan cevap verildi: 
- 125 ••. 

Kactıdan: 

-130 ... 
Belki epeyce usıyacaktı. Faka\ 

karf•ı çabuk sustu. Dellll da artık 
aıttKUl olmadıfmı ıörünce: 

- Saaaaat. ... Diye bağırdı; bqmı 
ıağa 10la çevirdi, arada daha bir çok 
Wlar ıöyledi, "130 a cidiyor, yok 
mu sUren" diye etrafı bir daha ta.h
ri1' ettıl, fakat cene kimaeden bir 
teklif almayınca lif mı tamemladı: 

- tıımım diye baiır<lı. 
DelW "1attım" dedikten 10nra da 

akar ıular duruyordu. Yanak ve du
dak ruju 130 kurup. bayan Aliye'ye 
ihale edilmitti. ondan sonra artık 
pey sürillcmezdi. Mal, tekrar memu
ra verildi: 

- Bayan Aliye lütfen buraya ka
dar gelsin ,ima atsın, dediler. 

Tilkinin yumu.-ctk kuyruğu ka-
1.tıaırkta bir kaç yüz, bir 1caç enıe 
gıdıkladıktan sonra muanm önün
de durdu, "aldım, kabul ettim" icn
sası atıldı. 

R ut mesele1i halledilmi9ti. Fa
kat daha 540 kalem etYa var

dı. 

Etraftan: 
- Biraz daha çabuk olalım. diye 

seeler duyuldu. Dellil, sıcaktan bu
naldı ve palt01unu çıkardı. 

Uç dit macunu 170 kurup. bir ki
lo küsur ıram çay dört yüz küsur 
kurup birer mü,ıeriye ihale olun -
dular. El itlemeli iki bardak altı pek 
itibar gördü. 15 kuruftan. 

- 5 daha 
- ıo daha 
- Yuvarlak rakam 100 olıun, di-

ye ti 120 kurUfB kadar çıkarıldı. 
Bir genç bayana ihale olundu, imza 
attırıldı. 

Bir kutu pudra da hot niiktelere 
sebep oldu. Muhammen kıymeti 40 
kurut üzerinden aatıp çıktı. Ne de 
çok mü,teriai varmıf, arttırdıkça 

arttırdılar kafa çıka befenirahıiz? 
Tam 420 kuruf8 ..• 

Arada, hem de arttmmlardan bi
ri deltıla 10rdu : 

- Markallı ne bunun kuzum? 
DelW yuvarlacık pudra kutueu

nun yanma yor11ına baktı, markayı 
okuyam111ıı9tr galiba.. Fakat gene 
kalaba!* arumclMı lıir '"bd mera
kı kolaycacık 'tatmhl ettt: 

- 'Markası ya Parte•ttr, ya Lond
ra be birader, dedi, bunu bilmiyecek 
ne var? 

Bu cevaba da güHi1UldU. 

B il" bavul, tek batma mezada 
çıkarıldı fak.at 212 liraya tali

bi çıkmadı. Oldukça eeki bir maldı • 
Ximbllfr kq memleket dol ..... 
kaç garda sürtmÜftÜ. SOnra, içinde 
uzun müddet kaçak etYB tafpnlf ot. 
manm hicabı ela vardı. Uıtflne bir 
çok klğıtlar yapJ!tm1dıtr anlafılı
yordu. Fakat kifıtlar ve markalar 
lroparılmıt.tı. Kaçakçı sahibini tef • 
hlre IUsum ~- Kmun o
nu mahkeme huzunmda yaptırıyor. 

5 parça ipek kuma,ın piyuaıı 145 
liradan açıldı. 

- Huuuuu, dediler, ama da pahalı. 
Delllla sordular: 
-Kaç metre? 

- Mette1i ıulOm deiil, dedi del-
ıaı, yalnız mal meydanda.. 

Bir kaç deste iskambil kiğıdı -
Kızılay reeminin ödeneceği de ay -
rıca ihUr olunduktan tı0nra - ko
laycacık mti§teri buldu. Fakat 134 
liradan açılan 6 kilo küsur gram 
krem mUıte.ri bulamadı boynunu 
kırdı, eeki yeri.ni! döndi. 

3 liradan ba9lıyan bir ay&kıkabı e
peyce raf bet gardtt. 400, 500, 600 cfdi
yordu. 

- Ayakbıbı ,.Urilyor, dediler. 
Hoıtu, paelcll --. ta1oa pek cla

yandmu bir bal almgtı. Can11Dl dı
prı~ dar attım. Verdilim pey ak
çesini de t& alqMna dotru aldırabil
dkn. 

Belki ben bu satırları yazarken o

ıacla hlli delili : 
- Sauat ••• veya tnmım demek

le meyuldür. 

Yeniıehir 

ULUS Sinemasında 
Bu ..... :reni PfOINm 

Komikler Kıralı M İ L T O N 
GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 

iki aaatinisi n• lraWak w etleace içiade pçiıtecek 
r.r-amq.Mizl&komefli. 

Ayrıca KetrO Jmml. Bn .fOn dün.ya havadialed. 

Geeileri pıopama iliYeten 

LANTOŞ Orkestrası Yeni programında 
Numaralı wı.tleria ~-al~ rica oı-. 
12,1~ ucw: matlnelerlade KADIHLAR HAPISRAJOlll 

n:398.-==~ 

Toprak sevgisi 
" - fiİhllÜa fif._ bulaaut •e çek

'liii ~ kurtWmat alu&k ce
IMIP tehrinclea naul l'elmit idi İle 
bu -.tte de Uaac ı.u.rr tmaian
nm gii:ael kara tıoprajı .. ,...._. 
&jk hutalıjındua kurtuld& Ayak
lan altmcla nemli sübreyi laws_. 
'°"' ekmek ü:rıere liirclüiü ......... 
ı. ,._..n lwkuta du1"Jorcla. . .,. 

" ... u-. ı__. ..-darmcla k...-
- taMMlılı .............. ......... 
JÜriİ1W ...... il...ı.dikçe _,. 
toprak tal>ak•an• kıvrıla d&ae dö
'külclüjiinü görüyordu. Sonra, Şinc'l 
çajınp terbiyelsi onan eline ~ 
di, ve bndit.i de bir bel abp ..... 
nlan toptaiı dafııtmaia 1-tladı. 
Toprak aiyalı teker l'İbi yamapık 
'bir toa halinde clökülüJ'Ol'Clu. Umc 
Lane yorulunca ,_... uzanıp .,..ı. 
..., topraj'Jll ubati tenine yaJ'lldı .... 
'ttöylece uiramlf olcluiu illetten kw
bllda. . .,. ... 

Noıbel ed.-,...t miiüfat.. a. 
AIWlllf oldafunıelan bir T911ile ile h 
IÜhmda baluelımit oldufmn uneri
kalı Ba,.a Pearl Back'ma bir nma
nı ela ,alranya birkaç c:&n1-..ı 
naklettiiim Çin foprafı adnwWn ... 
esftir. Çin topraiı'ncla büılün ,,__ 
lrinu toprap borçla olan l>ir l'llllıt
ber aileeinin nud selittifini, ..... 
ikbalin zirvetüne venlıfım, '" .,... 
ra, n...ı dafllsp ulma riicU eltifl
Dİ aafha safha söriirsünb. Topnık 
nankörlük bilmiyen tek .... ilidir. 
Yahm, keneli.im •venden, her..,.. 
gili sibi, c:lıevamlı alaka IMıkl•. (). 
na bu alikaJ'I göstwclifiniz mıiid
detçe yii:aünGse - nakli ç.içellleri 
ve en dolama me,....t~ pa.. 
Ve fazla olarak o -.li pnçlife de 
maliktir; aize olduğu g~ ~ı... 
rmı:aa ve torunlanmza da &J'lll tıe
he•""'vi ebeıılvea ibzal eder. An
cak, aynı tuta anlar ela ..mk Jrahr.. 
1-aa ••• 

Tirk kö,fülü lıDprafma illa ala
ya bajhdır. ÇocuWan ve~ 
ela ana batlı kalacaldarclır. Otı-m 
memw yapmak iati,.... i..aitıti ~
çiye atfolunan niyeti bu kraeadeu 
dir ki dünkü ,.azmnda ODClan _. 
cörmek Utedim. Fabl, Çin Top. 
raiı'nclaki Uanıı LUllıl' da iwWdi 
rwber gibi liirii, arazi '" .-lilr ...-Wohmc.....,__,... __ 
llillııi•d.a ~= .... 
~ii· ~-
'Çin'ia ....... tük..... ihtilille. 
..... birine kantmqbr. 

Defilen ........... bakarak ım,ı.. 
lü~ toprafma daha eakı .. , ...... 
lbımdwı ten• ve irpıt ecles& 
Kc;,. •iibnenleri miilt.wwl bir ba-
1Ufhlr. Fakat, köy mektepleri U,... 
lere mah ... orta mealek mekteple. 
n,.le takvi,. eclilmelidir ld .-..... 
yuma öfrenip uyanan köy çoc:aia 
fonluiyoa ... ka,...._ ...... si&
_. ihtiyacmı d.,.... .. ,,. ~ 
de hakikat• fa,.dalı Wr amar ola
rak tıopralı daba ....... kıh- -
,.u.nm ........ 

La F om.i .. •fn meth111" Çiltp ile 
Ofalları ............. hlla kı,metiai. 
muhafaa ....-teclir; toprafı ça
fanu telmiiiıae söre Miriip ~ 
itilmek ,.rti,We. Ankara miaali ıöm
ı--. ödnde defH midir? B4fllııa 
kö,._ imiz, iatepin ortuıncla or
maalan ve bahçeleriyle lmnlaa ba 
........ in birer küçük önaii ... 
elen olamaaınlar? 

Likin, köy davuı ne 'bir ziruıt, 
~ bir maarif div...ctır; Midin .. 
tiaularm elele verip halline atra
taeatdan bir bilri ve aevsi eti ..... 
dır. Kö:rlü,.e hilsi vwirken ona tep.. 
N.fllU ve kö)'Üllıi daha çok ee"6• 
cefimiaden emin oW.iliriıl. 

N,,.,,. BAYDAR 

Trenlerde verilecek telgraflar 
Trenlerin hareket halinde bulun

dukları es'nada verilen telcraflarm 
yolcularm muvaaalatmdan aonra yeıı
lerine varmakta olduiu va.ki fiklyet
lerden anl&fılmıttır. Devlet Demhyol
lan umum mUdfirlUiU bu hususta tq
killtmm dikkat nazarlarını celbetmit 
ve P. T. T. a& olduğu gibi telgrafla. 
mı kabulünde telgraflara yolcu keli
mesinin ilive edilmesini ve ıyolcu ip
retlni l&flfatt telgrafların diğer tel
ıraflara tmciban bir aa evet yer. 
terine ııı.,tınlmuının teminini iato
mittfr. 

Çocuk aeei yurdu ıenlendirir 
Km.siz yavruyu ölümün 
pençeUe terk etmel Yılda 

yalmz bir lira ver ÇoCuk Eaİ.f\. 
geme Kanununa üye ol! 
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Spor teşkilôtlmızın 
müstakbel çalışması 

Tümgeneral Cemil Taner'in izahlar1 
Beden T erbiyeıi Genel Direktörlüğü merkez istişare heyetinin 

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

Spor tetkilatımızın müstakbel çalışmalarında hangi esaslara 
iıtinat edileceğini anlatan bu beyanatı ehemiyetinden dolayı ay
nen derce devam ediyoruz: 

111 
İkinci grup kendi yaş haddine göre 

uıızim edilecek talimatnamedeki ha • 
reketler ve oyunlarla. 

3. grup da kendi yaşına göre olan 
yapılacak talimatnameye göre faali • 
yette bulunması lazımdır. 

Elimizde muhtelif devletlerin bu şe
kilde yaş hadlerine göre yapılmış be -
den terbiye kitaparı vardır. Bunları 

kısmen tercüme ettiriyorwn, kısmen 
de ettireceğim. Bir mütehassıs heye
te bunları tetkik ettirerek kendime 
göre talimatnameleri yazdıracağım. 

11 - Beden terbiyesi faaliyeti: 
Mektep içindeki beden terbiye faa· 

liyeti.yle mektep dışındaki beden ter -
biye faaliyetinin muvazi olarak yürü
mesini muvafık mütalea ediyorum. 

Mektep kulüpleriyle, beden teroiye 
teşkilatına tabi kulüplerin umumi fa
aliyetleri şöyle olmalıdır: 

a) Mecburi hareketler: 
Umumi beden terbiye hareketleri 
Hafif aletli jimnastik 
Hafif atletizm 
Hafif sportif oyunlar 
yürüyüş 

Arazi tatbikatı 
Atıcılık 

Yüzücülük 
b) lhtiyari hareketler ve sporlar: 
Ağır aletli jimnastik 
Ağır atletizm 
Futbol 
Bon 
Güreı 
Bisiklet 
Dağcılık 

Kayakcılık 
Yelken, kürek .... ilah her türlü ağır 

•porlar. 
Kulüplerin her grupun gençlerinin 

kendi yaş ve yapılacak muayeneler ne
tic~inde hekimlerin göstereceği had 
dahilinde bu mecburi ve ihtiyari ha • 
reketlcrlc meşgul olması lazımdır. 

12 - Öğretici muallim meselesi: 
Kurulması lazım gelen kulüp ve 

grupların miktarı ve bu kulüplerin iş
tigal etmesi lazım gelen spor nevilc -
rinin çeşidi göz önüne alınırsa. bun
ları idare edecek ve hareket ve sporla
rın fenni usulleri dairesinde öğrete -
cek zevatın doğrudan doğruya teşki • 
lat memuru olarak bulunması ne ka -
dar muazzam bir kadroya malik olmak 
icap edeceğini ve böyle bir kadroya 
malik olmanın ne kadar müşkül ve 
masraflı olacağı meydana çıkar. 

Mesela: - 1000 kulüp için beşer i
dareciden 5.000 idareci. 

1.000 kulüp için birer beden terbiye 
müteha.ssısından 1.000 beden terbiye 
mütehassısı. 

Her beş kulüp için birer muhtelif 
ihtisas sporu antrenörü 1.600 antrenör. 
(Futbol, güreş, atış, yüzme, atletizm, 
aletli jimnastik, eskrim, kayak) 

Viiayet ajanları: vasati onardan 630, 
bölge idare heyetleri: vasati beşerden 
350, kaza beden terbiye yurtları: va • 
satt ikişerden 756, Nahiye beden terbi
ye yardmıcrları: vasati birerden 994; 
köv ~up idare hevl'tleri v,. öt;rctmen
Jeri: vas~ti iirerr!en 120.000 yekOın yüz 
otuz bin üc yüz otuz. 

