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Milli Şel lnönü Onwersite balkonundan laitabelerini irat et/erlerken Milli telimiz üniversitede bir der• talıip ediyorlar. 
..... 

Millt Sel 
ve gençlik 

F.R.ATAY 

Cümhurreisimiz üniversitede
ki nutkunun ilk kısmında doi
hldan doiruya gençliğe, ikinci 
la.1111nda ''bütün vatandqlanna" 
hitap etti: tüık gençliii, ke~ini 
laiaftet itleal'ine vakfetmek ve 
kendini ona göre hazırlamak 
lizuncbr. Yannki Türkiye'nin 
hizmet kadrosundan ne beldiyo
ftız? Dünkü Tüıkiye'yi akından 

- '\lvt.UuJ~u ıcun)'llll 

nü, bugünkü Türitiye'nin en yük
lek iktidar ve salahiyet mevkiin-- .. 

: Dl 
liic ve karakter! Müstesna fıtri 
"-ıflarmıız, mazide bu milleti •e memleketi felaketten menet
llleie kafi gelmemiıtir. Fakat bu 
._ıflar, iyi bir kafa ve irade ter
biyesi ile tamamlandıiı zaman, 
1eniçağ siyasi ve medeni tarihi
nin tanlı Türkiyesini vücuda ge
tinnek mümkün olacaktır. Mad
di manevi yüzde yüz bir inta di.._mm içindeyiz. Kahramanca 
bir hayat ahlikma muhtaç değil, 
lllahkümuz. Daha birkaç neslin 
eehidleri, Kemalizmin milli kur
tuluı safhası içinde tükenecektir. 
"türkiye 10n köyüne köylüsüne, 
lan dağına tepesine kadar, yir
lllİnci asır medeniyet ilemi ile 
tam bir tecanüs arzedinciye ka
dar bu safhayı bitirmit olduğu
llluza hükmetmek saflık olur. 
Bqlıca mesele, böyle bir inta • 

)1 baf&l'abil~ek hizmet kadrosu
lha yetiftirecek müeueseleri kur
lllakta idi. Cümhuriyet hükü
llletlerinin bu uğurda her han
Iİ bir f eclakirlıktan çekinmit 
oldukları söylenemez: vasıtala
l'Unızın bütün imkinlannı sarf
ettik ! Fakat bir tüık vatanperve
rini, terbiye ve kültür müeueae
lerimiziıi terbiye zifı kadar hiç 
bir tehlike tethiı edemez. Bu zif 
ne olabilir? Onlan da gene ls
llıet lnönü'nün düaturlan üzerin
de dütünerek bulabiliriz: yarım
l:ailıi, kolay ve külfetsiz bir ha
Yat meyli, iradesizlik! 

Yeni nesil, her türlü yetittiri
ci vuıtalara ve müeueselere mi
lik olmak bakımından, timdiki 
İktidar ve idare kadrosunu teı
kil etmekte olanlardan çok 
lllesuddurlar. Kuoayi Milliye 
ve Cümhuriyet devri tahsiyet
lerinin hemen hepai kendi ken
dilerini yetiftirmek ve ömürle
rinin büyük bir kıammı, Aayai 
İrtica ile boillfarak yıpratmak 
Z&ruretinde kalmıılardır. Buna 
ratnıen on bet aenelik cehdin 
eseri muazzam olmuıtur. Şüphe
ıiz bin kat daha iyi ve müsait 
tartlar içinde terbiye gören 
ıençler~ kendi iktidar zamanla
nnda, bu eMrin azametini bir-
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maktadır. Bu mıkdarın 1.220.000 lıra-
----~--------~----~----~---------~----------------

General Miyaja, ingiliz mulaalelet partisi liJeri Atli ile beraber 

Madrid'de çarpışmalar oluyor 

Komünistler hokomete 
karşı ayaklandılar 

HükOmetçi tayyare filoları asilere 
karşı tenkil hareketine geçtiler 

sr Anadolu sigorta tirketi:ıdedir. Fa -
kat reasüranslardan dolayı harici itti
rakler sebebiyle bu mikdarın 120.000 
liradan gayrisi ecnebi ıirketler tara -
f ından ödenecektir. 

I itmıbul yangını tahkikatı 
İstanbul 7 (Telefonla) - Sultan 

hamamın yangını tahkikatı devam et -
mektedir. Yangın yerindeki enkaz ha
la yanmakta olduğundan keıif henüz 

İfllya'nın arzusu Clbull " Snen'ln idare llkHlerİyle 

Tunus stlfiisii• dellPklik yıpllmasıdu 

Almanya'nın kararsızlığı yüzünden 

İtalyanlar harekete geçemiyorlar 
yapılamamıştır. Yangmın sebebi kati- Paris, 7 a.a. - ltalya'nm Fransa'dan arazi terkine taall6k et
yetle belli olmamakla beraber, Atabek miyen taleplerde bulunacaima dair clolqan pyialann tecrübe 
banmın üst katındaki t~ikota1 f~rika- balonle.n mahiyetinde olduju iyi haber alan mahfillerde aöylen-
sında bulunan 800 kılo agrrlıgında ekted" 
ütü makinesinden çıktığı tahmin edil- m ır. 
mektedir. Vali Dr. Llıtfi Kırdar bu_ Bu mahfillerde ltalya'nrn görü'til- r----------------------------
günkü beyanatında yangının susuzluk nü remıen nasıl bildireceğinıin belli 
yüzünden büyümediğini, itfaiyenin olmadı.iı}~ve edilmektedir. ~Yalnız 1 
terkostan bafka denizden ve aahrrnç _ Mu•~lı!" ~ın ma~tl~rını açıga vur
lardan da istifade ettiğini, maahaza İe mak ıç.•n. ıspan~l ıht~lif ının ~onunu 
tanbul'un su derdinin yakında halle _ bekledığı tahmin edılmcktedır. Gö-

• y• • ring'in ltalya'da bulunması bu husua-
dılecegını ve bundan 90nra böyle fell- bi f!L" t t" · · · 1 · · • ta r a.aır ea ısı ıçın c vcrıılı bır 
ketlerle kartılapnamak için, içerile • fırsat addedilmektedir. 
rinde parlayıcı maddeler bulunan de • Alman gazetelerinin iddiasına göre 
polarda esaslı yangın tertibatı alına • İtalya .aad~ Cibuti ve Süveytin ida -
cağını aöylemittir. re ıekıllerınde ve Tunm'taki ltalyan 

lara mah.us •tatilde bazı defitiklik

Gandi açhk grevi 
yapmaktan vaz geçti 

ler yapılmasını istiyecek fakat arazi 
talebinde bulumnıyacaktır. 

ltalya ihtiyataq bir harekette 
bul.unmıyacalc Olen Romanya Btqoelıili Patrilı 

Bu hale göre alman umumi cfirirı 
Londra, 7 a.a. - New - Delhi'den nm Alcdeniz'de İtalya lehinde bir de- Miron Kıütea 

bildiriliyor: Gandi tarafından Rajkot f itiklik yapılmaıaı fikrine yardım et
devleti ahalisi namma ileri eürülen ta- meğe ve bu iddialardan çıkacak tehli-

Saint - Jean - de - Luz, 7 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Madrid' den leplerin büyük bir kısmı, bu devletin kelere karıı durmağa huırlanmadığı
ıelen haberlere göre, cümhuriyet ordusunun birkaç alayı yeni mü- hükümdarı tarafından kabul edilmit .. nm anlqıldıfı iyi haber alan mahfil
daf aa konaeyİne İq&n etmİf Ye oldukça tiddetli çarpıtmalar ol- tir. Bunun üzerine Gendi, açlık ç.evi lerde IÖylenmektedir. 

Romanya'da Baıvekil patrik Miron 
Kristea'nın bir hastalık neticeeinde 
Ani olarak vefatı büyük teesaürle • ka11ılanmıttır. Bapekilete dahiliye 

~· (Soaa 8 iaci 1117l•d•) yaP.DM*tan vaz &eçmiftir. (Soaa a iaci ayllltla) 
nuwı Kalirıftko tayin edilmiştir. Bu 
huamıta celen hlıbeder 8. sayfadadır. 
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. 
insan Ye kültür: 

ikinci hükumet darbesi 
İspanya kardeş harbi ideolojik ihtilaflar yüzi.ınden patlak vermişti. 

Devam ettiği müddetçe, ideolojiler güden devletlerin yardımlarını gör. 
müştü. Son Jınf talar içinde, bir nevi nihayete ererken, bazı şaşırtıcı ha _ 
diseler yaratmıya muvaffak oldu. 