Bu 130.000 kişinin 100.000 ni idareci 
30.000 beden terbiye ve spor mütehas
sısı olması lazımdır. 

Bu idarecileri ve mütehassısları be
den terbiye teşkılatı ıçinde ucretli me
mur olarak bulmaga çalışırsak en az 
ayda yüzer liradan senede bir buçuk 
milyon hra yaınız ucret karşuı~ı uuı • 
mak lazımdır. 

vesli bulunanlar. 
7 - Şehirlerde atıcılık, kayakcılık ... 

gibi yurt müdafaasını alakadar eden 
spor şubeleri için garnizon bulunan 
yerlerde ordu mensuplarından. 

8 - Köylerde yurt müdafaasını ala
kadar eden spor şubeleri için tahsis e
dilmiş çavuşlardan ve jandarma ka -
rakol kumandanlarından. 

9 - İlk zamanlarda genel direktör
lükçc açılacak eğitmen kurslarında 

yetiştirilecek beden terbiyesi eğit -
menlerinden. 

10 - Müteakiben açılacak beden 
terbiye enstitüsünden yetişecek be -
den terbiye mütehassıslarından. 

Bilhassa köy muhitinde köy gençle
rinin köy muallimleri ile köy eğit -
menlerinden istifade edileceği düşü -
nülürse bu muallimlerin muallim mek
teplerinde ve eğitmen kurslarından 
köy sporununu idaresi noktai naza -
rmdan da ayrıca yetişmiş olması lü -
zumu tebarüz eder. Keza bütün mem -
lekete yayılacak münevver üniversite 
mezunlarının ve halefleri gençliğin 

sıhatini ellerine alacak vücut terbiye
si ve sporu sıhi koruma ve vücudu ku
vctlcndirme bakımından bir ilaç gibi 
kullanması lazım gelecek yeni yetişe
cek doktorlarımızın diğer medeni 
memleketlerde olduğu gibi bu işin il
mini ve tekniğini gerek nazari ve ge
rek fili olarak öğrenmesinin ne kadar 
lüzumlu bulunduğu tasdik buyurulur. 

Çok şayanı şükrandır ki maarif ve -
kili Hasan Ali Yücel'i ziyaretimde 
kendisi şahsen bu mühim devlet işin
de azami yardımı yapacağını vaat 
buyurmuflardır. 

Gene çok şayanı ~krandır ki Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal ve ikinci 
başkanı orgeneral Asım Gündüz, gar
niaon b..ılunan yerlerde asıl vazifelc -
rine halel gelmemek üzere mevcut 
elemanlariyle devletin el koyduğu bu 
mühim davada azami müzaharet husu
sunda elinden geleni yapmak vadini e
sirgememişlerdir. 

Beden terbiyesi işinin her yerde he
kim kontrolü altında cereyan edebil -
mesi için sayın vekil Hulusi Alataş'ın 
kendi elemanlariylc, tesisatiylc müza
haret vadinde bulunmalarını şükran -
la yadcderim. 

Halkcvleri spor kollariyle el ele 
vermek suretiyle bu istikamette fay -
dalı olmak kabiliyetlerde bulunacak 

zevatın da yardımlarını temin edece -
ğimizi ve bu hususta halk Partisinin 
en büyük yardımına nail olacağımıza 

güvenim tamdır. 
Bu menbalara müracaat ettiğimiz 

zaman ihtiyaçlarımızın ve bu nispet:te 

masrafımızın azalacağına şüphe yok -

tur. 

13 - Tesisat meselesi : 

Beden terbiyc~i ve spor faaliyetin -
de açık havada ve kapalı yerlerde ya· 
pılacak hareketler vardır. Havalar mü. 

sait bulundukça ve vücut mukavemeti 

arttıkça nisbcten gayri müsait görü · 

nen havalarda da açık hava sporu ve 
faaliyeti şayanı tercihtir. Gayri mil -

sait havalarda ve sporun nevinin ica
bı kapalı yerlerde çalışmayı icabetti -

ren vaziyetler için kapalı idman ve 
ı>por salonları yapmak zarureti var · 
dır. 

Buna imkan ve bütün vazifesini bu 
işe tahsis edecek bu mıktar mütehas
sıs bulunamıyacağına göre bütün dev· 
let teşkilatının ve bu yolda şahsi faa· 
liyctle ihtisas kazanmış aydın yurt • 
daşların rehberliğinden ıstifade et • ı 
mek zaruridir. 

Bu yolda devletin istifade edeceği 
men balar şunlardır: 

(Sonu vaı) 

1 - Şehirlerde maarif beden terbiye 
enstitüsünden çıkmış beden terbiye 
muallimleri. 

2 - Köylerde mektep muallimleri. 
3 - Halkevlerinin spor kolları. 
4 - Köylerdeki eğitmenler. 
5 - Üniversitelerdeki beden terbi -

ye enstitülerinden de geçecek müte · 
hassıs hakemler ve üniversite mezun· 
ları. 

6 - İhtisas sporları icin muhtelif 
vekaletler memurlarından spora he -

l • 

------·· ......... 

ULUS 

Arif iye' de yapılan eğİbnen 
okulu binasının İntaıı bitti 

Köylüler 

okulundan 

tarafından yapılan 100 

nihayet 
. 
ınşası 60 nın 

köy 

buldu 

İzmit {Hususi) - Arifiye'deki eğitmen okulu binaıınm ınta· 
atı tamamlanmıştrr. Eğitmen kursu, önümüzdeki nisan ayında 
açılacak yeni sene derslere bu güzel binada başlıyacaktJT. 

Y ozgat'ta cümhuriyet meydanı 

Arifiye eğitmen kursuna bu sene 
250 talebe alınacaktır. Bu talebele
rin 70 şi Bursa'dan, 50 si Bilecikten, 
50 si Boludan, diğerleri de vilayeti. 
miz gençlerinden olacaktır. Geçen 
yrl, köylüler tarafından inşasına baş
lanan 100 okuldan 60 şrn·n inşaatı 

nihayet bulmuştur. Köylüler, yav. 
rularının okuması yolunda büyük 
bir gayret göstermekte ve okulları 
srrf kendi emek ve enerjileri ile yük 

bir sevgi ile bağlamıştır. Bundan, 
bizzat kcndilcride fayda görmekte 
olduklarınjan, şimdi eğitmeni olan 
köylerin, maarif, ziraat, içtimai ve 
hayat işleri, daha renkli ve aydın

lık olarak köze çarpmaktadır. çahşmalar1 
. 
ımar kültür Yozgat'ta ve 

Mektep . adedi 42 yİ buldu, 
yeni mektep binaları yapılıyor 

selterck, yalnız plan ve nezaret iş. 

lerini hükümetten rica etmektedir
ler. Gelecek senelerde vilayet dahi
lindeki köylerin, bir çoğunda ve bel

ki de hepsinde birer eğitmen mek. 
tehi bulunacaktır. Eğitmen okulla
rının ameli ve hayatta her türlü 
müşkülü yener bir şekilde oluşu, 

köylüleri bu mekteplere daha geniş 

Yozgat (Hususi) - Bütün yurdda olduğu gibi cümhuriyet 
yıllarında şehrimizde büyük bir imar hareketi başlamıştır. Na
fıa, Hususi muhasebe ve belediyenin, yapıcı elleri Y ozgad'ı bir
çok eserlere kavuşturmuttur. 
Bu sene hususi muhasebe varidat r---------------

tahminleri· ; 550.508 lirayı bulmuş-1 
tur. Geçen seneki bütçe tahminleri 
100.000 lira gibi büyük bir varidat 
fazlasiyle kapanmıştı. Hususi muha
sebe, bu yıl içinde 40.091 liraya vali 
konağı inşaatını bir müteahhide ver
miştir. Binanın bodrum ve zemin kat 
kagir kısımlariyle betonarme döşe

mesi bitmiştir. Bina mayıs sonuna 
kadar bitirilecektir. 

N alıa işleri 
Vilayette nafıa işleri de hararetle 

devam etmektedir. Bilhassa yol in
şasına fazla ehemiyet verilmektedir. 
Vilayet yollarının esaslı şekilde ıs

lahı için beş yıllık bir çalışma prog
ramı vücutla getirilmiştir. Az zaman 
da büyük işler başarılmıştır. Yerköy 
yolu üzerinde kilometrelerce yol, ta _ 
mir, ve silindıraj yapılmıştır. 

Gaziantep'de 25 köy 

okulu açılıyor 
rafları devlet bütçesinden verilecek
tir. 

Villiyetimizde açılacak eğitmenli 
Gaziantep (Hususi) - Maarif ve- köy okullarının 10 nu merkez kazası 

kaletince villiyetimizdc yirmi beş köylerinde, yedisi Kilis, sekizi lsla
köydc eğitmenli köy okulu açılması hiyc köylerinde açılacaktır. 
kararlaştırılmıştır. Bu okullara tayin Eğitmenli köy okulları haftada iki 
edilecek eğitmen namzetleri vilaye- defa gezici başöğretmenler tarafın
timize bağlı köylerden askerlik et- dan teftiş edilecektir. 
miş çavuş derecesine yükselmiş, okur Gezici baş eğitmenliğe vilayetimiz-
yazar gençlerden seçilmiştir. den on beş öğretmen talip olmuştur. 

Bu namzetler nisan iptidasında A- Bunların içinden Maarif Vckaletin
dana eğitmen kursuna giderek orada cc seçilecek öğretmenler Eskişehir'
ders göre~ekle~ ve bu ders senesi ba.. de eğitmen okulunda kurs gördükten 
şında vazıfelerrne başlıyacaklardır. sonra Gezici Başöğretmen olacaklar-
Eğitmenlerin maaş ve diğer mas- dır. 

Kocaeli'nin köy kalkınmasında i
leri bir hız alışı, daha fazla, Arifi

ye eğitmen okulunun müSıbet faali
yeti ile tahakkuk etmektedir. 

Her sene daha fazla tekfunül ede
rek inkişaf eden Herckc'deki çocuk 
kampı, bu sene de kurulacaktır. An
kara'daki Gençlik Derneği Umumi 
merkezi kampda çevrilmiı olan filmi 
istemiştir. Bu film, Ankara Halke
vindc ve Gençlik Derneği Umumi 
merkezinde gösterilecektir. 

Fakir ve kimsesiz çocukları hima
ye ve onlara sıcak yemek vermek i

çin de çalışmalar hararetlidir. Yal
nız İzmit'te 250 fakir ve kimsesiz 
yavruya sıcak yemekler verilmekte
dir. Kızılay cemiyeti de bu nisbet 
dahilinde kimsesiz, fakir çocuklara 
elbise, çamaş1r ve saire vermektedir. 

İzmit halkevi önümüzdeki nisan 
ay1 içinde, Necati bey oklunda bir 
resim sergisi açacakt1r. Bu sergide, 

lstanbul'daki müstakil resaamlar bir 
liğinin tabloları da teşhir edilecek
tir. 

Halkevimizde edebiyat ve 
geceleri de tertip edilecektir. 

sanat 

Yozgat - Yer köy, Sorgun, Bogaz
lıyan Fakılı yollarının bozuk kısım

ları ele alınarak bir çok yerlerde e
saslı çalışmalarla bu noksanların gi
derilmesine çalışılmış ve bir kısmı 
da ilk baharda çalrşmıya esas olmak 
üzere şimdiden keşif ve projeleri ik
mal ettirilmiştir. 

............................................................................................................................................................................. _ 

Kültür iıleri 
Vilayetimiz kültürel durum itiba

riyle yüzümüzü güldürmektedir. Bu 
yıl yeni ilk okul öğretmen kadrosu
na 13 öğretmen ilave edilerek öğret
men adedi (162) ye çıkarılmıştır. E
vclki senelerde vilayet dahilinde tam 
teşkilatlı okul adedi 25 iken şimdi 
42 yi bulmuştur. Ve 33 ilk okulda 3 
sınıf üzerinden tedrisata devam edil 
mektedir. Bu okullara devam eden 
kız, erkek talebe adedi 8005 dir. Ay • 
rıca Sarıkaya nahiye merkezinde tam 
devreli bir yatılı okul açılmış ve bu 
ders yılı başında faaliyete geçmiştir. 
(27 .012) lira keşif tutarlı Sorgun ilk 
okulunun (12.000) liralık kısmı ile, 
(29.696) lira 31 kuruş keşif tutarlı 
Boğazlıyan orta okulunun (12.000) 
liralık kısmının müteahhide ihalele
ri yapılm•ş ve bu kısımların mayıs 

939 gayesine kadar ikmal ve inşası 
kararlaşmıştır. Yıllarca evci başla

nıp kiminin temelleri, kiminin du
varları yapılarak henüz başarılamı

yan 36 köy okulundan 32 sine yar
dım yapılarak ikmal edilmiş ve ted
risata başlanm•ştır. 

Ucret ve masrafları Maarif Veka
letinden vilayetimize tahsis edilen 
köy eğitmenleri vazifelerine başla

mışlardır. 

İzmir'in ağaçlanması 
lzmir (Hususi) - Vilayet, muh

telif fidanlıklardan temin ettiği mey 
valı ve meyvasız 13,000 ağaç fidanı

nı tevzic başlam·ştır. Meyvalı fidan
ların çoğu, köy kalkınmasını temin 
maksadile dağ köylerine tevzi edil
mektedir. 

Kadife kalesine 500 aşılı zeytin 
fidanı dikilecektir. 

lzmit 

Halkevinde 

müzik 
lzmit Halkevi mü
zik kolu çalıtma -
larına devam et -
mektedir. Gönder -
diğim resim, mü -
zik kolunda den 
alan ve konser ve
T"en gençleri gös -
termektedir. 