Bunların başlıcası, hükümet tarafının devleti ile hükümcti ara d 
b. 'h 'l" f ba .. . . . h sın a ır ı tı a ın şgostermesı ve reısıcüm ur Azana' nın vazif · b 
d.. k . . ,. I . 'd' B h esı aşma 

onme ·ten ımLina ey emesı ı ı. u areket gösteriyordu kı' .. d 1 
. ,. 1 ... 1 ld k h' ' muca e e -nın manasız ıgı an aşı ı ça, ıç olmazsa bir tarafın akl 'cd l 

h. b' kk" k d dil . . ı ve vı anı e
me ır tera ı ay e mıştır. Fakat hükümet reisi Ne · · 1 
·ıı t' . d d ... . 'ki" l' . . . gnn, ıspanyo 

mı e mın ışarıya ogru ıstı a mı ıçerıye dog"'ru da b' )'"'' · k k 
1 k b 1 d

. . .. ır ıgını oruyaca 
prt ar. ~ .u e ılı:ne~ı~~~ mucadeleden vazgeçmemek taraftarı idi. Bu _ 
nu teyıt ıçın, yem reısıcumhur seçmiye başvurdu. 

işte bu sırada, General Miyaja'nm yardımiyle l · k 
" " f k h . · spanya nın anunen meşrutı a at ayatın realıteleri bakımından k"t" .. h"k'' · · 

f . d'ld'"'' · .. .. V o urum u umetınm tas-
ıye e ı ıgını goruyoruz. e generalin ilk beyanat da N . •· k 

ld ... I b f ın n, egrın ın oş-
muş o ugu şart arın u se er bizzat cümhuriyet k d h . 
f d ·1 · .. "ld'' ..... .. I uman a eyetı tara • 
ın an ı en suru ugunu an ıyoruz. m .. tak .1 f k I 
· d d ... "b'' · us ı spanya, te spanya. Ya-

n~ ışanya . o~ru ta, ııyete bir nihayet verilsin. Kardpız k d"k"lm' 
nıhayet ven Isın. ~ anı o u ıye 

lspanya'nm ihtilal tarihind k' b d" .. 
delim ki b k · t' ek .e 1 u şaşırtıcı onum noktası, temenni e-

' u ço ıs ıraps mış me 1 k t' d .... 'kl"l .. 
t .. .. Ç" k" ha m e e ı, ara ıgı ısti a ve bırlığe gö _ 
ursun. un u, şta gelen b · Iek · · · ,. · · 

birine d ... t d B ' ır mem etın ıstıklalı ve ınsanlarmı biri-
ogra maması ır una m k b'I . 'kl"I' . I 

len ve m'ıll"ı b' ı· .... · d · u a 1 • ıstı a mm şart arını tayin edebi 
ır ıgını, ısannı h. b' "d h 1 . 

hafaza edeh'I b' ·ıı n. ıç ır mu a a esme cevaz vermeden mu-
memeye m ıkenb'lı~dm'ı .et ca~ıa~ı, elbette ki ideolojilerin kılıcı ile bölün _ 

u a ı ı e nın tek ıst k ti' .. be . k' f 1 ... ve terakk' . . b ' ı ame ı ve mus t m ışa mı, var ıgmm 
ısının ır şartı ola k · . . f ra yerme getırmıye muva fak olur. 

Burhan BELGE 

Talebenin okul dışındaki hayatı 

Maarif Vekilliği öğretmenlere 
mühim vazifeler verdi· 

Maarif.'! ekil~iği tarafından her pazartesi netredilen ve alaka
darlara gonderıJmekte bulunan '•Tebliğler Dergisi" nin ıon sayı· 
ımda,. talebelerin okul haricindeki bot zamanlarını ne yolda geçir
melerı lizmıge)diğine dair bir taminı vardır. 

Maarif Vekili bu meseleye ehcmi
yet vermelerini ve her vesileden is
tifade ederek icabcdcn tedbirleri al
~alarını biltün öğretmenlerimizden 
ııtcmektedir. Bu tamim üzerinde ko
nu§ltıayı çok faydalı gördük. 
... Tamimde temenni edildiği üzere, 
o~retmen, çocuğa boş zamanlarını iyi 
bır yolda geçirmesini temin edecek 
itiyatlar kazandırmalı, ona bu husu. 
ta da rehberlikte bulunmalı ve aile
sini aydınlatmalıdır. 

Çffte tedrisat \·cya yarım gün U3u

lünü tatbik eden okulların talebesi 
okul saatleri dışında daha çok serbest 
zamana sahip olacaklarından bilhassa 
rehberliğe muhtaçtırlar. Boş zamanı
nı iyi kullanmasını bilen talebe hem 
okulda muvaffak olur, hem de hayat
ta muvaffak olmanın en milhim şartı
nı elde etmiş bulunur. Bu hususta a
şağıda sıralanan noktaları bilhassa 
dikkate almak lazımdır: 

1 - Bu mesele talebenin yaşına, sı
hi vaziyetine ,mensup oldugu ailenin 
içtimai durumuna ve yaşayış tarzına, 
muhitine ve mevcut imkanlara göre 
değişir. 

II - Talebe okul dışında, uykudan 
başka yemek yemege, istirahata, ders 
~al!şmaia. oyuna, nezih eğlencelere, 
ıçtımai münasebetlerde bulunmağa 
da zaman ayıracaktır. 

Vyku:. 
Çocuk i~in' en mUhim bir ihtiyaç

tır. Okul için hazırlanacak vazife ve
ya ders, oyun, eğlence çocuğu uyu
mak.tan alıkoymamalıdır. Buna bil
haasa ailenin de dikkat etme&i lazım
dır. 

Derse rtılı~ma ve vazi/e 
lıazıruıma: 

Yapdacak tefvik: 
5 ":-- Çocuklar boş zamanlarında da

ha nelere teıvik edilebilirler: 
a) Fırsat düştükçe aile konuşmala

rına iştirak ettirilebilirler. Bu saye
de çocuk içtimaileıir, fikren inkişaf 
eder. 

b) Masal dinlemek, çocukların ho
ıuna gider, bu zevkin artması için 
her fırsattan istifade edilebilir. 

c) Radyo ve gramofondan istifa&:
lcrl l~in mümkün o11l11 fırsatlar hazrr. 
!anabilir. 

d) Terbiyevi filmleri görebilmeleri 
için çareler aranılabilir. 

e) Terbiyevi piyesler için tiyatro
ya götürmek ve okulda oynanacak 
çocuk piyeslerine iştirak ettirme ça
releri aranılabilir. 

f) Halkevlerinin çocuklar için tertip 
ettikleri müsamerelere götürülmele
rine imkanlar aranılabilir. 

g) Resim yapmaları ve bu yolda in
kipf etmeleri için tedbirler alına
bilir. 

h) İmkan varsa, fotoğrafla meşgul 
olmıya teşvik edilebilir. 

i) Müzik dinleme itiyadını vermek 
için, radyo, gramofon ve konserler
den iatifade edilir ve imkan bulunur
sa bir mUzik aleti kullarunağa teşvik 
edilebilir. 

ı) İmkanı olduğu takdirde vücut 
ve sıhatıi müsait olanlara bisiklete 
binmeleri tavsiye edilir ve seyrüsefer 
talimatnamesi ile belediye nizamna. 
meleri hUkUmlerine riayet etmeleri 
öğretilir. 

k) İmkan bulurlarsa ata binmeleri 
tavsiye edilir. 

1) Ev ve bahçe itlerine iştirakleri 

ULUS 

Denizbank vapurlar1 
fahkikall bitli 

Günün pe~inden 
.. ...................... 1 ........... 11111111111111••1 

En büyük yangın: 

Lisan bilen memurlar 
terfi imtihanına girecekler 

Denizbank tarafından Almanya'dan 
satın alınan Etrilsk, Suvat, Sus, Mara
kaz, Trak vapurları hakkında Ziraat 
Bankası hukuk müşaviri B. Mazhar 
Nedim'in reisliğindeki heyet tarafın -
dan yapılan tahkirkat bitmiştir. Heyet 
hazırladığı raporu bugünlerde İktisat 
vekaletine verecektir. Raporun bir hü
Iasası gazetelerde de ncşrolu:ıacaktır. 

lstanhul'daki son yangını hesaplı
yan gazetelerden biri, son beş sene 
içinde Türkiye'de bundan büyük mad 
di ziyan yapan bir yangın daha kay
dedilmediğini söylüyordu. 

İmtihanlar 31 martta Ankara . 
ve lstanbul'da yapılacaktır 

Maarif Vekaleti barem kanunu mucibince bir garp lisanına aşi
na olduğunu iddia eden ve daha yüksek memuriyetlere tayinleri· 
ni istiyen 20 ve 30 lira asli maaşlı memurların imtihanları hak· 
kında bir talimatname hazırlamııtır. Talimatnameyi aynen yazı· 

Karadenizde ve 

boğazda lodos 

935 de orman yangınlarından Tür
kiye'de, ufaklı büyüklü 156 orman 
yanmıştır. Yalnız bizde ağaç kaybı

nın neticeleri, belki phıslara ait ol
madığı için, hatırımızda kalmıyor. 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugün 
şiddetli bir lodos fırtınası vardı. Fır
tına sebebiyle limanda vapur seferleri 
müşkilitla yapılmış, araba vapurları 
Kabataş iskelesine yanaşamamışlardır. 
Ahırkapı açıklarında da bir balıkçı 

sandalı devrilmiş ve yarım saat kadar 
denizde bocalıyan sandalcı Hasan, te
sadüf en oradan geçmekte olan liman 
romorkörü tarafından baygın bir hal
de kurtarılmıştır. 

Ve her halde bu unutkanlık, Ana
dolu'nun orman servetinin dokuz yilz 
bin hektara düştüğünil hatırlıyama
maktan ileri gelmektedir. 