YURTTAN RESİMLER 

Sanuun' a uz.aktan bir bakıı ve vapurdan kömürü bofaltan bir vin' 
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~ Kitaplar arasında 

i Kara Mehmet, milli destan 

Kıral ve kıraliçeyi Kanada'ya götürecek olan İngiliz Repulae zırhlısı, ıon manevralardan birinde ate§ ederken 

~---------1 ASKER L 1 K B AH 1 S LE R t 1----------

1 

Büyük Britanya müdafaa kuvetlerini muazzam bir surette artırma
ğa karar verdi. Evelki gün Avam Kamarasında milli müdafaaya 
sarf edilmek üzere hükümete 800.000.000 İngiliz liralık yani 
4.800.000.000 türk liralık istikraz akdine selahiyet veren teklif 
hemen ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul edildi. Bu muhteıem 
rakamla İngiltere hiç şüphesiz dünyanın en kuvetli hava, deniz 
ve kara kuvetlerrne sahip bir memleket haline gelecektir. Bu mü
nasebetle lngiltere'nin bugünkü kuvetlerini hulasatan anlatan bir 
makaleyi Paris - Midi gazetesinden tercümeyi muvafık bulduk: 

lngillerenin bugünkü 
kuveti nedir ! 

Geçen hafta, Çemberleyn avam 
kamarasında verdiği nutuk

da: "Fransa'nın hayati menfaatle
rine karşı yapılacak bir taarruzda, 
lngiltere imdada koşacaktır.,, Di
yordu. 

Bu teminat sarih değildi. Yalnız, 
bu nutuk Çemberleyn'in İngiltere
nin Fransa ile olan irtibatlarına 
taallük eden evelki nutuklarında 
katiyet göremiyenleri temin etmiş 
oldu. 

Çemberleyn'in sözleri, pratik o
larak şu ·demekti: Parisle ittifak 
etmek, iki memleketin muhtemel 
bir tecavüze karşı, askeri, sanayi 
kuvetlerini birleştirmek. 

Biz, fransız ordusunun kuvetini, 
bahriyesinin sağlamlığını ve hava· 
cılığınm zayıflığını biliyoruz. O 
halde, mesela içinde bulunduğu -
muz sene zarfında Avrupa'da bir 
ihtilaf olursa İngiltere ne ile or. 
taya çıkar? 

İlk aklımıza gelen şey, lngilte
re'nin yenilmez deniz kuvetidir. 
Gerek kuvet, gerek sayı hesabiyle 
üstünlüğü ingiliz deniz kuvetinin, 
hem İngiltere'ye hem de Fransa'ya 
deniz hakimiyetini temin eder. Şu 
aşağıdaki deniz harp kuvetlerine 
ait tabloyu gözden geçirirseniz, 
"İngiltere, denizlere hakimdir. ,, 
Sözünü siz de tasdik edersiniz. Bu 
tablodaki rakamlar, muhtelif sınıf 

gemilere ait resmi rakamlardır: 
Zırhlı ve saffı harp kru-
vazörü 15 
5 - 10 bin tonluk kruvazor 50 
Torpito 151 
Denizalt gemisi 54 
Tayyare ana gemisi 6 
Fakat Avrupa'da misli görülme-

dik derecede çok olan bu deniz ku· 
vetleri, lngiltere adalarının, ve 
müstcınlekeleriyle biıyiık muvasa· 
la ve seyrüseferyolıarının müda
faasına kafi gelmez. 

donanmanın adedi şudur 
Zırhlı (35.000 tonluk) 5 
Muharebe kruvazörü 2 
Kruvazör (5 - 10 bin tonluk) 25 
Torpito 38 
Denizaltı gemisi 19 
Tayyare ana gemisi 5 
Yardımcı gemi 26 
Seri torpil gemisi 16 

Bu 136 parça harp gcmısınin u-
mum tonajı 612.000 tondur. 

Bir anlaşmazlık olursa, "Hoınme 
Fleet,, Şimal denizinde ve Atlas
denizinde kol gezecek, fransız bah
riyesi de münhasıran Akdeniz'de 
harp etmek vazifesini alacaktır. 

Akdeniz'de harp edecek olan fran
sız donanmaları, İngiltere'nin Ak
deniz filosu tarafından yardım gö
recektir. 

lngiltere'nin Akdeniz filosu, ha
zerde şu parçalara ayrıla.bilir 

Zırhlı 3 
Kruvazör 6 
Tayyare ana gemisi 2 
Torpido 30 
Denizaltı gemisi 6 

Bir anlaşmazlık başlar başlamaz, 
İngiltere, daha ilk günde deniz ku
vetlerini bizim emrimize amade kıl
mağa hazırdır. Fakat Fransa'ya, 
daha ilk anlarda insanca yardım e
demi yecektir. İngiliz hükümeti, 
sanayi ile menfi müdafaanın, sağ

lam adamlardan hemen yarısını 

meşğul edeceğini düşünüyor. Fran
saya, ilk effadın nakli için on ay 
geçecektir. 

Fakat gelecek ordu, her ne ka
dar küçükse de mühimsenmiyecek 
derecede değildir. Bu ordunun ku
veti 1938 şubatının birinci gunu 
neşredilen resmi bir rakama göre 
şöyledir : 

Kişi 
Muntazam ordu 166.700 
İhtiyat 198.965 
Teritoryal asker 203.899 
Hind ordusu 55259 
Bu 624.823 askerin 100.000 den 

fazlası bugün müstemlekelerde hiz 

met görmektedir. Dominyc:ıları 
hesaba katmiyoruz. 

Bir fransız Generalının yüksek 
kumandas:na 500.90<> insan verile
cektir. Fakat, b.u ordu sayı itibarile 
zayıf görünüyorsa da, cihazlanması 
ve techizatının evsafı kıymetini 

arttırabilir. 

İngiliz ordusu, tamamen mües
sir olacak surette motörleşmiş bir 
haldedir. Bu orduda bugün 1.500 
tank vardrr. 2.500 top, 10.000 ağır 

makineli tüfeği bir batarya haline 
koyabilir. İngiliz ordusu, kendi 
vasıtalariyle, bir cepheden diğer 

cepheye süratle yerini değiştiren 
mükemmel bir müsademe kıtası 
teşkil edebilir. 

~ eriye tayyarecilik kalır. Bu
~ gün ingiliz sanayii, ayda tak 

riben 400 tayyare yapmaktadır. İlk 
çıkaracağı tayyare kuveti 2.000 mo
dern tayyaredir. İngiliz bahriye -
sinde 500 tayyare vardır. İngiliz 

müstemlekeleriyle dominyonlarda 
eski tip 750 tayyare bulunmakta
dır. 

İngiltere bütün gayretlerine rağ
men ancak kendi müdafaas :na ye
tebilecektir. Bununla beraber, İn
giltere, fransiz üsleri üzerine, bir
kaç bombardıman tayyare filosu da 
koyabilir. Fransız _ İngiliz askeri 
ittifakında hava noktası zayıfdır. 
Bunu tamamlamak için hava sana
yii, dev gibi çalışmak mecburiyetin
dedir. 

Fransız - İngiliz ittifakı, her iki 
devletin bütün sanayiinin şiddeli 
bir iş birliği tutması sayesinde gün
den güne kuvetleşiyor. 

Bu ittifak, teşebbüsünde, sürat
le muzaffer olmak istiyen bir mü
tecavizi övütmeğe kafi midir? 

Cevap şimdilik kati olarak veri
lemezse de, zaman demokrat mih
ver lehinde çalışmaktad:r. 

Paris - Midi'den 

Hükümet asri harp gemilerinden 
ınürekkep yeni bir donanmanın 

tezgaha konmasını emretti. Bu do
nanma, 1939 dan 1940 a kadar de
nizlere indirilmiş olacaktır. Yeni 

Anavatan ve Akdeniz filoları birle§miı olarak Atlcu denizinde manevra yaP:.Grlarken 
.(ön planda: Reıolution ~ırhlııı) 

Balıkeair mebusu Hayrettin Karan, 
milli bir destan yazmıştır. DC6tanın 

mevzuu Kara Mehmet adlı, bir Anado
lu çocuğunun Çanakkale muharebe. 
!erinden kurtulUf savaşının sonuna 
kadar yaptığı kahramanhkların hika
yesidir. tık çıkan kitapta İstiklal mu -
harebeleri bulunmadığına göre bu ayrı 
bir kitap olacaktır. · 

Birinci cilt, Umumi harptan İstiklal 
muharebelerine kadar olan hadiselerin 
Kara Mehmet gözü ve mantığiyle bir 
tahlilini de ihtiva etmektedir. 

Hayrettin Karan, bu kitabiyle milli 
ruhun ötedenberi susadığı büyük bir 
ihtiyacı tatmin etmektedir. Ne yazık
tır ki bütün tarihi binlerce kahraman
lıkla dolu bir milletin destanı henüz 
yazılmamıştır. Divan edebiyatı, en ko
yu renk ve izleriyle Arap ve İran ede
biyatının tesiri altında kaldığından bu 
devir şairlerinin milli bir destan yaz. 
mak için kendi his ve zihniyetleri.ne 
ouna göre bir istikamet vermelerine 
imkan yoktu. İki asır içinde dünyanın 
en muazzam imparatorluğunun hangi 
kudretin eliyle yaratıldığını anlamak
tan o zamanın kültür sahipleri tama -
miyle gafil idiler. Dini ve islimi tesir
ler altında kalan zamanın mütefekkir
leri türkü osmanh unsurlarını teşkil 
eden ırkların en aşağısı ve türk dilini 
de en bayağısı buluyorlardı. Zamanın 
devlet adamları, ve hatta sarayda bile 
bu fikir ve kanaat kuvetle hakimdi. 
Denilebilir ki hiç bir milletin tarih.in
de bir milletin bu ~.adar kendi özben· 
liği hiç bir vesile ile bu kadar hakaret 
görmemiştir. Acaba bu bir millet için 
bir seciye kusuru mudur? Hiç şüphe 
yok ki evet. Lakin meseleyi başka ba
kımdan tetkik edersek bu meselede 
türkün kabahati yoktur. İmparator • 
luk, süratle genişlediği zamanlarda 
kendi idaresi altına giren akalliyetleri 
tama.miyle kendi hamuru içine soka • 
madığından bütün bu şikayetler türk 
kültürüne hizmeti olan, olmıyan aka). 
liyetler tarafından gelmiştir. 

Şair: 

Bunca milli eser var bunca destan 
bunca yazı 

Dinle artık yükseleni milli sesi 
milli sazı 

diyerek Mehmet'in rüyasından başlı • 
yor. Gerek rüya ve gerekse bütün Ça
nakkale kahramanlığı bilhassa garbi 
Anadolu zevk ve zihniyeti isinde ya -
zılmıştır. Konuşmalar bile Anadolu'
nun lehçesi içindedir. Bunu Mchmet'
in Emine ile görüşürken Emine'nin 
ağzından dökülen kelimelerde görü -
yoruz: 

- Hadi aman sen de he-
diye kıvranışı tam garbi Anadolu kı
zının daima tekrarladığı klişe kelime
dir. 

Zaten eserin halk arasında okunma
sına sebep teşkil edrcek en mühim 
nokta olan dilin halk dilinin aynı ol
masındandır. 

Kitap yalnız bir kahramanlık desta
nı değildir. Türk inkılabının .getirdi
ği yeni fikir ve sistemleri de aynı me
todla telkin etmek itibari• •e son dere. 
ce terbiyevi bir mahiyeti de vardır. 
Döğüşür de erkeği dişi aslan döğü~ 

rnez mı t 
Yurda düşman üşer de kadınlara 

iş düşmez mi 
diyor. Türle inkılabından önce halkın 
arap delillere karşı gösterdiği lüzum
suz temayülü çok çetin bir dille ten • 
kit ediyor. Ve nihayet diyor ki 

Satar sahte ıecere okunmaz da 
yazıları 

Vaftiz yapar zemzemle cennet satar 
bazıları 

türke karşı arap kültürünün ayaklı na
şirleri olan delillere karşı şairin hü • 
cumu hakikaten pek yerindedir. 

Umumi harbe kadar osmanlı camia
sı içinde daima muazzez tuttuğumuz 

araplarm Umumi harpteki camiaya i
hanetleri karşısında, asırlardanberi i
ki kan kardeşi olan şii ve sünni türk
lerin Kerbela aahralarındaki muha -
vereleri çok şayanı dikkatir. Velhasıl 
Hayrettin Karan tutmuş olduğu isti -
kamet içinde bu eseriyle cidden mu • 
vaffak olmuştur. Ve eser kütlenin iç
timai ve ruhi zihniyetine pek uygun 
olduğu için, asırlardanberi okunmak
ta olan destan ve hikayelerin yerine 
muvaffakiyet ve salahiyetle oturacak
tır. Balkan harbından itibaren bütün 
muharebelere iştirak etmiş ve Kuvayı 
Milliye'de ehemiyetli vazifeler yap -
mış. Ve türk milletinin ıstıraplarını, 

hicranlarını en yakından duymuş ve 
tatmı§ olan muharrirde milli duygular 
bir feveran ve heyecan halindedir. tır 
te bunu vicdanında bu kadar kuvetle 
duyduğu icindir ki böyle bir eser ya
ratmıştır. Vaktiyle mavzeriyle ve bir 
çok sahalardaki hizmetiyle herkesi 
kend;sine sevdirmiş olan Karan, bu e
seriyle de halk camiası icin cidden bü
yük hizm~ vannmıtır. Kendisini bü -
tün samimt kallıimle t~riki bir vazi
f: saymaktayım. 

Nttibali Küçüb 

Telsizle yardım 
lsllyen vapurdan 

haber ahnamadı 
Nevyork, 23 a.a. - Radio • Marinc 

istasyonu bildiriyor: 
&npresa of Auıtralia adındaki in

giliz vapuru, eveti "torpillendim" di· 
ye istimdad eden ve P.E.C.C. i'41reti
ni veren vapuru bildirmiş olduğu yer. 
de aramış ise de araştırması boşa git
miştir 

Empresa of Australia, hali hazırda 
kaza mahallinde bulunan ve araştırma
lara devam eden Monntpelion adındaki 
Yunan vapuru ile temas ettikten son
ra Kanarya adalarına doğru yoluna de
vam etmekte olduğunu bildirmiştir. 

P.E.C.C. işaretiyle vapurun hüviye
tini tayine imkan olmadığından R"dio
Marine, bu ayın 19 unda Landsenor'un 
2.500 kilometre cenubu garbisinde ol
duğu bildirilmis olan Pecton adtndaki 
İngiliz gemisi ile temasa girme~e ça. 
lışmaktadır. 