Her vesile ve fırsat bize, bu haki
kati hatırlatmalıdır: Bir ağaç kaybı
mız.a, bir vatandaş kadar yanalım ki, 
ycşıl Türkiye doğabilsin f 

Bir sualin cevabı: 
Ulus'daki mesken yazılarından, 

Ankara'nın 17.372 evinden 11.791 in
de elektrik olmadığını okuyan bir o
kuyucumuz, gönderdiği mektupta di
yor ki: 

Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar 
Umum l\lüdür]üğünün güzel 

bir lf•şcbbii~ii 
Maarif Vekaletine bağlı Güzel Sa

natlar umum müdürlüğü tarafr:ıdan 
aylık bir sanat mecmuası çıkarılması 
hususunda Vekatetçe lazım gelen tah
sisat ayrılmıştır. Çok yakında neşriyat 
sahasında gözükecek olan bu kıymet-
li mecmua sanat sahasında seviyeni:ı 
yükselmesine yardım etmesi itibari•yle 
sanat muhitini ziyadesiyle alakadar 
etmektedir. Bahusus çok zengin yazı_ 
!arı ve renkli kılişeleri ihtiva edecek 
olan bu mecmua için maddi hiç bir 
fedakarlıkta':\ çekinmiyecek olan Ma . 
arif Vekaletinin bu güzel teşebbüsü 
sanatkar ve sanat severler arasında se
vinç uyandırmıştır. 

tavsiy~ olunur. 
m) Gezintilere iştirak ettirilir. 
n) Kendi aralarında buluşup konuş. 

maları için çocuklara fırsatlar hazır
lanabilir. 

Öğretmenlerin rehberliği: 
III - Çifte tedrisat veya yarım gün 

usullerini tatbik eden okul talebeleri
ne boş kalan yarım günlerini nasıl ge_ 
çirecekleri hakkında rehberlik ediL 
meai bilhuaa lbnndıT. 

a) Öğleden sonra boş zamanı olan 
talebeye de~ ve vaztrc :tıazıriaclrKtau 
başka, bu tamimin 3, 4 ve S numaralı 
fıkralarında izah edilen faaliyetler
den bir veya birkaçı ile meşgul olma.. 
tarı, sabahlan erken kalkacakları için 
vaktinde yatmaları telkin edilmelidir. 

b) Öğleden eve! boş zamanı olan 
talebeye de, ders ve vazife hazırladık_ 
tan sonra artan zamanlarını 3, 4 ve 
5 inci fıkralardaki faaliyetlere tahsis 
etmeleri, vaktinde yemek yemeleri tel 
kin edilmelidir. 

iV - Ailevi durumu dolayısiyle ha. 
riçte çalışmak mecburiyetinde olan ta
lebe ile öğretmen ayrıca meşgul ol · 
malıdır 

V - Çocuk velileri okula geldikçe 
öğretmen veya başöğretmen çocukla -
rın boş zamanlarını nasıl geçirirlerse 
kendileri için daha faydalı olacağı hak 
kmda izahat vermeli ve okullarda te
şekkül etmiş olan himaye heyetleri ile 
sık sık temas edip bu mesele hakkm • 
da tedbirler almıya sal11malıdır. 

VI - Kültür direktörleri ve ispek
tcrler okulları teftiş esnasında bu ta -
mim hükümlerinin yerine getirilmesi 
hususunda ne gibi tedbirler almdığını 
tetkik edeceklerdir. 

1. H. U. 

"- Sizin bir yanlışınız olacak. Ben 
Ankara'nın Cebeci semtinde oturu
rum. Yolum uzuncadır. Geceleri gi
der gelirken hemen hemen her evde 
elektrik ıtığı görürüm." 

Sayın okuyucumuz burada kullan
dığı hemen hemen tabirine dikkat et
melidir: On evden birinde olan elek
trik ışığı, dokuz evin titrek ve sönük 
cılız petrol aydınlığını kapatabiliyor. 
1çimizd1.: ucuz ve bol enerji hasreti, 
resmi rakamları bize unutturarak bir 
ihtibas yaptırmaktadır. Birçok şehir
lerimiz bugUn elektriği, hali, lüks 
eşya fiyatına almaktadır. Bu rakam 
hak~kati karşısında, satışı kadar tesi
satının da ucuzlatılarak her türk e
vinde medeni ışık görmek arzusunu 
duyan bu vatandaş görüşünün gerçek 
leşmesini gönül nasıl istemez? 

Bir manevra masrafı: 
Dünkü ajana haberleri arasında, ln 

gilterc'nin, son manevralarda donan
masını seferber hale koymak için har 
cadığı paranın yekunu vardı: 
1. 776.000 ingiliz lirası ... 

Bu, bizim paramızla aşağı yukarı 
on milyon liraya yakındır. Sulh ha
linde bir tek manevra için harcanan 
bu para karııaında, bizim Milli Mü
dafnya son bü-tçe ile verdiiimiz on 
bir buçuk milyon ne kadar haklı gö
ır ii lcü,vor. 

En büyük dava: 
Muhterem General Doktor Besim 

Omer Akalın "Türk çocuğunu nasıl 
yaşatmalı?" adlı mühim bir eser neş
retti. Uzun bir tetkik ve milsbet bir 
bilgi mahsulü olan bu kitap, en bü
yük divamızm nasıl başarılacağını 
salahiyetle anlatıyor. 

Çocuk ölümlerini, yii.zde üçe indi
ren mcsud memleketler arasında yer 
aldığı gün Türkiye'nin nüfuaunun ar
tışında binde yirmi ikinin bir o ka
dar artacağını anlıyoruz. 

Kitapta bazı memleketlerde çocuk 
doğumlarını artırmak için alınan ted
birler hakikmda enteresan malfunat 
vardır. Meseli Almanya'da, ıt0kaklar
da şöyle levhvalara rastlandığı kay
dediliyor: 

Kazanç vergisini çocuk aayıaiyle ö
deyiniz 1 
Kirayı fazla çocukla ödeyiniz 1 
Fazla çocuk ıize daha iyi it temin 

edecektir 1 
Bu taV11iyelerden bilha11a ikincisi 

Ankaralıları ne kadar alakadar etse 
yeridir. 

KUTAY 

yoruz: 
Birinci madde - Devlet memurları r----------------

maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 8 mart 1929 tarihli ve 1452 sayılı 
kanunun yedinci madcksine göre ha -
remin 14 üncü ve 11 inci derecelerin -
den bir derece daha yüksek memuri -
yetlere alınmalarını temin etmek üze • 
re garp dillerinden birine vakıf olduk
larını sınavla ispat etmek isteğinde 

bulunanların sınavları Ankarada Ta -
rih • Dil • Coğrafya Fakültesinde ve 
1stanbulda İstanbul üniversitesinde 
her yıl mart, mayıs ve ikinciteşrin ay
larında yapılır. Srnav günleri Maarif 
Vekilliğince tesbit edilerek gazeteler
le ilan olunur. 

İkinci madde - Birinci maddede 
yazılı sınava girmek istiyen memur -
lar, hangi garp dilinden, nerede ve 
hangi ckvrede sınava gireceklerini bil 
dirir bir dilekçe ile her -yıl şubat, ni · 
san ve birincitetrin ayları içinde Maa
rif Vekilliğine müracaat ederler. Bu 
dilekçeye hüviyetlerini ve maaş dere -
cesini gösterir fotograf)ı ve bağlı bu
lundukları idareden tasdikli bir belge 
ve 4,5x6 boyunda dört fotograf iliş -
tirmeleri lazımdır. 

Üçüncü madde - Bu talimatname
ye göre bir garp dili sınavına girecek 
memurlardan bildikleri garp dilinde 
yazılmış en az Uç sayfalık bir parçayı 
türkçeye ve tilrkçe yazılmış bir ibare
yi garp diline lugate müracaat etme . 
den doğru olarak tercüme edenler sı· 
navda muvaffak olmu§ sayılırlar. 

Maarif Vekaleti bu talimatnameye 

göre ilk imtihanı 31 mart 1939 günü 

İstanbulda üniversitede, şehrimizde 

de Tarih _ Dil - Coğraf,ya fakültesin
de yapacaktu. Bu imtihana girecek -
ler 24 marta kadar Maarif Vekaleti.:ıe 

müracaat edeceklerdir. 

İmtihanda garp dilinde yazılmıt en 
az Uç aayfahk bir parça tUrkçeyc ve 

tilr~e yazılmış bir ibare de garp dili-
ne ıscv uıçççzuı.. 

Her iki tercümeyi doğru olarak ya

panlar imtihanda kazanmış sayılacak

lardır. 

B. ~inasi Turga iıine baıladı 

İzmir limon 

nizamnamesinde 

değişiklik yapıldı 
İcra Vekilleri Heyeti İzmir limall 

nizamnamesinin ellinci maddesini de
ğiştirmiştir. Maddenin yeni aldığı şe -
kil şudur: 

"Gerek mendireğe girmek gerek rıh 
tım ve iskelelere gelmek üzere İzmir 

limanına giden 150 gayri safi tonita • 
todan fazla gemilerin kılavuz almaları 
mecburidir. Kılavuz vasıtaları denizde 
meni müsademe mukarreratında yazılı 
fener ve işareti taşıyacaklardır. 

Kılavuzların sıhi pratika almadan 
evci gemilere girmeleri caiz ise de, 
bulaşık yedlerden geldiği anlatılan 
gemilerin tabi olaca':'lları sıhi tedbirle
re bu kılavuzlar da tabi olurlar." 