Bu akalliyetler, türkün daima şere
fini koruyan ve yüksek izzeti nefis sa

hibi bir insan olmasından istifade e -

derek büyük makamları ihraz etmiş -
ler. Ve ondan sonra türkün aleyhin -
de yıldırımlar yağdırmağa başlamış -
lardır. Mefhur Anadolu katli.imlarını 
yapan, f pşir gibi osmanlı paşaları, 
türk'tcn gayrı kimseler olduğu gibi o 

zamanın mütefekkirlerinden sayılan, 

a.darnlar arasında türkün aleyhinde 
bulunan meseli Enderuni Vasıf gıbı 
adamlar da tlirk değildi. Ve tlirk .ıuil· 
türünü haun ve maasctmemişlerdi. 
Böyle bir alemin içinde milli heyeca. 
nın dogabilmesıne ınıkan tasavvur e
dilemez. Osmanlı imparatorluğunun 
içindeki cemiyet tasnifi de yukarıdan 
beri gelen hava içinde başka milletle
rin tarihi tekamüllerine nisbeten ta -
mamiyle başka bir istika.met içinde in
ki'41f etmişti. Memlekette tanizmattan 
sonra gelen ne11iller bütün hüsnüni -
yetlerine rağmen türk milleti denilen 
ve devletin temel taşı olan kütleye hiç 
bir zaman nüfuz edememişlerdi.(Ede 
biyatı Cedide) mektebinin vücuda ge. 
tirdiği roman ve şiirlerin türk milleti
nin hayatiyle ve türk milletinin tahas
süs tarzlariyle alakası yoktu. Bunlar 
milletin sadece küçük bir akalliyetine 
hitap ediyorlardı. Romanlara mevzu 
olan eşhas yalnız latanbul'un yük
sek ve orta halli aile tipleriydi. Biz 
millete doğru hakiki nüfuzun başlan
gıcını meşrutiyete borçluyuz. Cüm -
huriyet bu fikri son derecede inkişaf 
ettirdi. Artık romanlarnnızın hikaye
lerimizin mevzuları, lstanbul'un sur • 
tarından çıkarak bütün memlekete ya
yıldı. Artık yeni ve genç muharrirle
rin kalemlerinde Konya, Ankara'nın 

çiftçi ve köylü tipleri yaratılmağa 
başlandı. Sabahattin Alinin eşhası bu. 
nun en güzel delilleridir. Fakat Faruk 
Nazif'in, Necip Fazıl'ın şiirleri ve 
hatta Çanakkale muharebelerini bü -
tün his ve renkleriyle ya'41tarak ede
biyat tarihimize yeni bir servet ilave 
eden Haluk Nihad'in şiirleri Sabahat
tin'in romanları kütle ruhunu doyur • 
maz. İşte tebarüz ettirmeğe çalıttığım 
nokta da budur. İran haller Hafız'ı 
;;>eyh Sadi'yi, lezzetle köylerde okur : 
l~r. v~ ~~rkes kendi kültür seviyesi 
nısbteı ıçınde büyük adamların mıs -
ra.la~ından mana çıkarmağa çalışırlar. 
Bız ı.se_ buna bir istisna teşkil ederiz. 
Bu hızım ve her halde pek de iyi olmı
yan kendi hususiye·tlerimizdir. Hal -
km zevk ve seviyesi içinde cıınun ma. 
nevt zevkini milli ideale göre tatmin 
edebilmek ve türk inkılabını onların 
ruhlarına aııtıyabilmek için halkm 
alıştığı "aşık Kerem" (Şahmeran) 
SeyfülmülQk "ifrk Ömer" tarziyle nü.. 
fuz etmek lazımdır. Memlekette köy 
odalarında kıtın ocak batlarmda oku
nan hikaye ve destanların hakiki türk 
hayatiyle hiç bir alikaaı yoktur. Bu -
nuıı için. 

Radio • Marine, Avru::ıa'!a kull:ını
lan kodlarda "C" harfinin "ten" hece
!'line muadil oldu~unu bild;r.,,ektedir. 

Elektrik cereyanı -:alanlar 

İstanbul, 23 (Telefonla) - 16 k~i 
şimdiye kadar elektrik cereyanı çal -
maktan dolayı hapia cezaaına mah -
kUın olmuştur. 

Küçüksu 'da plaj 

İstanbul, 23 (Telefon! .. ~ - ::rketl • 
hayriye'ye Kil!itikıu'da bir plaj açmak 
müuadesi verilmiftir. 
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silahlanmasının parolası 

UYU lr UYe e Hafta sonundan önce 

Talebe olduklannı saklıyarak 
kulüplere giren talebeler 

istinat eden sulh ! Burgosu tanıyacaklar Beden Terbiyesi U. Md. Adliyeye verecek 

(emberleyn yeni bir nutuk verdi Fransa Burgos'la bir anlaşma imzahyor 

Beden Terbiyeai Umum Müdürlüğü talebe ve subayların kulüp
lere intisaplarrna dair evelce gönderilen timime ek olmak üzere 
mühim bir tebliği tetkilatına göndermittir: Bu tamimin sporcu 
okuyucularımızı alakalandıran kısımlarmı neırediyonız: 

.. 1 - Kulüpler, kendilerine müaec. ,------,.,---·--------

~ekspirin bir cümlesini tekrarladı : 
"Dünyanın üç bucağından silôhh olarak,, 

''gelsinler! Kendilerini kar~ılayacağız ! ,, 
(Başı l inci sayfada) diğini söyliyerck bu propagandayı tak 

yetlerimiz.in bunlara taarruz etmek bih etmekle çok iyi etmiştir. Bu doğ -
kadar kendisinde cüret görecek olan- ru yola davet faydaaız değildir.,, 
lara karşı muhafaz.a&ını temin için or. 
taya müthiş bir kuvet çıkaracak olan 
bUyük bir kuvete mUstenid sulh siya
seti." 

Hatip, tngiltere'nin silahlanmasmm 
chemi'}'!Ctine işaret ettikten ve Milli 
:Müdafaa için 1938 senesinde ihtiyar 
edilmiş olan masarifin rakamlaNnı 

saydıktan sonra şöyle demiştir: 

J)ii nyanm iiç buc.ağından 
süiilılı oforak gelsinler! •• 

"- Hiç kimse, bu zaruretin mevcut 
olmasından benim kadar müteessir de
ğildir. Fakat bütün bu masraflar,clzem 
idi. Yakın bir mazide silah imalatında 
geri kalmış bulunuyorduk. Fakat bu hu 
zursuzluk kaynağı hali hazırda kuru
tulmuştur. Şimdi gemiler, toplar, tay. 
yareler ve mühimmat, fasılasız olarak 
ve miktarı git gide artmak suretiyle 
meydana çılanaktadır. 

Roma'nın fikri 
Roma, 23 a.a. - Havas ajansı muha. 

birinden: İngiliz Avam Kamarasının 
İngiltere'nin silahlanması için mühim 
krediler kabul etmesi, İtalyan mahfil
lerinde bUyük bir tesir icra etmiştir. 

Bu mahfiller, demokratik devletle
rin silahlanmalarının totaliter devlet
lere karşı bir tahrik olduğunu isbata 
gayret etmektedirler. 

İtalyan gazeteleri, silahlanma işare
tinin büyük demokrasiler tarafından 
verilmiş olduğunu, halbuki İtalya ile 
Almanyamn ıitahların tahdidi için 
müsbet tekliflerde bulunmuş olduk
larını yazmaktadırlar. 

M üzak~re ile olmazsa 
sulh ••• 

tehditle 

Londra, 23 a.a. - Taymis gazetesi, İspanyol meselesi hakkın
da ç~rçeve içinde aşağıdaki haberi vermektedir: 

"Oğrenildiğine göre, kabine Franko hükümetini hukukan tam
mağa karar vermiştir. 
Bunun üzerine diplomatik münase

betler tesis olunacaktır. Gene sanıl -
dığına göre, Fransa hükü.meti ek ya
kın bir zamanda ve İngiltere ile bir
likte aynı tedbiri alacaktır. Bu suret
le tanınma, iki hükUmet tarafından 
aynı zamanda yapılmış olacaktır. B. 
Berarıd'ın bugUn Burgos'ta hariciye 
nazırı jordana'yı görüşünde Paris 
kabinesinin kararından nasyonalist 
hUkümeti haberdar etmesi beklenmek 
tedir.,, 

Franko lı.afta sonundan (jnce 
tamncıcalc 

Aynı mesele hakkında Deyli Tele
graf gazetesi de şunları yazıyor: 

"Fransa ve İngiltere hükümetleri, 
aynı zamanda hareket ederek, bu haf
ta sonundan evvel Franko'yu tanıya
caklardır. Bu iş için filhakika Fran
sa Berard'ın son raporunu beklemek 
tedir. Mamafih, şurasını da gözden 
kaçırmamalıdır ki fransız mümessili
nin Burgos'ta müzakere etmekte ol
duğu meseleler, mülteciler işi, mül· 
teci milisler tarafından Fransaya it
hal edilen silahlar işi ve Paris banka
larına yatırılmış olan İspanyol altını 
işi gibi teknik meselelerdir . ., 

Gazete, verdiği habere şunları da 
ilave etmektedir: 

rasında yapılacak ilk görüşmeyi müte
akip, demiryoları, mülteciler, ekono -
mik münascbat gibi teknik meseleleri 
alıikadar eden bir anlaşma imzalana -
caktır. Fransa, Franko hükümetini 
pek muhtemel olarak önümUzdeki cu
ma günU resmen tanıyacaktır. 

B. Leor& Berord Burgos'ıa 

Paris, 23 a. a. - Ayan azasından 
Berard bugün otomobille Saint • J e
an'dan Burgos'a hareket etmiş ve öğ
leden sonra Burgosa gelmiştir. 

Sosyalist grupu, Burgos hükümeti
nin muhtemel tanınması hakkmda is. 
tizah takriri vermeyi kararlaştırmış. 

tır. 

Fransız lwlJiııcsi pazartesiye 
toplam yor 

Paris, 23 a. a. - Nazırlar meclisi B. 
Berardın Burgostan avdetinden son
ra pazartesi günU öğleden sonra top. 

!anarak Fıanko hükümetinin huhuka. 
ne tanınması hakkındaki kararını ve
recektir. Burgosa bUyük elçi gönde. 
rilmesi meselesi hakkında da o gün 
bir karar verilmesi çok muhtemel gö. 
rülmektedir. 

1'arragon'cla deniz geçid resmi 

cet olarak ıgirmeleri ve bu suretle mü
sabakalara iştirak etmeleri menedil
miş bulunan talebe veya ordu men· 
suplarından birini başka bir işle mef
gul imiş gibi göstererek tescil ettirip 
resmi müsabakalara iştirak ettirir ve 
bu hareketleri tahakkuk ederse bun
lam1 sahalarda elde edecekleri fili ne
ticeler muteber addedilmiyerck bük
men mağlfıp aayıla<:aklardır. Bu teşek 
küller ayrıca en ağır bir surette tec. 
ziye edilecekleri gibi resmi bir daire
yi iğfal suçundan da alakadarlar hak
larında kanuni takibatın yapılması C. 
M. Umumiliğinden istenecektir. Ge
nel direktörlüğün, şayanı arzu olnll
yan bu muamelelerin ifasına mecbur 
edilmemesini ve bu yUzden talebenin 
müşkül vaziyete dUşmemelerini temin 
için bölgenize bağlı kulüplerin ha§· 
kan ve idarecilerinin keyfiyetten tah. 
riren ve yapılacak bir toplantı ile de 
şifahen haberdar ve tenvir edilmeleri
ni, talebe veya ordu mensuplarmı teta. 
cil ettirip müsabakalara alan kulüpler 
hakkında yukarıdaki izahatımız daire· 
sinde muamele yapılmasını, 

2 - Bölgelerde saklanmakta olan ıi. 
cil fişlerindeki iş hanesine talebe ve
ya ordu mensubu yazılı olanlarla, had 
dı zatında talebe olup başka bir işle 
meşgul imiş gibi gösterilecek tesciL 
leri evelce yaptırılmış olan üyelere ait 
hüviyet cüzdanlarının en kısa bir za
manda alakadar kulüplerden istirdat 
ettirilerek hazırlanacak listelerle be
raber Genel direktörlüğe yollanması, 

3 - Mektebini ikmal veya terke
den talebelerle hizmeti askeriyelerini 
ifa etmiş bulunan erlerin tescilleri, 
ancak talebelerin devam ettikleri mek 
tebi ikmal veyıa (muvakkat olmamak 

Cibuti lam bir 
emniyet altında! 

(Başı 1 inci sayfada) 

sebeplerini sormak tasavvurunda mı
dır?., 

B. Butlar, İngiltere hükümetinin 
her ne zaman mühim bir mesele bahis 
mevzuu olursa derhal İtalya hüküme
ti ile temasa girmekte olduğu suretin
de cevap vermiştir.,, 

Paris, 23 a.a. - lyi mal\iınat almak -
ta olan mahfiller, İngiltere hüküme -
tinin Fransa ile İtalya arasında muta
vassıt rolü oynamak tasavvurunda ol -
madığını kati ıurette beyan etmekte -
dirler. 
Aynı mahfiller, italyan gazeteleri -

nin bu ba.btaki neşriyatını ve maka -
lelerini birer tecrübe balonu addet -
mektedir. Bu mahfiller, İtalya'nın ile
ri sürmekte olduğu istekler meselesin
de yalnız kalmı, olduğundan dolayı 
iğbirar hi•etmckte ve isteklerinin Al 
manya'nın sömürgelerine ait istekleri 
ile birleştirilmesini istemekte olduğu
nu beyan etmektedirler. Fakat bu iki 
mesele, yekdiğeriyle asla telifi kabil 
olmıyan meselelerdendir. Bundan do -
layı şimdi İtalya, kendi isteklerini P<>
lonya'nın istekleri ile birleştirmiye 
kalkışmıştır. Burada alınan haberlere 
göre Polonya'nm istekleri meselesi, 
B. Ciano'nun yakında Varşova'ya ya -
pacağı seyahat esnasında müzakere e ~ 

dilecektir. 