Bakteriyoloji ve kimya 

müesseseleri, fenni 

gözlükçülerin 

ruhsatnameleri 
Hususi hastaneler açılması için Sı -

hat ve İçtimai Muavenet Vekaletince 
verilecek ruhsat:ıamcler, tababet ve 
şuabatı sanatları mensuplarına verilen 
şehadetname, ruhsatname ve ihtisas 
vesikaları bir harça tabi tutulmakta -
dır, Aynı suretle maksadı menfaatle 
açılan bakteriyoloji ve kimya labora • 
tuvarlarmın açılmasrna dair verilen 
ruhsatnamelerin ~ bir harca tabi tu • 
tutması, keza fenni gözlükçülerin de 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin
den ruh t Alarak hnrca tt.bi +u tulnıa

ları için bir .kanun projesi hazırlan • 
m~tır. 

Projeye göre serir ve gidat tah<Jr
nyaL . .. ....... ıuc:ıL :r- l'uau •C nusıı tca .. 
mililer aranılan umuma mahsus bak -
tcriyoloji ve kimya laboratuvarları a~
mak üzere Sıhat ve İçtimai muavenet 
Vekaletince verilecek ruhsatnameler· 
le fenni gözlükçUlük ruhsatnamlerin • 
den 20 lira ve bu ruhsatnameleri zı
yaı sebebiyle verilecek duplikatalar • 
dan 10 lira harç alınacaktır, 

Stenografi kursu 

Bir müddetten beri Nümune hasta
nesinde tedavi altında bulunan Anka
ra emniyet müdürü B. Şinasi Turga 
dünden itibaren vazifesine filen baş -
lamıştrr. 

B. Şinasi Turga'ya geçmiş olsun 
der. Vazifesinde muvaffakiyetler di • 
!eriz. 

Ankara Halkevinin ikinci ste':tog -
rafi kursunun kayıt muamelesi dün 
bitmiştir. Kursa devam etmek çin 90 
ki'i kaydolunmuştur. Derslere pazar • 
dan sonra başlanacaktır. 

K11llay balo biletleri 
lstanbul, Sebat eczaneleriyle 
Ankara Palas otelinde ve Tay
yare Piyango bayiliğinde satıl
maktadır. Balo hakkında ma -
lfımat almak için telefon nu -
marası 1888 

ll-IAVA 

IF'~ 
Yurdun en soğuk yeri.dün 

Ulukııla idi 

Çocuk yarın veya ilerisi için ha_ 
ı:ırlıyacağı vazifeye vakit ay:rrnak 
me~buriyetindedir. Ogretıncn vazife 
verırken hesaplı hareket etmeli 
cu"'u b'I · · · ' ço• r. n yaşını, ı gısını, bulabileceği 
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Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

bulutlu, sonraları kapalı geç.ınif, rü:z -
gar cenubu garbiden saniyede C':l çok 
üç metre kadar hızla esmiştir. En dü • 
filk ısı sıfmn altında 11, en yüksek..., 
sı da sıfırın üstünde 2 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdda doğu ve cenup 
doğusu Anadoluda hava mevzii karlı, 

diğer bölgelerde kapalı geçmiş, 24 sa
at içb.de gene devam eden hafif yağıf· 
ların metre murabbaına bıraktıkları su 
mikdarları Mardin'ck 12, Siirt'te S 
Malatya'da 2, Ağrıda 8, Vanda 5, Kars 
ta 1, Orduda 23, Giresunda 6, Rizede 
3, Sinop'ta 1 kilogramdır. Karla örtü
lü bulunan bölgelerde karm toprak üs 
tündeki kalınlığı Ulu kışlada 1 O, Kay
seri de ve Erzincanda 11, Bayburtta 17 
Kara'ta 20, Orduda 21, Malatyada 28, 
Muşta 36, Erzurumda 41, Sarıkam11 -
ta 79 santimetredir. Nazımiycde kar 
yüksekliği 1 metre 18 santimetreyi 
bulmuştur. Rüzgarlar cenub bölgele -
riyle Karadeniz kıyılarında şimalden, 
diğer bö)Jgelerde garp istikametinden 
saniyede en çok S metre kadar hızla 
esmiftir. En yüksek ısılar İzmir
de 10, Balıkesirde 11, Ada':lada 12, 
Antalyada 14 derecedir. En düşük ısı
lar da sıfırın altında Edirnede 3, İs
tanbulda 4, Bilecikte 6, Konyada 9. 
Boluda ve Karsta 11, Çorumda 12, Si-· 
vasta 14, Kayseride 15 Rrzurumda 115, 
UWkı§lada ıs derecedw. 

ımkanı göz önünde tutmalı ve çocu
ğun başka ihtiyaçlarına zarar vermi
yecck şekilde mevzular vermelidir. 
Muayyen bir vazifeyi yaparken nasıl 
hareket edilmesi lizımgeldiğini her 
fırsatta izah etmelidir. Bayram gibi 
tatil günleri için vazife vermemelidir 
Çocuk iatirahat etmeğe, oyuna, eğlen 
ceye de vak.it bulabilmelidir. 

Oyun: 
Çocuk ıçın en milhim bir ihtiyaç

tır. Buna da ayrıca zaman tahsisi la
zımdır. Yaşa göre ve kimlerle ve han
gi oyunları oynıyabileceği, ev içinde 
ve dışında nasıl oyunların faydalı o
lacağı çocuga iyice izah edilmiş ol
malıdır. 

Serbe11t nıüuıkta: 
Buna da zaman ayırmak lazımdır. 

Oğretmen ve aile çocuğun yaşına ve 
seviyesine uygun kitap, gazete ve 
mecmuaları gö termeli, nasıl okuna
cağını izah etmeli, bilmediği kelime 
ve tibirlerı a~atmalı ve cümleleri aÇ
malıdır. Vaziyeti musait olan aileler 
çocukları için birer kütüphanecik 
yapmalıdırlar. 

Genç sesler 
Millı ŞcJ'ın lstanbul ünıvcrsıte. 

sinde söylediği kıymetli hitabe, ha
la, havamrzdaki elektrik dalgala. 
rında duruyor, kulağımıza ve ruhu
muza dökülüyor gibidir. 

Gençliğe bilgi, moral ve karak
ter tavsiye eden, milli birliği, bü. 
tün vatan çoculclaunr bir tek ideal 
arkasında toplıyan, Atatürk'ün öl. 
mcz, zeval bulmaz hatırası önünde
ki mil11 borcumuzu bir defa daha ha. 
tı.rlatan bu sözleri dinlerken yirmi. 
s_:ne yeni varmı§ çocukların duydu
gu heyecan ve iftiharı görmek va 
ta~ istikbal~nin her §eyden dah; 
saglam olduguna yemin etmek için 
kô.fi değil miydi? 

1.filll Şef'i din/iyen ve onun se 
vimli sesi ile coşan lstanbul iJniver: 
siteli/eri, şimdiki iJniversite binası. 
mn pek yakınlarında bulunan bir 
evden o Şef, hiç bir zaman bırak. 
madığı tevazuu ile ayrılıp istiklil 
ve inkı/§p savaşına yo/lamrken, bel
ki ele. henüz yeni doğmuşlardı. 

Fakat yaş. ancak Türkiye dı~m. 
da gençlik ölçüsü sayılabilir. Evelki 
gün lstanbul üniversitesinde bulu. 
nup doğrudan doğruya: lstanbul 
dı§tnd3 radyoda Mi111 Şef'in sesini 

ve gençliğin coşkunluğunu duyan
lar, bi1tn•1 bu fihengc, ancak, §U vas. 
fı verdiler: 

- Genç sesler/ - T. 1. 

}'a1<ım<ık nıı bu? 

iki arkadaş tarafın.dan yazıl
mıt iki roman ismi hatırlıyorum: 
birisi "Hayat mı bu?", birıiai "Ya
'8mak mı bu?" 

Bir ingiliz alimi de .. in&anların 
hep aynı otu yemek suretiyle iki 
yüz elli ıene ya§ıyabileceklerini,, 
iddia ediyormU§. 

Eier ingilizin dediği doğru çı. 
kar da inaanlar tarafından tatbik 
edilecek oluna, o zaman yukarı
da İsmi geçen romanlar, kim bilir, 
kaç bin tabı yaparlar? 

Aık uğrunda hırsı:;! 

Franaa'da atılunı elinden ~il'-

mamak için 300 bin franktan faz. 

la para çalan bir kız yakalanmıt! 
Zavallı kız t Para çalmaktaki 

maharetini, aııkının gönlünü çal. 
makta göıteneydi, timdi ne hapi
aaneyi boylar, ne de delikanhdan 
ayrılmıt olurdu! 

}'ttnllın! 

lıtanbul'un .. ıu yangınların.. 
dan ağzı ve kalemi yanan bir fair: 

Bir yare açılmış ıibi leylin ces~inde 
Kan 1tılu11yor •emti ıemivata lüruzan. 
Yangm, o bir ejder ki Hytlmaz dili vardır; 
Yangm, o ne dehşetli, ne munis carıavardır 
Bir kere aalar, sonra yalar, ıonrası boşluk/ 

diye - o zamanın bir sıfatını 

kullanalım - aletin bir manzU

me yazm•!tı· Manzumenin hepsi 

bu kadar değil, hatınmızda kal. 
iDii olanı bu ka.dardlr. 

Cenap Şahabeddin de fÖyle bir 
vecize yazmııtı: 

"Kasap dükklnlarındaki butlarla ahpp 
evleri biribirine benzetirim: Her ikiıi de 
ateıe namzettirler . ., 

Şair Eıref'in aynı mevzu üzeri. 
ne yazdığı tu kıt.ayı da, belki, ha. 
tırlaraınız: 

Beladır yanımı lstanbul'un, nisbet 
olundukta 

Kalır yanmda ehven itesi Nemrudu 
nadinm; 

Hususiyle dün akşamlci harilci hanü -
nüman - süzu 

Cehennem sandrın altmda görünce 
babı letvamn. 