Mali vasıta ve kaynaklarnnızm bü
yüklüğü mali kredimiz.i hissolunacak 
derecede haleldar etmeksizin Milli Mü 
dafaamız için zaruri olan büyük mas
rafları ihtiyar etmemize müsaiddir. 
.Büyük Dominyonlar ve İngiltere im
paratorluğu haricindeki müttefikleri. 
miz ve dostlarnnız tarafından - ica
bında - yapılabileceğini kale almak
ıızm Şekspir'in dediği gibi: 

Giornale d'İtalia, lngiltere'nin silah 
lanmasmın Roma ve Berlin'i korkut
mağı istihdaf etmekte olduğunu yaz
makta ve demokrasilerin silahlarını 
tahdid etmekten imtina etmekte ol
duklarını ilave eylemektedir. Topların 
miktarı bOyuna artmakta olmasına bi. 
naen B. Çemberlayn'ın müzakerelerle 
aramakta olduğu ıulh, tehdide müra
caat suretiyle müzakerelerde bulun
mak manasını ifade etmez mi? Bu BU· 

ali irat eden Ciornale d'ltalia, netiee 
olarak bilhassa Amerika'nın silahlan
ması aleyhinde bulunmaktadır. 

"Franko'nun tanınması dolayısiyle 
cümhuriyetç.i lıUkümet gayrimevcut 
ve binnetice Londra'da temsil edil -
mez telakki olunsa bile, lspanyol 
cümhuriyetinin Londra'daki büyük 
elçisi B. Azcarate, büyük elçiliğin 
kapatılması formaliteleri bitinciye ka 
dar diplomatik masuniyetini haiz o
lacaktır.,. 

Burgos, 23 a. a . - İlk defa olarak 
ak donanma amirafa üniformasını giy
miş olan general Frankonun huzurun

da Tarragon limanında büyük bir bah
ri geçit resmi yapılmıştır. Üçü kruva
zör olmak üzere 15 ispanyol harp ge. 

misi, enteresan manevralar yapmış.. 

tardır. Bu esnada 200 tayyare, filonun 
üzerinde uçuyordu. 

şartiyle) terkettikleri hakkında kayıt- ,.-..-...... --...... .,._,,,,_......,...,_.,,.,.... ...... _,...,_....,..., 
1ı bulundukları okuldan alacakları ve
sikalara, erlerin de askerlik hizmetle
rini yaptıklarım gÖ6tercn musaddak 
terhis tezkere veya ıuretlerine istina
den yapılacaktır." 

"Dünyanın Uç bucağından silahlı ola 
rak gelsinler, kendilerini karşılıyaca
ğıı.." 

Kork.uyu uzakl~tırınız! 
En büyük arzum, sulh ve itimadın te 

essüs ettiğine şahid olmaktır ve bU ıti. 
madı temin edecek esaslı tedbirler it
tihaz edilir edilmez umumi bir itilaf 
ile dünyadaki silahların tahdidini dü
şünmer.in mümkün olacağını zannedi
yorum. 

La Tribuna. Amerika'nın imalat 
programının Avrupa milletlerini har
be teşvike matuf olduğunu ve totaliter 
ôevletıerın Amerilfa alcyh\ne kıysrn 

etmesine bais olac.ağmı yazmaktadır. 

Frans<ı Rurgos'la bir anul§ma 
inıZ'ılıyor 

İspanyadaki İtalyan gönüllüleri ku 
mandan General Gambara, Barselona
aa yapılan bUyUk g~it resminde bu. 
lunduktan sonra bugün tayyare ile 
İtalyaya dönmüştür. 

.. ----
Edirne'nin 
şehir plOnı 

-

Korkuyu uzakla~tırınız, bunu der
hal otomatik olarak silhların tahdidi 
takip eder. 

B. Çemberlayn, bundan sonra B. O. 
liver Stan.ley'in önümüzdeki ay için-

Dış politikada 
havadis çilik 

de Berlin'e yapmak tasavvurunda bu· 
lunduğu ziyaretten bahsetmiş ve ingi
liz - Alınan milletleri arasında daha 
iyi bir anlaşma husulünden ümidvar 
olduğunu söylemiştir. 

llava silahlanması için 
munzam t<ıhsisat 

Londra, 23 a.a. - Hava nezareti, 

(Başı 1 incı" sayfada) 

deyiz. Bizler her türlü insani hu
saıiyetler, ahlak ve fazilet düs
turları tarafından tek batına 
terkolunarak diti ile tırnağı ile 
hüriyetini kazanmıı olan mille
tiz. Her tarafta hür, mesud, mü
dahalesiz ve tazyıksiz bir niza· 
mın hüküm sürmesini istiyonız. 

dün sekiz milyon ingiliz liralık mun. F kat alım ki cı"han mu· 
bu 

... A a ne yap 
zam tçe pro1es1nı vam kamarasına k dd b. · d t · o-. · · a eratmı ız ı are e mıy 
tcvdı etmıştır. b. · ·b· d .. ·· .. 

Bu sekiz milyon ingiliz lirasından l nız. Herkes. ı~ım gı ı utun~p 
3,5 milyonu tayyare ve kordon balon- hareket edıncıye kadar, hız 
ları alınmasına, 2,5 milyon lirası yeni herkesin yaptığı gibi hareket et· 
tayyare fabrikaları kurulmasına, ya- mek, yani, ancak ve ~ünha_sır~n, 
rım milyon lirası, mühim ingiliz mer- müsbet ve kati hakıkatlen dık
kezlerine verilecek balonlar için ip kate almak, sinirsiz ve telaısız, 
mubayaa edilmesine ve nihayet bir kendi yolumuzu takip etmek 
milyon. lira.sı d~ mevcut . fabri~ala· mecburiyetindeyiz. Dış politika
rın genışletılmesıne sarfedılecektır. ya aid, milli gayri-milli, bütün 

n. Çenıberlcyn'in Avcım Kama- meselelerde heyecan aramaktan 
• ı. f nda vaz geçelim. Hele dunıp dunır· 

rwıındal.·ı nıdtill etra ı k .. t"" •• 1 1 ak saf-• , • • • en us umuze mese e a m 
IJerlın ın f ıkrı lığına hiç dütmiyelim. 

F. R. ATAY Berlin, 23 a.a. - B. Çemberleyu'in 
Avam Kamarasındaki nutkunu bahis 
mevzuu eden yarı resmi Korespondans 
ezcümle diyor ki : 

"B. Çemberleyn, maddi silahsızlan-
madan önce manevi silahsızlanma i · 
cap ettiğini çok doğru olarak söyle 
miştir. Yalnız esefe şayandır ki İngiliz 
başvekili bu mUnascbetle bir kaç sene 
evet dünyada, bi!hassa tecavüz silah • 
tarı hakkında tahdit yolunu göstermek 
için Almanya'nın yaptığı gayretled 
tebarüz ettirmemiştir. Diğer taraftan. 
rejimi dünyanın yeniden sulha kavuş· 
masına mani olan Atlantik ötesi mem· 
lek<'tin ismini zikrctmevi de unutnıuş. 
tur. Amerika. birleşik devletleri ayan 
meclisi harbiye encümeni reisi Pitt 
man'ın son beyanatı, sükun politikası 
takip eden fikirleri hatta ahlaka bile 
mugayir göstermekte idi. Şurası mem
nuniyete şayandır ki. dUnya bugün bu 
karışık havanın meıullerini çok ivi b~
liyor. B. Çemberleyn, lngiltere'nin da
ha fazla itimat göstermesi ve diğerle · 
rinin tecavüzkar niyetleri hakkında 
her söylcocnc inanmaması lbım gel • 

Arap konferansında 
Londra, 23 a.a. - Arap, yahudi ve 

İngiliz delegeleri arasında ilk top
lantı bu sabah yapılmıştır. İkinci top
lantı yarın öğleden sonra yapılacak· 
tır. 

Filistin arap delegeleri bugünkü 
toplantıya iştirak etmedikleri gibi ya
rınkine de iştirak etmiyeceklerdir. İn
giliz mahfillerinde, bu sabahki mUzdke 
relerin pek umumi bir mahiyette oldu
ğu tasrih edilmektedir. 

B. Ciano Varıova'ya gidiyor 
Roma, 23 a.a. - B. Ciano, yanında 

müteaddit yüksek hariciye memurla • 
rı olduğu halde, bu akşam Var§<>Va'ya 
hareket edecektir. 

Berlin'dcn bildirildiğine göre B. 
Ciano, Lehistan seyahatinde, ne gi -
derken ne de dönüJte Berlin'de kal • 
mıyacaktır • 

aris, 23 :ı;.a - Sclaıtifyettar mah -
fillerde söylendiğine göre, hemen bu· 
gün B. Leon Berar ile Kont jordana a-

Hongkong'un bombardımanı dolayisiyle 
Edirne (Hu1iusi) - Şehrin planını 

yapmakta olan Profeıör Egli'nin 
1/5000 mikyasındaki planı Vekalet
ten tasdikli olarak ve 1/2000 mikya
sındaki planı da kontrol edilmek ü
zere Edirne'ye gelmiştir. 

• I 1 lngiltere Japonya c.an 
tazminat istiyecek 

İngiliz gazeteleri 
gittikçe sert bir 

Japonya 'ya karşı 

dil kullanıyorlar 

Planlar Umumi Müfettişlik salo-
nunda Müfettiş Umumi, Vali ve Fen 
Heyeti tarafından tetkik edilmiş ve 
Profesör Egli ile birlikte arazi üze
rine çıkılarak stadyom, koşu meyda
nı ve yapılacak olan turistik otelinin 
yerleri bir kere daha gözden geçiril
miştir. Bunlardan başka tı ve Ziraat 

·ı f · bankalarının şubeleriyle İnhisarlar 
Londra, 23 a.a. - lngiliz gazeteleri, Tokyo' da ingı iz se uıne Posta Telgraf başmüdürlük binaları-

Hongkong ya~ınmdaki İngiliz ar8:z.is~nin ~mbard!m~n edil~esi- nın yapılacağı yerlerde bu müesscse
ni Tokyo nezdmde protesto e!mesı ıçın talımat verılmıt oldugunu lerin müdürleriyle birlikte ayrıca tet 
almıt oldukları haberlere atfen yazmaktadır. kik olunmuş ve stadyomun Planlrote-

Bu gazeteler, ingiliz hUkUmetinin dukları teessürlerle bir nebze sami- ıi hazırlanarak vilayet tarafından be· 
evelce olduğu gibi mahalli askeri ma- mi yet bulunması muhtemeldir. den terbiyesi umum müdürlüğüne 
kamatın itizarları ile iktifa etmiyece - Dünyada hiç bir hava kuveti, japon gön~eril~iş~ir. .. . 
ğini ve tazminat talep edeceğini ilave tayyareleri gibi disiplinsizlik ve ace - ~grendığıme ~ore yem stady?.mun 
etmektedirler. milik nişanesi göstermemiştir. Ve sah yerınde hemen ışe başlanmak uzere 

Gazetelerin japonya'ya karşı kullan günkü hiidise, ancak bu iki hadiseden tas~ikli ~~a~ı bekle~mektedir .. Pro
makta oldukları lisanın umumi tonu, biri veya diğeriyle izah edilebilir. fesor ~gl~.yı Ankara ya hare~etınden 

k d
. Bundan başka b.ir ingiliz toprag-ının evet. gordum. B .. a.n.a •.. 1/2000. mıkyasını-

gitgide sertleşme te ır. İngiltere hükümetinin Tokyo üze· bu suretle bombardıman edilmesine dak\~ta?ı d~ ~num~.z;e~ı ma:~:r~ 
rinde tazyik yapmak çarelerinden mah Japonya'nm İngiltere'ye vurmuş ol- nm şıne a ar yu se ma 
rum olmadığı intibaı vardır. Bir çok duğu ilk fiske nazariyle bakılabilir. vereceğini sö~ledi.. Diğer tara~~an 
defalar ingiliz gazeteleri, iktisadi ve Halbuki İngiltere halihazırda uzak İstanbul - Edıme asfalt y~lun Lul~-

kt k
. · t' 1 ı k d ba burgazdan beri olan 39 kılometrelık 

mali bakımdan Japonya'nın en hassas şar a ı vazıyc ı e e a ana a ar zı 1 d 
· 1 t tk"k tm kt d' B · kısmında da inşaata hararet e evam 

noktasına dokunabileceğini yazmış · proje er e ı e e e ır. u pro1e • . . 
tardı. terin inkişafını tacil edebilecek her - edılmektedır. 

şey, Japonya'nın menafiine mugayir -
Japonya öziir ,f ilecli 

Bu sabah Taymis gazetesi, Japon -
yanm Şanghay'ın idaresine iştirake 
müteallik olan talepleri karşısında 
bilhassa endişe izhar ederek İngiltere 
hUkümetinin ihtiyaten elinde bulun • 
durmakta olduğu bazı projelere tel • 
mih etmekte ve gazetelere, "Bu proje
lerin icra mevkiine konulmasını tacil 
etmemelerini'' tavsiye eylemektedir. 
Diğer taraftan aynı gazete, başına -

kalesinde şöyle demektedir : 
"Japon makamları, Hon.gkong bom -

bardnnanından dolayı itizarlarda bu
lunmuşlardır. Japonlar, on bir sivilin 
ölmesine ve bir çok kişinin yaralan -
masına ıebebiyet vermiş olan bu bom -
bardımanı ••e11efe değer bir hadise,, 
diye tavsif etmektedirler . 

Japonya' <lan I ngiltere' ye 

ükfiske 
Japon makamlarının izhar etmiş ol. 

dir.,. 

lngilterc ve Port.ekiz'in 
redbirleri 

Hongkong, 23 a.a. - Kanton'dan bil
dirildigine göre, japon tehdidi Hong
kong civarında ve Portekiz kara sula
rında artmakta olduğundan Makao 
Portekiz valisi ile oradaki ingiliz baş
konsolosu müşterek bir ingiliz • por -
tekiz hareketi etrafında görüşmüşler -
dir. 

Japonlar Makao'da bir tayyare mey
danı inşasını portckizlilere teklif et
mişse de vali bu teklifi kabul etme -
miştir. 

Diğer taraftan japoınlar Makao hu
dudunda Şungşan'a asker çıkarmak is
temişlerdir. Portekiz vi.lisi bunu Ma
kao'nun emniyetini tehdit edeceğini 
beyan ederek japon makamatı nezdin
de P.rotestoda bulunmuftUr. 

İstanbul Barosu umumi 
heyeti toplanıyor 

İ&tanbul, 23 (Telefonla) - Baro i -
dare heyeti bugünkü toplantısında re
is Hasan Hayri'nin istifası meaeleıi -
nin umumi htyette konuşulmasına lca
rar verdi. Umumi heyet 4 martta top -
!anacaktır. 