Evelki pce lıtanbul'da büyük 
bir yangm çıktığmı duyunca bun
ları hatırladık. Büyük §ehrimiziın 
mükemmel etfalyeai ve yanan bi. 
nalarm kagir olması bu yangmı, 

bu kadar feci olmaktan kurtara

bilirdi; fakat bu yangında ha.. 
kimlerin "anuırı erbaa'' spwlan İ
kisi, rüzgarla ate§, bu faciada bir 
taneaine, yani suya k&J'!ı elele ver
meselerdi ... 

Malfun ya, Sultanhamam yan
gınının milyonu aıaıı zarar ve zi. 
yanma ateıten daha ziyade o sı
rada hüküm süren fırtına aebep 
olauqtur. 
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Müttefikimizin matemi 
;.~ bildirildiiine sör•, 
b p •fikiuatz Ramanya'nm bqftki. 

~ ~iron Kriatea, ölmıiittür. 
~ Ya aıyaai tarihinin en nazik 
~nrde, yapnm pek ilerlemiı 
~ı· s~ rağmen, üzerine ba., 
~- 1~ aiır bir vazifeyi alan 
11ıa._.. Kriatea'nm matı, Türkiye u-

DÜNYA HABERLERi 

Macarlar Varşova'daki 

temaslardan memnun 

ISTANBUL gazeteleri 

"" 
1 efkarında da derin t....W- u.. 

....__ «tıraca1ttır. Hat .. lardadır ki Mi
~ Kri.•tea i lk hükümetint Goga ka. 
"itti lltn İltifaanıdan aonra tetlril eL 
~· 19~? senesi ilkkanununda ,.._ 
Cor le9ilnden M»nra iktidara S8991' 
t'toııJ 1. hülriimeti, kıaa bir zaman j.. 
.... ~. ~nya'nm dahili vaziyetini 
._~ IÇİne atnuf. Harici politikan.. 

a.. ~~.ı.tikeli yollara sevketmitti. 
~---..ık vazİ7Wt içindecllr ki K ... ı 
etti 1 ,1&flr patrike b&fVekilliii teTdi 
la • Biriftci Mil"OD Kri9tea hükümeti, 
.:bikıe beraber altı baıvekili bir •-
di.tİ. los»lryan bir "büyiik kabine., İ
..._ kabine Romanya'nm '9fkili
..... deiiftirdi. Parlamentoyu •• aıi. 
~ hrtileri ilıa etti. Kral& S-Üt 
bıı.._~ler vwen yeni bir ana yua 
~ ederek plebisit yaptı. Liberal 
'a Pt.l'limanter bir devlet t.,ır.illb -
"'~er bir tekle ifrai etti. Yeni ili::- kurduktan aonra da vasif•İ 
itil 1etleadiğinden it batından çe. 
.. dl. Bu kadır büyük tahsi,..tleri 
••--.,.. toplıyan bir kabine siyasi 
~1.da "alır,, oldujunclan it ıön
~di. 

Fakat k .. al Karol bu derece t1L 
"-t16 bir inkılap yaptıktan sonra. 
~'-i hükümeti kurmak için 'bir tah
litet uarken sene Miroa Kriatea Ü. 
~İbde durdu. Ve bu eh.fa da patri
~ reisliği altmda biribiriyle dah~ 
~ lhenk içinde çalatabilecek yenı 
...., hültümet kuruldu. 
1..ı:_ itte geçen nisanda bu ikinci hü. 
~.._.tin kuruldutu pndeaberi pat
"ilt kriatea batvekilliii muhafa• 
:~tir. Gerçi yeni rejim içinde ~ 
1.al vazifeyi kıral almııtr. Hatta 

t-.ai teıkilatta kırata mahaua bir de 

B. Galenko 

SoyYel • Manıu sın1r1nda 

Bir senede 158 
hadise oldu 

Hsinlring, 7 a.a. - Domei ajanıı bil· 
diriyor: Son hudut hadiseleri dolayı· 
siyle Mançukuo hükümeti tarafından 

dün Sovyet makamlarına verilen pro
testoda, bir yıldan beri bu neviden 
158 hldi~e kaydedildiği, Moıkova'nın 
ancak 51 protestoya cevap verdiği, biç 
bir hadisenin memnuniyeti mucip bir 
sureti tesviyeye raptedilmediği ve ıyal· 
nız iki hadisenin tarafgirane bir ,e • 
kilde halledildiği bildirilmektedir. 

. 
YElll SABAH 

B. GAFENKO'YA GÖRE: 
Üniversite nutku 

Hliseyin Cahit Yalçın, buııUnltü bat
makalede, İsmet İnönıi"min, her zamanki 
gibi Jiızumsuz tafsilattan u:ıak, canlı, cid
di ve müe11ir sözleriyle, hepimizin kalbi· 
ne ve ruhuna nüfuz etmek kudretini bir 
kere daha gosterdigi nutkunu mevzuu • 
bahı ederek, bu nutkun, biltlin memlekete 
tamll bir ehemiyct bahşeden cihetin ken
dilerinin çahıma tarzları ve vatana hlıı:· 
met düsturları hakkında verdikleri iza -
hat olduiunu söyledikten sonra, İımet 
İnômi'nlin. milletin ruhunda hiç bir fütur 
ve bedbinlik imili katmamaama ehem! -
yet verdiıdni, halkta dofrudan dofruya 
temas ederek biitün memleket dertlerini 
gözü onıine serilmiş görmek istediğini, 
bu zahmetli itte matbuatın candan yardı
mına intizar edebileceğini ıöylilyor ve 
memlekette bugünkü ümidi, emniyeti ve 
itimadı yaratımın bizzat bmet İnönü ol· 
duğunu ilave ediyor. 

Macaristan ve Romanya 
birbirlerine yaklaıabilirler 
Budapeşte, 7 a.a. - Pe&ti HiTlap gazetesi, Vartova'daki muha· 

birine Romanya Hariciye Nazırı Gafenko tarafından verilen bir 

mülakatı ne,retmektedir. 

B. Bek 

Nazır ezcümle demiştir ki: 
"- Macaristan ve Romanya bir çok 

mü9terck ekonomik meseleler ve ez • 
cümle hububat meselesiyle biribirleri· 
ne bağlı bulunuyorlar. İki memleke • 
tin Polonya ile olan münasebetleri bir Milli Şef'in yeni nutku 

TMJ 

yaklafttla havası ihdasına müsait bu - karşısında 
lunmaktadır.'' M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede 

Bununla beraber, B. Gafenko Ma· İsmet lnonu'min, universitedeki nutkun· 
caristan ile Romanyanm üçüncü bir da ıki tehlikeye iıarct ederek bı:ılere bir· 
devletin tavassutuna lüzum kalmadan lik ve beraberlik tavsiye ettıiıni söyle· 

dikten sonra, nutuktan bazı parçalan 
da anlaşma yolu bulabilecekleri kana- nakletmekte, milli ıefin nutkunun, turk 
atindedir. Bu anıa,ma yalnız siyasi demokrasisinin inkiıah tarihinde yeni 

bir safha açtııını ıöylemektedir. 
değil, aynı zamanda cografi bir lü • 
zumdur. Deniz bank memurlarınrn 

Nazır, Roman yanın bu hususta ha- Kabahati ne? 
len Macaristan'la müzakerede olup ol· '"Guniın meseleleri" sütununda, devlet 
madığı sualine, halen Bükreş'le Buda· memurunun kanun hukumlerı haricinde 

d b • ... "b 1 muamelelere maruz bırakılamıyacağından 
pefte arasın a ır ırtı at,, mevcut 0 - bahsederek, Denizbank tasfiyesinde bu-
duğu cevabını vermiştir. nun aksi görüldüğünu soyledikten sonra, 

Macar mnhfı'llerı· nıemnun açıia çıkarılan memurlar içerisinde lkti· 
nt vekiletinin bu hareketi memurlarda 

Budapctte, 7 a.a. - Macar ajansı • bir emniyetsizlik zihniyeti uyandırabile-

d . ı "k uhah" · cegini, bu sebeple bir takım devlet me -

1 
mn 1P omatı m ırı yazıyor: murlannın matduriyetine sebebiyet ve-

Romanya • Macaristan mukareneti rilmek istenmiyeceğine emniyeti bulun-
hakkında Romanya hariciye nazırı Ga duğunu yazıyor. 

fenko"nU1l Varşovadaki beyanatı res • lamet lnönü'nün hitabesi 
mi macar mahfillerinde memnuniyetle Sabiha Zekeriya Sertel, "Görutler" ıü-
karşılanmıştrr. Hususiyle ki, macar tununda, ilnivenite nutkunu mevzuubaha 
başvekili Teleki ile hariciye nazın Ça· ederek, nutkun muhtelif parçalarını ıerb 
ki tarafmdan macar hükümeti namma ettikten ıonra, bu cumlelerin, bizde, türk 

a.a. Matbuat Serviai 

madığuu söyledikten sonra, ıtene takas 
komisyonculuiuna sözü getirerek, takas 
i~ni devletin yapabileceğini, Dolmabah
çe sarayında relıicümhurla konuşan takas 
komisyoncusunun bizzat söylediğini ha
tırlatarak devletçe bu hususta yapılacak 
mlidahalenin ıekline dair bazı fikirler 
vermektedir. 

SOi POSTA 

Devlet Reisimizin dünkü 

hitabeleri 
"Her giın" sutununda Muhittin Birsen. 

Devlet Reisimizin gençliie ve dolayıııy. 
le bütlin memlekete bıtap eden dunkıi 
nutku etrafındaki fıkrasında, Mılli Şe -
fin sade, samimi ve yalnız hakıkatleri an· 
latan ifadesini tebarüz ettiriyor ve yeni 
bir devre ıteçirdiğimizi, bundan ıoınra. 
demokrasinin sôzü değil, filen kendisi
ni hlkim olmak icap ettığini, dunku nut
kun ~ muhim noktası bu olduğunu, yeni 
intihap devrine cirerken söylenen bu 
sözlerin önümüzdeki dort ıenenin bütun 
siyasi faaliyetine hangi ruhun hikim ola
calını costerdiğini izah ediyor . 

Sıra babaların 
"Sabahtan nbaha,, sütununda, Burhan 

Cahit, Maarif Vekileti tarafından, tale -
beye derı haricinde muaıeret kaideleri 
ve ıokak terbıyesi oıretilmesi yolunda 
ittihaz edilen kararı ele alıyor, ve ıimdi, 
mektepte iyi ıeyler öğrenen çocuiun 
aile muhitinde bu iyi ıeyleri kaybetme
mesini temin etmek vazifesinin çocuk 
babalarına ait olduğunu söylüyor. 

Karade-niz' de iki serseri mayin 
Karadeniz'de iki aeraeri mayin gorili • 

düğunü, suların tesiriyle Boiaz'a doğna 
süniklcnen bu mayinlerin imhaıı içiıı 
müfrezeler iOnderildiğini, deniz ticaret 
müdürliıgu tarafından butun cemi süvari
lerine haber verildigini, bu mayinlerin U• 
mumi harpte rus limanlarında buhınua 
mayinler oldugu zannedildiiini bildiri • 
yor. 

Tayyare kaçakçılığı hakkında 
Ankara'dan aldıiı hususi bir habere at

fen, tayyare kaçaksılııından maznun ha. 
riciye memurlarından Ruhi'nin suçunu, 
müddeiumumilik vazifeden muteveltid 
bir ıuç addederek evrakını, memurin mu
hakemat kanununa göre muhakemat ic. 
raaı için Hariciye Vekaletine ıönderdi
ği, inzibat komisyonunun bu Pıılerde 
kararını vererek evrakı tekrar muddeia • 
mumiliie iade edeceiini :yazıyor. 

••t1si kabine kurulmUf ve Roman -,.,,ilin siyaai hayatmda ehemiyetli 
"1 OJ!lryan bir takmn deYlet ad.-.. 
ı.,. bu yeni t.tkil&t içinde vazife a l. 
llbtıarc1 ... F a.kat paıtrik Krilt .. , Go
t• hülriimetinin diiftüiü giinclenberi 
~dan itlerde telkin ettiii ,.hai İ
~t ile luralm :sif in! JlaJ-~ "ft'iiıttrr. Bu itib~a iren baıvekilin 

Amerika deniz kurmayı 
reisi Guam adasındaki 
üssün isl6hını istiyor 

Senato bu teklifi kabul etmiyecek 

cümhuriyetinin daha mıitekimil bir de • 
da mümasil niyetler izhar olunmU§tU. mokraaiye docru ilerledicinJ, bazdarınm 

Macar hükümet mahfilleri, Gafen.. iddia ettikleri gibi totaliter bir devletle Peki oğlmn, peki evladım 
ko'nun beyanatı münasebetiyle, müte • hiç bir allkaıı bulunmadıiını &baterdi· "SözUn kısası,. •Utunu muharriri E. T ... 

:-•n iakılabmda ehemiyetli rolü 
~IEll•. Bu yaıta bu d erece aiır ..ai. 

~'etini r eren 
lbi~Jrinıizi derin bir yaı içine at-
ll!ıftaıo. Romen milleti hakkmda en 
~illi doatluk hialeri beıliyen biz 
:leler de Romanya'nın bu yasma it-

&ık ed wiz. 
A. Ş. ESMER 

Irak ordusu 
Oolitika işlerine 
karışmıyacak 

ik~~dat, 7 a.L - Gazeteler, kıralm 
lttırıcı emir:ıameaini nqretmektedir. 
'1 r11 emirnameleri, Erre,id mıntaka -
.;,:a örfi idare ilan etmekte "hodbin 
..._ Pler dolayısiyle karıtıklık çıkar -
"'le _istiyen Cfhastan,, bahseylemekte 
lt .. ~•zam ve sükf1nun hai':llere karıı a
~k ıiddetli tedbirlerle idame olu · 
--qğınr bildirmektedir. 
tıı'c kırat, radyo ile neıredilen bir nu. 
~ ~ylemittir. Bu nutkunda, ordu -
..._ ''Yaaete her ba:ıgi bir ıuretle kant
o it~ menetmif, tazyikten fiklyeti 
l '-zılara sarayın kapısının açık oldu • 
..:rıu söylemit ve halkı müteyakkız 
~anmıya davet etmittlr. 

Filistin' de bir 
idam karara 

k~u., 7 a.L - Geçen hafta Yafa'da 
~cif edilen ve "Kuıl ölüm çeteti.:ıin 
it.~·· namiyle tanılan Ahmet Simlin, 
~ divanı tarafından idama mahkf1m 

lıni9tir. -
4ııkara Halkevinln fotograf 

müsabakuı 
l>.q l>ün müddeti biten fotograf ınliaa. 
t sıtıa, Ankara fotograf aınatörle • 
e hıdeıı 50 kiti 400 fotoerafla iıftirak 
~lerdir. Fotograflarm tasnifine 
~ rbal batlanacak, puardan 8nce mU-

fıt kazananlar illn ohmacaktır. 

iini, nutkun en çok ümit veren tarafı, lu M"ll' Ş f"n t tanb 1 h Ik d ı · addid defalar teyid olunan hüsnü ni • • ı ı e 1 s u a ınm ert en-türk milleti içinde hüküm süren vahdetin, ni dinledigini, her sınıfta vatandaılarm 
yeti romen hükümetinin bilfiil tabak· cümhur reisinin ağzından bir kere daha hiç bir cndite duymadan serbestçe fikir-
kuk ettireceği ümidind~dir. işitilmesi olduğunu yazıyor. lerini söylediklerini, onun en mutavazi 

b 
. muhataplarına bile "Peki oğlum, peki 

Vaıinıton, 7 a.a. - G u am'da ir deniz ÜNÜ teaiıi proıeıının B. GaJenko Bükroe'ıe CIJMHURİYO evladım, tetekkür ederim çocuiWD .. ma-
parlimento tarafından r ed<ledilmit olmasına r ajmen d eniz kur - ~ ---- kabelesinde bulunduğunu söyliyerek, o .. 

r&-~ ~ .au...- e -ı.:..:-· · ~ • • ~JJ·llırfla~·· ti&S-•1'aiıtJiı'ııttA··ijiJitil!M';R:~Fa#it:ı~~r:::-=.::::1!1.::-::::::-=~~--eeııı..a..~amı~=:nd:•n~büyük bir ferahlık_dua. nati"a Dühlliarak parlamentonun \.iUam uuiinıiin İJahma mü.;de nönü genç . ~ BllWljR dertJit • 
etmesi için ıırar etmit ve bu hu- va seyahatından buraya dönmiiftilr. mıı bir mektep çocufu olarak tavsif et ,. 

1 

.. Nadir Nadi, bugünkü başyazısında. melrte, demokrasinin ülvt mlnwm .ım. 
ıustaki ameliyatın beı milyon turk gençliğinin Atatürk'ün aramızdan eli anladı&ımızı 7azmaktadır. 

d 1 b 1. l 1 R 'd b• h 8 G•• · S R 'd ~yrıldığı gündenberi, dün ilk defa olarak o ara a ığ o acağmı söy emiı- omanya a lr ava . orıng an emo a ıçten gelen bayram saatleri yaşadığını 
tir. milli şefe-üniversitede 7apılan coıkun v~ 

Amiral Leahy, bahriye nezaretince San Remo, 7 aa. - Royter ajansı • canlı tezahüratın bunu açıkça ııosterdiii· 
d üssünde yangın oldu nı.n muıhaıbiri bildiriyor: ni söyledikten sonra, cümhur reisinin 
erpiş edilen ameliyat ile adanın tah- nutkunu mevzuubahı ederek, dünya iıle-

kimi değil, dalga kıranların iııtur ia- G öring, zevcesi ve on be! kişilik ma.. rinin kanıık bulunduğu 1u devirde, ıef-
tihdaf cdilc:liğini beyan etmiftir. Bükreş, 7 a.a. - Hava ve bahriye iyeti ile dört haftalık tatil müddetini ]erimizin kurdukları rejime inancımız 

nezareti dün gece auıgv ıdaki tebl igv i geçirmek üzere burayıa gelmiştif'. Ro- tam olduğu için korkmadıgımrzı, İnönü'· 

Guam'ın l4traıejik ehemJyeıi 
Bu dalgakıranlar, deniz tayyarele

rinin hareketini kolaylattıracaıktrr. 