Denizbank umum müdürü 
İstanbul' a gitti 

Denizbankın ycıni kadrosu, teJkila. 
tında yapılacak tadilat, vapurların va
ziyeti işleri etrafmda temaslarda bu
lunmak üzere birkaç gündenberi ,eh. 
rimizde bulunmakta olan bankanın u
mum müdürü B. Yusuf Ziya Erzin 
dün akşamki trenle lstanbul'a hareket 
etmiştir. 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu sene ba~ılan eı;ıcrleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2- Tuna kıyıları 
En eski zamanlanndan bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakıı-Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

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

neırolunmuttur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmaktadar 
\..~------·---·--"-·---,./ 

latanbul Haydarpasa hastanesi sabık 
ıöz müteha11111 ve Gülhane baıtane&i 

aabık cöı bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muıı:venehaneıinl Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmietir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Beledive sırası Talas Ap. kat: l 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her &ün haa
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sami 
Hakkı Apartnnanı No 1 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

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

& , 
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Kayak sporu bölge birinciliOi 

Bu hafta ElmadaO'ında 
müsabakalar yapdacak 
Ankara'cla bet aen..,_,.ri denmlı olarak yapıl...-kta olan 

kay•lıtp0r hareketleri h• MDe seçtikçe da'lıa çok inkipf etmek
te Ye ha aporu yapanlum eayıaı artmaktMlır. 

Ankara muhtellll 
gelecek hafta 

İstanbul' a g'de<ek 
Ankara futbol muhtelit tMwnmıa. 

ceri kalan Atina - Ankara maçmdm 
sonra, lıtanbul Ye Edirne'ye cideceti
nl ve bu tehirler mubteliti ile ikiter 
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Bayınd1rlik ~ Bakanhğı · Kültür Ba'kanhoı .'. 

ULUS 

Milli Müdalaa Bakanhğı 

Muhtelif tezgôh 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
1iayonundan : 

Yün Eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

24 - 2 - 1939 

Emniyet karakolu inşaatı 13 mart 939 
pazartesi günü saat ıs te Vilayet bi
nası dahilinde Nafıa komisyonunca i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3686 lira 89 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 276 lira 52 kuruş
tan ibarettir. 

Sulama işleri 1Bir daktilo aranıyor 1 Masa, dolap ve saire 
alınacak 

1 
1-Müteahhit namı hesabına 7adet 

muhtelif tezg"'J.h ile 3 adet kazancı ör
sü açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

50.000 çift yün eldiven 28 şubat 939 
sah günü saat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin en son teklif 
edecekleri fiyat üzerinden vermeğe 

macbur oldukları kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında ko· 
misyonda bulunmaları. 

(613) 10621 

Seyyar tômirhane 

malzemesi ahnacak 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, 
teminat mektubu veya makbuzu ile 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh
liyet vesikalarını hamilen yukarda 
yazılı gün ve saatte Nafıa Komisyo
nuna gelmeleri; 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görfüebi • Nafıa Vekaletinden : 

Eksıltmiye konulan ış: 
1 - Tarsus'ta Berdan çayı sulama 

şebekesi keşıf bedeli (180.000) liradır. 
2 - Eksıltme 10-3-939 tarihine rast

hyan cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kaleti sular umum müdürlüğu su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

Maarif Vcknlctin-:Ien : 
Maarif vekilliği yayın direktörlü -

günde muvakkat bir zaman için çalış -
tırılmak uzere eski kitap metinlerini 
istinsah edebilecek kabiliyette bir 
daktiloya lüzum vardır. 

fstiyenlerin müracaatları rica olu -
nur. (625) 10628 

Memur alınacak 
Maarif Veknlctinden: 

Ba§vekalet Devlet Meteoroloji 
İ§leri Umum Müdürlüğün-den : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 
için 43 adet masa, 24 adet dolap, 30 
adet etajer, 30 adet hezaran sandalya, 
5 adet grafik mesnedi, 4 adet tebah -
hur ölçme havuzu, 12 adet yazıhane 
açık eksiltme suretiyle yaptırılacak -
tır. 

Muhammen bedel (7400) lira olup 
ilk teminat miktarı (555) liradır. 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satınalına ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - isteklilerin ihale günü muay -
yen saatte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarını komisyona vermeleri. 

(398) 10416 

M. M. Vekaleti satın alma komis
yonundan: 

1 - Bir adet seyyar tamirhaneye 
muktazi malzeme pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13-3-939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Malzemenin hepsine 4500 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

lir. (656) 10655 

.l -~ ' . OkUllar· ~-

İktisat asistanhğı 
Siyasal Bilgiler okulundan: 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlrk işleri ge 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (9) lira mukabilinde sular u -
mum müdürlüğünden alabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin (10.250) liralık muvakkat te. 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
cağı günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafia vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye iş 
tirak edemezler. 

Zat işlerine 14 lira aylıklı memur 
alınacağından memurlar kanundaki 
şerait~ haiz ve en aşağı orta derecede 
t.z.hsili bulunmak şartiyle talip olan
ların evrakı müspiteleriyle birlikte 
şubat 27 ye kadar Zat işleri müdür
lüğüne müracaatları. (650) 10651 

2 - İhalesi 6 mart 939 salı günü sa 
at 14 de Ankara'da Yenişehir su de · 
posu altında Kızılırmak sokak numa -
ra 30 da Devlet Meteoroloji İşleri U
mum Müdürlüğünde toplanacak satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhnmmen bedel (3000) lira O· 

lup ilk teminatı (225) liradır. 
4 - İlk teminat banka mektubun

dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonumuzca kabul edilemiyecek
l.:rinden bunların en geç münakasadan 
bır gün evel merkez muhasebeciliğine 
yatırılarak alınacak makbuzun komis. 
yona ibrazı, 

Yün çora;> alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit namı hesabına 10 bin 

çift yün çorap açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3175 li
ra olup ilk teminat mikdarı (238 lira 
15 kuruştur.) 

4 - Kati teminatı 675 lira olup 
şartnamesi komisyonda görülür. 

5 - Pazarlığa gireceklerin kati te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (648) 10650 

Siyasal Bilgiler Okulunda 35 lira 
asli maaşlı İktısacli İlimler asistanlı... 
ğı açıktır. Yüksek Mekteplerden me
zun olan askerliğini yapmış bulunan
lar arasında Martın on beşinci çarşam 
ba günü imtihan yapılacak ve muvaf
fak olan seçilecektir. Taliplerin niha
yet dört gün zarfında el yazılariyle 
hal tercümelerini bildirir bir istida 
ile okul direktörlüğüne müracaatları 

S - İsteklilerin teklif mektunların• 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gedkl'T'"ler kaht~1 f'ctll-
mez. (443) 10470 

Çay ıslôh işleri ve 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayma akan Uluabat 

deresi ve Canbollu azmagı ıslah .şlerı· 
le Uluabat regiıliitörü inşaatı keşıf be
deli (657.429) liia (06) kuruş. 

2 - Eksiltme 17-3-939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 15 de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü ı>u 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro. 
jeleri (32) lira (87) kuruş mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden ala -
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için is
teklilerin (30.047) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve] ellerinde bulunan bütün ve -
sikalar la birlikte bir istida ile V cka -
lete 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 - İsteklilerin teklif mektupları • 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver . 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (440) 10541 

Yangın tesisatı 
Nafıa Vekaleti Yapı ~ıleri Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmıye konulan iş: Ankara 

Hariciye vekaleti binası yangın tesisa· 
tıdır. Keşif bedeli ı 740 lira 3 kuruş 
tur. 

2 - Eksiltme 6 .3. 1939 pazartesi gU 
nü saat 15 te Naf a Vekaleti yapı işle
ri eksiltme komisyonu odasında pazar 
lık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 9 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

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

1L556 

Kaldırını tanıiratı 
Nafıa V ckfıleti İstanbul Elektı i. 

lıleri Umum Müdürlüğünden : 
ı - Muhammen beaeli 19000 lııa 

tutan kc.ldırım tamiratı ışı kaı>•11 • 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 2 mart 939 perşembe 
güniı saat ıs de ıdarenın tünel başın
da Metrohan bınasının 6 ncı katında 
toplanacak ek61.tme komisyonunda 
yapııacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve muka· 
vele proıeleri idare veznesinden 95 
kuruş ır.ukabilinde dağ tılmaktadır. 

4 - !Vıuvakkat teminat (1425) lira
dır 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kar.un ahkümına uygun olarak ve 
eksıltmeden en az bir saat evel mak 
buz mukabilinde kc misyon reisli~ine 
verilmiş bulunması lazımdır. 

(986/548) 10584 

İki kamyonet şasisi 

alınacak 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün
den : 

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

İsteklilerin en geç 27-2.1939 tarihine 
kadar fiat ve teslim müddeti bildirme
leri ve kataloğ ve sair tafsilat verme • 
leri ilan olunur. 551 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Türk hava kurumu Bolu şubesi 
ba~kanl ığından: 

1) Eksiltmeye konulan iş: Bolu'da 
hükümet konağı karşıs:ndaki cümhu
riyet meydanında yapılacak olan 
Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi
nasıdır. 

2) Bu binanın keşif bedeli 11989,88 
kuruştur. 

3) Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

A - Münakasa şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
c - Plan, 
D - Inşaat şartları umumi esasları 
E - Umumi inşaat şartnamesine 

merbut lahika, 
F - Keşifname. 
!stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Türk Hava Kurumu Bolu şubesin
de görebilirler. 

4) Eksiltme 8 şubat 939 tarihinden 
itibareı. ve 10 mart 939 tarihli cuma 
günü saat 15 te yapılmak üzere 30 
gündür. 

5) Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yap·lacaktır. 

6) Eksiltmeye girebilmek ıçın is -
teklilerin (899,24) kuruş muvakkat te 
minat vermesi ve .>undan başka atide
ki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı bulun
du~una dair vesika, 

B - Vilayet Nafıa Müdürlüğünden 
verilmiş ehliyet vesikası. 

7) Teklif mektupları yukarda dör
düncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Türk Hava Kurumu 
Bolu şubesine getirilerek eksiltme ko 
misvom: reisli r, ine makbuz mukabi 
tinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline kadar gelmiş 
olması ve d ş zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması Jfizımdır. 
Postad? vaki olacak gecikmeler ka 
bul edilmez. 606 

E mek lorbası ahnacak 

5 - Yaptırılacak olan bu işlere ait 
şartname bedelsiz olarak Devlet Mete
oroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 
temin edilebilir. Ve resimler de görü
lebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde. 
terinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona baş -
vurmaları. ( 523) 10546 

Muhtelif malzeme 
ahnacak 

Ba~vekalet Devlet Meteoroloji 
i~leri umum müdürlüğünden: 

Miktarı Cinsi 

44 adet Anot bataryası kuru 
600 adet Anten izolatörü 
100 adet Rasat elektrik feneri 

1000 adet Rasat elektrik feneri pili 
1500 adet lzolfitör fincan 

50 adet Entereptör 
40 adet Buton 
40 adet Buton 

2 adet Voltmetre 
6 adet Anot bataryası sulu 

1500 metre Anten teli 
500 metre Anten iniş teli 

2000 metre Kablo teli 
1000 metre Kablo teli 

20000 metre Telefon teli 
5000 metre Telefon kablosu 

Yalnız 16 kalemdir 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için yukarda cins ve miktarları ya
zılı 16 kalem malzeme l.-apalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11 mart 939 cumartesi 
günü saat 11 de Yenişehir su deposu 
altında Kızılırmak soka;ık No 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Mü
dürlüğünde toplanacak olan satınal

ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel (8000) lira 

olup ilk teminat (600) liradır. 

4 - İlk teminat banka mektubun· 
elan gayri nakit veya nakit yer.ine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonumuzca kabul edilcmiyece -
ğinden en geç ihaleden bir gün evvel 
Merkez muhasebeciliğine Y"\tırılarak 
alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

5 - Alınacak bu malzemeye ait 
şartname bedelsiz olarak Devlet me
teoroloji işleri Umum Müdürlüğü le
vazım şubesinden temin edilebilir. 

6 - Zarfların ihaleden en geç bir 
saat evvel makbuz mukabilinde ko -
misyona tevdii lazımdır. (651) 10652 

.: Enstitüler 
Kiralık bakkal dükônı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör -
lüğünden : 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

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

tur. 
ı -Bir tanesine yüz on kuruş kıy

met biçilen vasıf ve örneğine uygun 
sekiz bin ekmek torbası 7 /3/939 salı 
günü saat onda kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - 25. 2. 939 cumartesi günü saat 
10 da rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından ihale yapılacak
tlr. 

3 - Tahmin edilen senelik kira be
deli 1403 liradır. 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazartesi gü 
nü saat ı 1 de vekalet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
körülebilir . 

4 - İsteklilerin belli gün ve saate 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le komisyonda bulunmaları . 

(399) 10417 

Seyyar mutba~t ahnatak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Bir adet seyyar mutbak aç·k 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 150 liradır. 

2 - İhalesi 8. 3. 939 çarşamba günü 
saat 15 de vek<llet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve planı her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (561) 10569 

Arka çantası diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Bezi vcks.letçe verilmek ve ara bezi 

ile sair bütün teferruatı müteahhit ta
rafından temin edilmek üzere 80.000 
adet arka çantası pazarlıkla diktirile
cektir. İsteklilerin teklif edecekleri 
en son fiyat üzerinden kanunen 
vermeleri icabeden kati teminatları 
ile birlikte pazarl;k günü olan 27 şu
bat 939 pazartesi günü saat 10 da An
kara'da M.M.V. satın alma Ko. na 
müracaatları. Arka çantaları toptan 
bir talibe verileceği gibi iki parçaya 
da ayrılmak suretiyle iki talibe de 
verilebilir. (594) 10592 

Tamirat ya9tınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 5i59 lira 50 kuruş 

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

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

3 - İlk teminatı 417 lira olup şart
namesi 30 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

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

(595) 10593 

Yün çorap ah nacak 
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 icabeden kati teminatları i
le birlikte pazarlık gün ve saatında 

komisyonda bulunmaları. (607) 10617 

Perçin çivisi saire 
allnacak . 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

: ................................................... , 
1 Kamutay I ıaz.mdır. (643) 10649 

..................................................... ! 

Benzin ahnacak :Mahkemeler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi lda 

re Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle (yetmiş 

beş bin) litre benzin alınacaktır. 

Malatya sulh hukuk hakimliğin· 
..:len: 

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

3 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma gü
nü saat on beşte Büyük Millet Meclisi 
idare amirleri heyeti odasında icra kı
l.nacaktır. 