Amiral Guam'ın denıi.zaltılar için bir 
üa olarak kullanıldığı takdirde büyük 
bir ehemiyet kesbedeceğine ipret e
derek demiftir ki : 
"- Bu aayede endU.trilerimiz için 

o kadar lazım olan iptidai maddeleri 
bize temin eden Hollanda Hindistanı 
ile yaptığımız ticareti lüzumunda hi
maye edebiliriz. 1946 sen.esinde Fili
pin adaları istiklallerine kavuftukla
rı zaman Guam üssü Asya fıiloeu için 
mühim bir deniz üasil teşkil edecek
tir.,, 

Amiral, hava ile Amerika'ya karşı 
haamane bir harekette bulunacak ec
nebi bir devlete kartı bi.r müdafaa üs
sü olarak Guam'ın oynıyacağı role i
taret ederek Adanın aevkulceyt vazi
yetinin ehemiyetine nazarı dikkati 
celbetmittir. 

Senato Amiralın ımavvurunu 
kabul eımiyecek 

Encümen de amiral Leahy tarafın· 
dan verilen izahatı müteakip eneli· 
men reiai Valah, gazetelere beyanatta 
bulunarak Guam'da bir U. te.isi ta
savvuru, ıimdikıi milli müdafaa ka
nunu projesine da.b.il bulunduğu tak· 
dirde iyan meclisine bu U.avvurun 
kabul ettirilmesine imkin olmadıiını 
aöylemiıtir. 

Mumaileyh, ıimdikii münakaplar 
nihayet bulduiu zaman Guam'a dair 
ayrıca hazırlanacak bir projeyi kabul 
ettirmeli ümit ettiiini illve eylemit
tir. 

6000 tayyare ln,a olunacak 

r- nfin dünkü sözleri ile kalbimizdeki sar -
nqretmittir: madan verilen haberlere göre Göring, ıılmu itimadın tazelendiğini, milli bir-

bir müddet aonra Roma'ya giderek liğin cül\lhuriyet Türkiye'sinde butün Jra-
Pipera hava iiMUnün montaj atel • Musolini ile görüşecektir. vetiyle yaı1ıyan bir hakikat olduiwıu yaz. 

yeterinde elektrik cereyanrOOall yan • Maretal Göring, bu ay aonuna doğ· 

gm çrkmıftır. İtfaiye derhal yet if111i' ru Romaya gelecek ve burada reami 
ve at~i mevziileştirmittir. Atlyede ziyaret. hal~:'~e iki üç gUn kalarak 

• • v muhtelıf gorll'1DCler yapacaktır. Ma • 
tamırde bulunan malzemeyı hasara ug- 1 Gö" . b d s· ·1 ' ref8 rıng, ura an ıcı ya ya ve 
ratan yangın hakkında bir komisyon ı oradan da Trablua'a geçecek ve Trab-
tabkikata bqlamrıtır. lus'ta Mareşal Balbo ile görüşecektir • 

D o o N o L E R 

Deha ve ciddilik 
"Şarlo dahi midir?" sualiyle karşılapn bir arkadaf, bir "komik" e dahi· 

lik izafe edilmek istenmesini komik bularak bunu nükte mevzuu yap1lllş. 
Ôyle ya dehanın en bUyük ıartı ciddllik değil midir? Ciddi olmıyan bir 
adamda bu vasfı aramak hafiflik olmaz mı? 

Çok sathi ve basitleştirici bir halk mantığının ifadesi! Halbulci bir hü
kDmde "ciddilik" in temin edilmesi için sathilikten kaçınmak lazımdır. 
Yoksa bütün hayatında komedi yazdı ve oynadı diye Moliere'in de dehası
nı red mi edeceğiz? "Moli~re eser sahibidir, denilebilir, hani Chaplin'ln 

eseri?,, Fakat eseri mutlaka yazr/ı bir metin olarak mütalea edebilir miyiz? 
Dahiler, artlarında yalnız yazr/ı eserler b1talcanlar mıdır? 

maktadır. 

Soruyoruz 
Bu sütunda bir okuyucusunun mektu • 

bunu neıreden gazete, Atatıirk'un vcfau 
münasebetiyle iıniveraitelilerin yaptıkla
rı toplantıya mühendis mektebi talebe • 
sinin ielmediiini, o zaman bunun aebe
bi araıtırıldığı valtıt, mektep idaresinin, 
talebenin müracaatını reddetmiş oldu, • 
iu anlatıldıiını, İsmet lnônü'nün nutku 
münasebetiyle yapılan diınkü üniversite 
toplantısında da aynı halin tekerriır et -
tiğini yazarak "mektep idaı:eıinin bu te
kilde hareket etmesine mini veremiyo • 
ruz, sebebi nedir?" diye soruyor. 

İnönü ve gençlik 

"Hadiseler araaı" sutunu muharriri 
Peyami Safa, İsmet İnonu'nun universi
teyi ziyareti münasebetiyle yazdıgı bu 
fıkrada gençliğin bir tek tefi onundeki 
coşkunlugun en yüksek vasfı samimiyet 
olduğunu, ienc;liğin İsmet İnönü kartı -
sındaki sevinç ve ialeyanının, geçmişten 
ve aelecektcn ipret aldııını, milli ıeftcn 
ahlAkta ve kültürde iki İnönü zaferi da
ha bekledigini, ikinci lnonü davasında o
nun ordusu cençlik oldufunu, bu sebep
le 1stanbul'a ıelir gelmez ilk olarak üni
versiteyi ziyaret ettiilnl ve İsmet İn • 
önü'nün gençliğe metot ve sürekli çalış • 
ma ile sağlam ahllk ve karakteri en bü • 
yük iki ipret olarak verdiğini yazıyor. 

Y~k ve kıymetli düsturlar 

İnönü'nün dünkü nutku 
"Akıamdan akşama., sütununda Va-Hl 

Reiıicümhurun dünkü nutkuna temaı e • 
~ı:_rek, İsmet tnönü'nün, Universite ccnç
lıgi kartısında, türk cünlhuriyeti tarihi· 
nin en mühim nutuklarından birini bU • 
tün millete hitaben ve dünyayı allkadar 
edecelı: ıeldlde söylediğini millt saade • 
timiz namına milletten ne beklediiinl, 
sarahaten anlattığını, yazdıktan sonra fi. 
zerinde iarar ettiii çalııkanlık, ideal. 
ahllk, karakter ılbi mefhumlan izah • 
etmekte ve dünkü nutkun, lider tarafm • 
dan hem ferdlere, hem millete, hem deY
lete iÖSterllmiı veciz formüller halinde 
çareler olduiunu illve eylemektedir. 

Milli nezaket 
"Dikkatler" sütununda, cürmüınetlnıt 

kanunundan sonra, küstahların, ötekine 
tokat atmak, berikine tahkir etmek ci
bi hareketlerden çekinmiye batladıklan
nr halbuki timdi de uluorta küfiir etmek 
Adeti çıktığı yazılarak, bunun da cürm&. 
methut ıekilleriyle önlenmesi lizım ve 
bbil okluiu söyleniyor "vazi kanundaa 
milli nezaket namına rica ederiz" deni • 
liyor. 

Vali iıtikraz için selilıiyet 
iat.iyecek 

•. ~aber aldıgına göre, belediye reisli • 
i~nın, be~ !"!lyo~ liralık istikraz için t• 
hır ~clısının nıııan devresinde sellhi • 
Yet ıstiyeceğini, bunu mutcakip banka ile 
anlaşma imzahyacagını, bu para ile ya -
pılacak işler hakkında da veklletten ay -
rıca müsaade alınacaıtını yazıyor. 

SON nLGRAF 
Gençlik ve lnönü 

Açık te~kkür Vafineton, 7 a.a. - Ayan meclisi-
... L Gazi Terbiye EnatltUsU pedaıoji nin altı bin tayyare İllfaama dair o
,.."'1Jeainden B. Avni özaır:ı Mbz:e ha • lan projeyi kabul etmesini siyasi mah 
1~?d~. bakkal B. Arif SWeyman'a. dil • filler, hUkilmetin bir saferi teli.kki 
IUrduiU aaati bulup kendiaine iade etmektedirler. Ayan ve me-buun mec· 
~esinden dolayı IU tekilde tqelddir liılerin4n murahhasları her iki mec· 
·'llltktedir: Hain kabul ettiği metinler arasında 

Hani Chaplin'in eseri? Gözlerimizi yumalım, onu bütün kuvet ve &ara
batiyle hafızamızda buluruz? Bol keseden deha payesı· bahıedilmiş nice 
edebi eSt1rler olcumuıuzdur lr.i aradan bir iki yrl ve batta ay geçmeden zih
nimizde en ufak bir izi lcalmamıştır. Halbuki Şarlo'nun filmleri... ufacık 
bir çocukhn seyrettiklerimizi bile daha dün görmüş gibi harikalı bir vu
zuhla hatırlarız. Glildürmeyi pespaye bir hDner sayanlar varsa, fikirlerine 
iıtirilc ~ınemekle beraMr Şarlo'nun bizi yalnız güldürmüş değil, derinden 
düşündürmiif adam olduğunu söyliyelim. Gerçi o filmleri seyredenlerin 
hepsi aynı düşünmeden mut/alca hisse almazlar. Nasıl ki Moliere'in piyesle
ri de pek çok lr.imseler IJnrinde sadece gıdıldayıcı bir tesir yapmaktan ile
ri gidemes. Fakat bu keyliyet onların kıymetini azaltabilir mi? 