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

5 - Kapal· zarfların ihale günü sa
at 14 e kadar idare heyetine makbuz 
mukabilinde tevdi edilmesi lazımdır. 

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

10547 

.-
Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara birlik ve müesseseleri 

ihtiyacı için 28000 kilo Z. yağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 16.800 lira olup 
muvakkat teminatı 1260 liradır. 

3 - Eksiltmesi 27-2-939 P. ertesi 
günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme 
günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara L V. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(390) 10413 

Kuru ot a ınacal< 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Malatya garnizonunda bulu-

nan birliklerin ihtiyacı için kapalı 
zarf usuliyle yapılan münakasası ne
tice M. M. V. de gali görüldüğü ci
hetle 360,000 kilo K. otun münakasa
sı pazarlık suretiyle yapılacakt:r. 

2 - Pazarlık 6. Mart 939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün öğleden 
sonra alay satınalma komisyonunda 
gösterilir. 

4 - Taliplerin 340 lira teminat ka
tiyeleriyle alay komutanlığı binası 
içindeki satınalma komisyonuna gel-
meleri ilan olunur. (571) 10570 

3000 Kilo zeytin tanesi ahnacak 

Davacı: Malatya posta telgraf ve 
telefon müdürlüğüne izafeten müdü
rü Zeki Madran 

Müddeialeyh: Adıyaman eski pv;,• 
ta telgraf ve telefon müdürü Aziz 

Dava: Alacak 
Müddeialeyh Adıyamanda olmadı· 

ğından ve nereye gittiği de meçhul 
bulunduğundan davetiye yerine kairn 
olmak üzere Ulus gazetesiyle ilanına 
ve muhakemenin 24 3 - 1939 günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiş oldu· 
ğundan keyfiyet ilan olunur. 605 

Zile asliye hukuk ha:kimliğinden: 

Zilenin Hacımemet mahallesinden 
çakır berber oğlu İbrahim torunu Fa· 
dik tarafından M. aleyh mahalleden 
balak kızının tlirahim ve şeyh Ali nıa 
hallesinden tahta bacağının Naciye a· 
leyhlerine aç:lan menimüdahale ve 
tescil davasında tescili istenen Zile· 
nin Akbaba mevkiinde doğu berber 
oğlu Arif batı yol, şimalen yol cenu~ 
ben Rıza Bey tarlası ve keza Koşat1' 
yerinde doğu İrice oğlu,batı muhacil' 
Recep, cenubu Demirali, şimalen yol, 
bağ ve kırağlek yerinde doğu pugur 
oğlu batı kokma oğlu şimali yol ce• 
nubu demirci Hüseyin ile çevrili ba• 
ğın davacı tarafından namına tescili 
istenmekle yukarda hudut ve evsafı 
yazılı lıir tarla ve iki bağda hakkı o
lanlar .n işbu ilan tarihinden i tibarerı 
bir ay içinde mahkemeye müracaat 
etmeleri aksi halde bir hak iddia ede· 
miyecekleri ilan olunur. (653) 10653 

Nevıehir asliye hukuk mahkeme· 
sinden: 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 3000 kilo zey
tin tanesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 24. 2. 939 cuma günü saat 14 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko. 
misyonuna gelmeleri. 

(635) 10644 

Ankara Valiliği · 
2 - Şartnamesi parasız komisyon

dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
altı yilz elli liralık ilk teminat banka 
mektup veya sandık makbuzunu ve 
şarnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplar·nı belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma 

4 - Muvakkat teminat 105,25 lira
dır. 

Otuz kalem perçin çivisi, pulu " 
toka ve saire pazarlıkla 28 şubat 93~ 
salı günü saat 14 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. lsteklileriıı en son teklif edecek
leri fiyat üzerinden kati teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. 

Karakol binası 
yaptınlacak 

N evşehirin Herikli mahallesinderı 

kırıt Ali oğlu Ali mahdumu Mehme• 
din mahallei mezkurdan Kırıt Ali oğ· 
lu babası Ali aleyhine Nevşehir asli· 
ye hukuk mahkemesine açtığı: Baba· 
sı Ali yirmi sene evel harbi umumi• 
de askere sevkolunarak Erzurum cep• 
hesinde Hasankale'de harbe girdiği 
ve harpten sonra hastaneye gittiği ha· 
beri al nmış ise de ol tarihten beri 
hayat ve mematmdan haber alınama· 
mış ve elyevm nüfusta berhayat gö • 
rünmekte olduğundan kanunu mede· 
ninin 31-32 inci maddeleri mucibince 
babası Alinin gaipliğine karar veril• 
mesi hakkındaki davası üzerine müd• 
deaaleyh Alinin yirmi sene evvel as· 
kere sevkedilip elyevm nerede oldll' 
ğu ve mahalli ikameti meçhul buturı• 
duğu beyaniyle namına çıkarılan da' 
vetiye varakası müşbaşir tarafındaft 

biHitebliğ iade edilmiş olmakla malt' 
kemece hukuk usul muhakemeleri ka' 
nununun 141-142 ve müteakip madde· 
terde gösterilen sarahat dairesinde ..,e 
bir ay müddetle keyfiyetin resmi gıı' 
zete ile vilayette çıkan Nigde gaze• 
tesinde ilanen tebliğat icrasına "' 
muhakemenin de 3-4-939 pazartesi gtı 
nü saat dokuza talikine karar veril' 
miş olduğundan bir mah müddet zar' 
f nda müddeaaleyhin bizzat ve yahll1 

tarafından bir vekili musaddak görı' 
dermesi ve mumaileyhi göriip tamyaı1 
ların da kezalik tarihi ilandan itibarctl 
bir ay içinde muhakemeyi haberd:t 
etmesi aksi halde muhakemenin gıy~ 
ben rüyet edilerek müddeaaleyh A11 

nin gaipliğine karar verileceği matil 
mu olmak ve tebligat makamına kaİ 
olmak üzere keyfiyet bermucibi kara' 

lar. (553) 10568 

5 - Parasız şartname almak isti
yenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (437) 10438 ~608) 10618 

Ankara Valiliğinden: 
Bahçelievler Kooperatif mahallesi ilan olunur. (654) 10654 
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Demiryolları·· ··· . .. . . ._ .. 

8 adet döner köprü yaphrılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan 
Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 

adet muhtelif döner köprü 4. 4. 1939 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
liyle Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 430,S7 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Tesviyeci, Tornau, Planyau 
aram yor 

Devlet Demiryollnrı l~letme U
mum Müdürlüğünden : 

İdaremizin Eskişehir'de bulunan 
yol atölyesi kantarlar şubesine, aşa
ğıdaki şerait dahilinde 23 tes.viyeci, 
1 tornacı, ı planyacı alınacaktır. 
Yapılacak denemede muvaffak o

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

l 
........................................ =1 

Vilayetler . .................................................. . 
~ose · inıaah ilam 

Erzurwn Vilayetinden: 

1 - Trabzon - Iran transit yolu -
"Un takriben 48+748 kilometre uzun
luğundaki "Seyhbop - lran hududu,. 
kısmının tesviye, sınai imalat ve şose 
inşaatı birinci eksiltmede yapılan tek 
lifler haddi layık görülmediğinden 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli "615841" lira "88" ku· 
ruştur. 

2 - Eksiltme 6 mart pazartesi gü
nü saat "lS" te Erzurumda Transit 
yolu ikinci mıntaka başmiıdürlüğü 

odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak "'30" lira "80" kuruş 
mukabilinde Karaköse'de Nafıa mü -
dürlüğünden ve Erzurumda transit 
yolu ikinci mıntaka başmüdüriüğün -
den alınabilir. 

u ı: us 
de yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmış 
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vil!yet 
makamına müracaatla alacakları ehli • 
yeti fenniye vesikasını ibraz etmele -
ri ve 939 yılına ait ticaret odası vesi • 
kasını ibraz etmeleri lazımdır. (910 -
499) 10507 

Mezbaha yoptınlocok 
Kayseri Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayse
ride erkilet yolu üzerinde göl başı 
mevkiine yapılacak mezbaha inşaatı -
dır. Muhammen keşif bedeli yüz bin 
dört yüz yetmiş bir lira (43) kuruş o
lup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D- Nafıa yapı işleri umumi ve fen-

ni ş::trtnamesi. 
E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cetvelleri. 
G - Proje ve sair evrak. 

K.irahk: 

Devren Kiralık daire - Yenifehir 
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 mahrukat deposu - lstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Ti: 2889 S18 

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

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

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

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

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

Küçük İ lôn Şortları 
Dört satırlık küc;iik ilanlardan : 

Bir defa i_çin 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi ıeçme • 
mesi Uizımdır. Bu miktarı geçen i -
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

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

Satrlık - Havuzbaşı Demirtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Ds. 50 arsa. 
Ti: 2440 a müracaat. 5S6 

Satılık radyo - R S A marka 1938 
mo~eli 10 lambalı radyo seyahat do
layısiyle sat:hktır. Fidanlık karşısı 
apartman kapıcısına müracaat S59 

Umum Müdürlük 
1 - Türk olmak 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "28383" lira "'G7" kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Er_ 
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımd r. "'Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel bir istida ile isteklilerin Erzu -
rum valiliğine müracaatları ve istida
larına en az bir kalemde iki yüz bin 
lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptı -
ğma dair işi yaptıran idarelerden a
lınm:ş vesika iliştirmeleri muktazi . 
dir. Bu müddet zarfında vesika tale
binde bulunmıyanlar eksiltmeye gire
miyeceklerdir.,, 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 6 mart pazartesi gü
nü saat "14" e kadar eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edecekleridir. 

C ve U - fıkrasındaki evraktan ba;;
tta Ol6Cr evraklar taliplerine beş lira 
ınukabılınde belediye heyeti fenniye -
since veı ilır. C. ve D. fıkrasındaki ev· 
ıak belediye heyetı fenniycsindc tet • 
kik edilebilir. 

. .. . . .. Acele satılık bağ - Çubuk Barajı 
Kıralrk - Yuksek Zıraat Enstıtusü 1 k" · d 5520 M ·t w 

2 - Sanat mekteplerinden iyi der
ce ile ve tesviyeci olarak mezun bu
lunmak. 

3 - Zabıtada sui halle kayıtlı ol
mamak 

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

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

6 - İsteklilerin askerliğini yapmış 
olup otuz yaşından fazla olmaması 13.
zımdır. (573) 10587 

Meşe Travers ohnocok 
9. cu İ§lelmc Müdürlüğünden : 

Sontelegraf, Ulus ve Anadolu gaze
teleriyle 20.2.1939 tarihinde bilmüna -
kasa satın alınacağı ilan edilmiş olan 
60.000 adet meşe travers eksiltmesi gö 
rülen lüzum üzerine 11.3.939 cumarte
si günü saat 11 e talik edilmiştir. Be
herinin muhammen bedeli 380 kuruş, 
muvakkat teminat 12650 liradır. İstek
lilerin kanuni vesika ve teminatlariy
le teklifnamelerini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını eksiltme saatından 

bir saat evetine kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Hl.zımdır. Eksiltme Sir
keci'de 9 işletme binasında yapılacak· 
trr. Şartnamelerde değişiklik olmayıp 
1140 kun:ş mukabilinde Sirkeci, İz -
mir ve Ankara demiryolu veznelerin -

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (730-384) 10397 

Köprü yaptırılacak 

Çanakkale EncÜmeni Daim.isin
den : 

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

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

A - Eksiltme şartnamesi,. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname, 
E - Hususi şartname, 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira S8 kuruştur. 

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

belediye encümeni tarafından yapıla -
caktır. 

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

7 - Teklif mektuplan yukarıda ya· 
zılı gün ve saatten bir saat evel bele
diye encümen riyasetine ma.kbuz mu
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihsarında tek -
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönde-
.. iJmesinde taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 32 - 33 - 34 üncü maddelerine ve 

F - Keşif cetveli, metraj 
fiyat bordrosu, 

G - Malzeme grafiği, 

cetveli, l:>u husustaki şartname hükümlerine 
harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan 

İstiyenler bu şartnameleri ve evra
kı Çanakkale Nafia müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 2-3-939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ıs de Vilayet ma· 
kamında toplanacak daimi encümen • 

l)lunur. (501/912) 10520 

Hükumet konağı yaphrllacak 

den verilmektedir. (1075/586) 10614 '----------------

. . mev ıın e . çeşı meyva agaç-
mahallcsınde 3 oda elektrık hava gazı ı l b k 1 b w D D il A k . . .. ı a ı ı ag . . yo arı n ara ma-
olan hır daıre Tl: 3991 muracaat. v d Al" ·· 

569 
583 

Kiralık oda - Möbilyeli, kalorifer
li her konforu havi bir oda kiralıktır. 
Işıklar cad. Nafiz Apart. Kapıcıya 
müracaat. 590 

Kiralık - Konforlu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir İnkılap sokak No: 
4 alt kat birinci kapı. 592 

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
Sıhhiye vekaleti otobüs durağında 
2/3 No. Bizim bakkal Bay Mehmet 
- Mııstafaya müracaat. 594 

Kiralık aranıyor - Yenişehirde ga
rajlı veya bahçesi müsait 2-3 odalı. 
Derhal yahut ilerde boşalacak. Ab
dullah, Adakale So. 2 A. Yenişehir. 

595 

Kir:alrk oda - Bir alman ailesi ya
nında möble kalorifer konforlu bir 
oda. Ali Nazmi Apartmanı No. 9 ka-
pı 2. 596 

Kiralık konforlu bir oda - Halk 
sineması sırasında Müdafaai Hukuk 
caddesi Erek apartman 6 No. ya mü-
racaat. 597 

Kiralık daire - Yenişehir lsmet 
İnönü cad. No. 78 alt katta 4 geniş o
da banyo, mutbak, su. Her gün saat 
ondan ikiye kadar görülür. S98 

Kiralık oda - Adliye sarayı karşı· 
sında Ortaç Apartmanı No. 4 bir Bay 
veya Bayan için. 601 

gazasın a arap ıye muracaat. 

Satılrk Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü -
zayede ile satılacaktır. İsteklilerin 

görmeleri. S72 

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

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

S84 

Satılık kamyon - Bedeli kum ve 
çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki inşaata müracaat oluna Tl: 
1416 dan sorula. 585 

lş anyanlar: 

iş arıyor - Yol, D. yol ve mebani 
inşaatına ait bilumum plin, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. Ulus'ta R. rumuzuna ya-
ziyle müracaat. S49 

l§ arıyor - İcra ve maliye işloe. 
rinde çok tecrübeli bir genç avukat 
veya bir müessesenin takip işlerini 

bihakkın deruhte eder. Ulusta EP. 
rumuzuna müracaat. 591 

11-

Bir hekim aranıyor 
Karacabey Harası Direktörlü_ 

den: 

Karacabey harasının (250) lira a 
Jık ücretli hekimlik kadrosu mün 
dir. Yalnız müessese memurin, ai 
efradı ve müstahdeminin tedavileri 
meşgul olmak üzere bu işe talip ol 
hekimlerin bir istidaya rapten şimdi 
kadar çalıştıkları yerlerden aldıkla 

bonservis, diploma vcsair vesaikle 1 
3. 939 gününe kadar karaca.bey har 
müdüriyetine müracaatları ilan ol 
nur. (1053/582) 10S99 

iş verenler: 

Aranıyor - Tecrübeli Ziraat 
kinistine ihtiyaç vardır. lstiyenler· 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 n 
marada Esat Bozkaya adresine me 
tupla müracaatları. 505 

Aranryor - Matbaa işlerinden a 
lar bir idare memuru ile bir matb 
makinisti. 2. ci Anafartalar Cad. A 
dın sokak 12 Yıldız matbaası her g · 
13-14 arası müracaat. 539 

Tahsildar aranıyor - Noterce 2 
liralık kefalet verebilir askerliği 
yapmış genç bir memura ihtiyaç va 
dır. Tercümei hal ve bonservis sure 
!eriyle Posta kutusu 52 ye müracaa 

548 

Muhasip alınacak - Çankaya ma 
baası Direktörlüğüne müracaat. 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer 
yan aranıyor. Çalışmak istiyenleri 
Bankalar Cad. 48/2 (Yıldız kırtasiye 
mağazasına müracaatları. 55 

Muhasip aranryor - Ucreti 100-13 
Ura arasındadır. Anonim limited şi 
ketlerde çal:şan tercih edilir. Hal te 
cümelerini 368 Ankara kutusuna b.i 
dirmeled. 589 

·. Zoyiler ~ ::·· .. 
Zayı - İstanbul jandarma tabur 

müteferrika bölüğünden "1337" tari 
hinde almış olduğum terhis tezker 
mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağ 
dan eskisinin hülmıü olmadığını ir 
ederim. 

Koç Han N o. 4 Anbar M. Boyabat 
1ı: Hasan Yılmaz. 600 

Odun ve kömür alacaklara 
İstasyon Silo karşısı Halil Bada 

mahrukat deposunda perakende satı 
larda tenzilat yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu 
1,75 
5 

..1ııııııııııııl.l,llllllllllllllllllllllll Muhtelif cins vağon yedekleri alınacak 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 

10. 3. 1939 cuma günü saat (15) te 
Kırklarelinde Nafıa Müdürlüğü bi~ 
sındaki inşaat eksiltme komiı;yonu o
dasında (30910) lira 21 kuruş keşif 
bedelli Kırklareli hükümet konağm
nın birinci kısım temel bodrum ve 
zemin kat duvarları inşaatının (10000) 
lirası 938 ve (20910) lirası da 939 ma
li senesinde tediye edilmek şartiyle 
vahidi fiat esası üzerinden kapalı 

zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
938 senesi gayesine kadar (10000) li· 
ralık iş yapmak lazımdır. 

Kiralık - Bahçeli evler ikinci du
rak No: 20 evin bir dairesi uygun fi. 
atla kiralıktır. İçindekilere ve yahut 
Telefon 2778 Mehmede müracaat. 

l§ arıyor - Yol. D. yol su in~atı- : - Büyük Vals = D. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan : .. 

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

alınacaktır. 

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

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

Eksiltme Kalemin 
No. sı Eş~anın cinsi miktarı -1 Tekerlekli dingil, dingil ve 

komple bojiler. 6 
2 Buvatagresler ve tampon 

gressörler 19 

3 Kapı makarası, Menol, tampon 
tası, tampon, cer kancaları, 

koşum takımları ve teferruatı 59 

Muhtelif malzeme 
D. D. Yolları Satın Alma Komiayonundan : ı 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira 

22000 

1S600 

82400 
10583 

ah nacak 

1650 

1170 

5370 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
Yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 8·3-1939 çarşamba günü 
saat 15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf usulU ile Ankara'da İdare bi -

nasında satın alınacaktır. 

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

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

No. -1 

2 
3 

lsmi 

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

Miktarı 

Kg. 

93.000 
30.000 
27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira Lira 

8210 
11400 
170SO 

615.75 
855 

1278.7S 
10581 

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

Muvakkat teminat (2318) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ek

siltme gününden (8) gün evel Kırk
lareli vilfiyetinc müracaat ederek bu 
iş için alacakları müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve 2490 sayılı kanun muci -
hince verilmesi !azım gelen diğer ve· 
saik ile birlikte (10. 3. 939) tarih cu
ma günii saat (14) de kadar Kırklar
eli nafıa müdürlüğü eksiltme komis
yomına vermeleri lazımdır. (1060-583) 

10591 

Elektrik, su ve sıhi tesisat 
yaphnlacak 

Malatya Pamuk O. Çiftliği Mü
dürlüğüm:len : 

7. Mart. 1939 salı günü saat ıs de 
Malatya ziraat müdürlüğil dairesinde 
(2779) lira (2S) kuruş bedelli pamuk 
O. çiftliğinin elektrik, su ve sıhi te
sisatı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık iş. 

leri genel hususi ve fenni şartname
leri proje hulasası ile buna müteferri 
diğer evrak her gün ziraat dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminatı (208) lira (44) 
kuru~tur. İsteklilerin bu işe girebilme 
leri için bir mukavele ile (5) bin lira 
tesisat işi yaptığına dair almış olduk. 
ları vesikayı ve ticaret odası vesikası
nı komisyonuna ibraz etmeleri tazım · 
dır. (602) 10606 

602 

Satılık: 

Toptan satılık - Bursal Köyünde 
müstakil ve göl ba~ı mevkiinde hi&se
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 

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

Satrlrk - 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 
No. 1 S32 

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

S34 

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

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

na ait tekmil plan profil ve proje ter- : 
siminde muktedir tecrübeli bir res
sam. Ulus'ta B rumuzıuna me~upla 

müracaat. S98 

Pek Yaknda Ankara'da ----.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... . 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükôfat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylul 1 1 kinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

~= _ikramiyeler: : :::;::s:,,.:::ı <:>. 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 ,, 1000 

" - 5.000 ,, 
8 ,, 500 ,, - 4.000 

" 16 ,, 250 ,. = 4.000 ,, 
60 tt 100 

" - 6.000 
" 95 ,, 50 

" - 4.750 ,, 
250 ,, 25 " - 6.250 ,, 

435 32.000 

= == = = === : :a::===fr! ;:s ====:.· 

T. iŞ Bankaftna para yahrmakla, yalnız para biriktirmir 
olmaz, aynı zamanda talihinizi ele denemiı olursunuz. 

'--------------------------~ 
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Musiki Bilhassa 
zevkini 

Blaupunkt Radyolar1 BLAUPUNKT Radyolariyle 
tatmin mümkündür 

Rakipsiz 
bir eserdir. Kôzım Rüştü 

Adliye sarayı caddesi Gencaf'
apartmanı 2. ci kat No: 6 
Ti: 2208 498 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

•• 

A PALAS

PAVİYON 
Umumi arzu üzerine 

Bu akşam 
ikinci bir 

GALA 
11111111111111111• 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... - -- -

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

---------

Al6kadaranın nazarı 
dikkatine 

= ''Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankcuından: -

----------------------
§ BAHÇE VE GOL MERAKLILARINA: § :: "İtalya ve müstemlekelerinde bloke matlfıbatı bulunanlar, =: 

"b l -- - - u para arın: = 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 

: Emsali bulunmıyan nadide fidanlardan İstanbul'da Ortaköyde : _ 
''1. - Ne suretle tekevvün ettiğini, =: 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
~i P.lina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

: Vasil'in bahçesinde bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyene gönderi- ;: = 
: yoruz. 3000 aşılı top kuvvetli akasyalar, 5000 etiketli bodur ve yük- : = 
: sek güJler, 127 renkten, 3000 salon yeşillikleri, 4000 muhtelif çam- : = 
;: lar, 3000 tezyinat ağaçları, 5000 ormanlık fidanları, forme ağaçlar, ;: = 

-"2. - Blokajın vuku tarihini, =: 
''3. - Mikdarlarını, -
"4. - Harıgi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit=: 
"malumatı, 15·4-939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet =: 

: kamelyalar, Manolyalar, Lekastronyalar ve saire ve saire. 7090 : 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcııııııııi=' := "Mzrkez Bankası Umum Müdürlüğüne, isim ve adreslerile =: 
"bildirmeleri ilan olunur.,, 563 §§ -

-------------·· ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Fr 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 H 

100 .. 50 n 5.000 n 

120 .. 40 .. 4.800 H 

160 .. 20 .. 3.200 .. 
DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan qağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaıiyle verilecektir. 

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

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dadır. 

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

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun meı'ud ve bahtiyarları arasrna gir· 
mit olursunuz •.• 

• 

Hissedarlar toplantısı 
Bayburd Çoruh un fabrikası T. A. Şirketinden : 

Bayburt Çoruh un fabrikası Türk Anonim §irketinin umumi 
hissedarlar toplantısı 29 Mart 939 çarşamba günü şirketin merke
zinde icra edileceğinden hissedarların hamil bulundukları hisse 
senetlerini ve yahut ne miktar hisse senedine malik olduklarını 

mübeyyin vesaiki içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket 
kasasına teslim ve mukabilinde duhuliye varakası almaları ilan 
olunur . 

RUZNAMEİMÜZAKERAT: 

l - Heyeti idare ve murakip raporlarının okunması 
2 - 938 bil§nçosunun tetkik ve tasdikiyle meclisi idarenin ibras ı 

3 - Elektrik işinin neticelendirilmesi 
4 - Safi karın ne suretle tevzi edileceği 
5 - 939 bütçesinin müzakeresi 
6 - Dört aza intihabı 
7 - İki murakip intihabı 604 

Kütahya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a · 

partmanında HÜSEYİN ORAK 
T1: 2078 sanayi caddesinde N o: 80 

de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 

Tl: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı · 

111111111111111111111111111111111111111111 

~ Kargalar § - -
~ Üstad Hüseyin Siretin ~ - -: Mizahi, manzum yeni çıkan : 
: bir eseridir: 25 K. 599: 
::111111111111111111111111111111111111111:: 

• 
nız. Her hususta menfaatiniz vardır ========================1• Senelerdenberi tecrübe edilmiştir. 

.:!J l il 1111111111111111111111111111111 Müesaeaat ve İn§aat müteahhidlerine l lll l l lll l il fi 11111111111111111111 l!:. - -- -= --
~ BETON TULUMBA ARI ~ = --= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = - -- -- -
~ Sulu ve kunı beton harçlannı 200 metreye ka dar ufki sevk ve 35 metre irtifaa çıkaran ~ 
§§ "Beton harç tulumbaları,, nı Ticaret Türk Anonim tirketinde bulabilirsiniz. ~ - -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

U L U S - 20. inci yıl. - No- 6307 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mwntaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Matbııa Müdürü: Ali Rıza BAST<AN 

Bu senenin taze 

BAL 1 K YA G 1 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

iş Bankası kartısında Ti: 2018 

Sütçüler Aleminde Bir Hadise ... 

TÜRKİYE UMUM 
JAK DEKALO 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz. 

SÜT MAKtNELERİDlR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bo -
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. Anadoluda acenta 
aranmaktadır. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

VEKlLl İstanbulda Tahtakale caddC9i No. 51 
7078 

~evsim ~ .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
---- lntaatta 

--gelmittir =: =: ------stokumuzdan =: =: 

-- sürat 

YENi 
------- ve SİNEMALAR 

---sus ----------istifade = = -- --------------

BUGÜN BU GECE 

buyurunuz 
=: =: Aıncrika'nın bugüne kadar --= = yarattığı en muazzam eseri --
~ ~ Sikago yanıyor --

---------
azami 

tasarruf --------

\ 1!.~ B~G!f; ı 
TÜRKÇE SESLİ ve ŞARKILI 

Şeyhin Oğlu 

---Bugün Bu Gece 

Şeyhin Oğlu 
Baş Rollerde: 

---------- Aynca: zincirli ve tamburlu Amerikan sistemi benzin ve mazot la itler, her takatte be- Baş Rollerde - Baş Rollerde: 
Rudolf Valantino - Vilma Banki 

Arabistan'ın kızgın çöllerinde ce
reyan eden dehşet ve heyecan sah· 
ıeleriyle dolu ihtiraslı aşk hikayesi 

Rudo1f Vatantino • Vilma Banki =: 
Aşk .•. İhtiras .•. Korku Dehşet ve =: 
heyecan saçan emsalsiz bir ser- := = ton karıttırma makinaları emrinize amadedir. -------------- Müraca.at yerleri: ----------

Ankara: "TlT AŞ" Ticaret Türk Anonim Şir 
keti - Koçak apartmanı - Ulus meydanı. 
Tele fon: 2305 - 2338 

İstanbul: "'J:IT AŞ" Ticaret Türk Anonim Şir 
keti - Taş han · Bahçekapı. 
Telefon 23247 - 23271. 

----= = Tyrone Power • Don Ametch 
=: =: Alice Fay güşet ve macera filmi = ---= = Milyonlarca dolara mal olan misli =: =: görülmemiş bir şaheser -- 12.15 de Ucuz Halk Matinesi 

Seanslar: 

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

14. 16 .. 18 .. Gece: 20.30 da := ------ Seanslar: --= = 14.45 - 16.45 - 18.45 • Gece 21 de CASUS KADIN 
12 de Ucuz Halk Matinesi 

Telefon: 3589 --== == ............................................................................................................................................................... . ---------- YEN! SiNEMADA GECE filmden evvel yeni programla zengin varyete numaraları ve yeni yeni 
hokkabazlık hünerleri. Fiyatlar da zam yoktur. 

---------------
6()7 ıııııııııııııııııııııııııııııııii=' 1~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --'=i'Jlllllllllllllllllllllllllllllll Mether: Dördüncü Vakıf Hanı altında 