Ahmet Ağaoırlu, bugiinkil baı yazısın
da, cumhur reisimizin üniversitedeki nut
kunu ele alarak kıymetli fikirler dolu o
lan bu nutkun her biri ayrı ayn üzerinde 
durulmaia deler vecizelerinden ikisini 
tetkik ve mütalea edeceğini söyledikten 
sonra, bunlardan birinin ahllk ve karak
ter diğeri de milli mürakabe meseleleri 
olduiunu yazmakta ve bu iki noktanın 
ehemiyetini tebarüz ettirdikten sonra, ya. 
zısmı "muhterem İsmet 1nönü'nün bu a
lana ait aöıleri türk milletinin istikbali 
için müjdeleyici bir berattır" diye bitir· 
mektedir. 

Etem İzzet Benice, ba makalesinde, 
İnöniı'nun gençligin phıındakı temennı· 
yatının karakter ve ideal kuveti oldugıı
nu soyledikten sonra, türk gençlıa:i ve o
nun temsil ettiıi maddi ve manevi prt • 
ların, ahlaklı olmak, faziletlı olmak, u
ki olmak, çok çalııkan olmak ve daha bu· 
na mümasil bir çok vaaıflar saydıktan 
sonra lnönü'nün dünJui nutkundan baz: 
parçaları bu arada zıkretmekte, ve hiç 
ıüphe yok ki Milli Şef kendi yetiıme ve 
bugünkti varhia ıılaıma bakımından da 
&)'ili zamanda gençlige kaqı mıiphhaa 
bir ömek hizmetini ifa ediyor, diyerek 
Milli Şefin !ıarp akademisi sırasından 
MilH Şeflite kadar hayat safahatını sa· 
:raraJı:: "Her ıey vatan için,, diyen ideal 
ve karakterini tebaruz ettirmektedır. 

Po.tabane aalO'!lunda dilfllrdiliüm bir ahenk teminine çalrpcaldarchr. 
lrot laatiml, ''aahlbl gelıkı,, diye ya • Parlimentonun tayyare adedini 
~ saat bekleyip iade etmek gibi, 5.500 olarak kabul etmeeine rağmen 
tCS.terdlğlnb yilkaek insani duygula • bu miktarın neticede 6.000 e çıkarıla· 
il tefekkürü borç bilirim. caiı tahmin edilmektedir. 

Bence, sinema, §imdiye kadar, bu yeni sanatın imkanlarını geniı ölçilde 
aşan ve ona sanat payesini bak Mtiren ikl kilçük deha yetiıtirmiıtir. Bun
lardan biri Chaplin, 6telci de, be/elenmedik umulmadık renk ve ~lcil hari
kalariyle gözlerimizin önüne yepyeni bir bay•I alemi &eren Walt Diıney

dir. Tuhaf değil midir ki bu iki sanatlrir da pek öyle ciddi, lacJalı, mltem
li temlere rağbet etTMmiıler, sanatları için bu kolay tarz yerine çok daha 
gü~ olan gUldürerek ve eflendirerek düşündlinne prensipini seçmişlerdir. 
Devrimizde bu iki siDema dahisi ayarında şair tanımıyorum. 

Yqar N ABi 

Y anht tef ıirleri önlemek için 

Asım Us, bu baıkamalesinde ihracat 
ve ithallt müesseselerinin orp~ize edil· 
mesi hakkında, dün aym aütunda 70dılı 
yazıya avdet ederek, fikirlerinin yanlıt 
tefsir edilmesi ihtimaline karıı bu fikir
leri yeniden izah etmekte, ithallt ve ih· 
ncatı orıraniıe etmenin, ba itleri devlet
lqtirme keyfiyeti ile biç mtinMebeti ol • 

Zavallılık gene memurda kaldı 
"Kısaca" sütununda, Etrüsk vapurun • 

daki 60 noklandan bahsederek, bunu uy. 
iansuzluğu görmiyenler düşiınsünler, 
bu kusurlar yanında açıkta kalan ve ken
dilerine maiıet imkinı aramıı olmaktan 
batka kusurları olmıyan bu memurlar i. 
çin "İıiniz nihayet buldu" diyerek ve el
lerine bir ikramiye bite verilmeden a -
çıkta bırakıldıklarından bahsetmekte ve 
bl>Uıat samur kürk olaa kimle i&stUDe U
mu demektedir. 
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Boyunduruk altında 

kalan ~ekoslovakya 
Ç ekoslovak devletinin, bir 

çok yerlerinin cebren 
alınmasına, hiç bir felaketli 
karııa,alıııa düşmeden, taham • 
mili edebilmesi için çeklerin i
nanılmaz disiplinleri, hatti ba
:zılanna gore slav kaderciliği · 
nin bili yaııyan izleri lazım 
selmıştir. Bir kaç hafta içinde, 
Çekoslovakya arazisinin ve nü
fusunun uçte birine yakın kıs -
nunı kaybetmiı, vahdetli ve 
merkezi devlet federal olmuş, 
ananevi parlamentarizm hiç ol
mazsa çek devleti içinde yerini 
otoriter bir cumhurıyetc ter -
ketmiştir. 

Otoriter bir cuml~riyet, fa. 
kat Berlin'in temenni ettiği gi. 
bi totaliter degil. Tam salibi · 
yet hakkındaki son kanun hü • 
kümete ve devlet şefine geniş 
bir otorite temin etmiştir, c;ün
kii bunlar, aralarında anlaşarak 
bir kararname ile anayasayı bi
le tadil etmek salihiyetini ha . 
izdir. Komünist partisi feshe -
dilmiştir ve kamoyu temsil e . 
den bir çok partiler iki büyük 
bloka ayrılmştur: büküm et 
partisi olan milli parti ile, mu
halefetten ziyade kontrol par
tisi olan milli iş partisi. Mat. 
buat sıkı bir sansüre tabidir 
ve ders kitaptan yeniden göz . 
den geçirilmektedir. Miktarca 
ne kadar az olursa olsunlar 
Çekoslovakya almanları, azlık: 
lara tanılmış haklardan degil 
fakat hikim millevere his im
tiyazlard~n istifade ediyorlar. 
Prag'dakı alman üniversitesi 
kapılannı yeniden açmıştır ve 
timdi alman tebisı olan eski ta
lebeler üniversiteye muzaffe -
rane bir eda ile donmüşlerdir. 

Siyasi organizasyonlarını bir 
tek kalıp içine dökmüş olan 
Çekoslovakya gençligi, taşra 
makamlarını sembolik bir söm
lek ve munasip bir üniformanın 
kabulu için tazyik etmektedir. 
Butun gazete satış yerlerinde 
Volilscbe Beobacbter gazetesi 
ıeref mevkiine asılmaktadır. 
Siyasi suçlular Gestapo'ya tes· 
lim edilmiştir. B. Beneş'in hatı
rau bile takibata uııramakta -
dır. Yahudiler hakkında erııeç 
çllranlacak olan kanunlar bek· 
lenmektedir. 

Bazıları bu bidiselere ba· 
karak Çekoslovakya'nın 

ıimdiden Hitlerize olduğu 
hükmünü çıkarmakta acele 
davranıyorlar. Digerleri de se· 
heple illeti biribirine karıştı -
rarak bundan Münich siyaseti· 
nin haklı olduğu neticesini çı
karıyor ve alman - çek yakın -
laşması bu kadar kolay oldu -
iuna ıöre ona karıı koymanın 
bati olacaiı düşüncesini ileri 
sürüyorlar. Diierleri de çekoı
lonk hukümetini üçüncü Ray
bm Q7A1 bir lleti diye ıöıte
rerek pek sathi bir bükme ka
pllmalrtadırlar. 

Hakikat daha mailaktır. 
Gerçi buıün Almanya"nın tas
•ibini almadan hiç bir hilkümet 
Prac'da tutunamaz, fakat Al -
manya da çek milletinin men -
faatlerine ve ananelerine kulak 
asnu)'llcak bir hıikümeti yerin
de tutmakta büyük müşkülata 
uirar. Bu iki ifrat ara~ınd~, 
Beran hükümeti, kamoy üzerı· 
ne fazla iatina tetmeden, lü • 
sumlu ve daima tehdit altında 
olan bir muvazene arıyor. 

_ Fakat naıyonal - sosya -
li:zm bilhassa en :ziyade mua • 
be:ze~e pyan olan totalitarizm 
ve ırkcılık tezahurleriyle derin 
bir surette tesislere, zihinlere 
ve kalplere girmiş olmaktan 
benü:z çok uzaktır. Buna. ka.~şı 
dini vatani ve demokratık u • 
çii:z 'bir ıet vardır. Gerçi bu sa· 
hada ihtiyatlı ilerlemek lazım· 
dır. lapanya ve Slovakya'daki 
ban miaebaklar ııamal ıhaçla 1-
sanm haçını birleştirmek ve 
battl \»ir yapmak pekili müm
lıriin olduiunu istemiştir. Onun 
içindir ki mekteplere baçın 
mecburi olarak asılmasına faz· 
la ebemiyet atfetmek doiru ol
maz. Fakat katedralde kardi -
nal Kaıpar'ın mesinde hazır 
bulunarak resmi vazifesine 
batlamıı olan climburreiıi Ha-

cha'nın bu jesti manidardır. Ve 
uzun zaman ıizlenmiş bunca 
kinlerin dişarıya vurmak fırsa
tını beklediği bir zamanda, ye
ni cümhur reisinin ikinci jesti 
Lany'de Mazarik'in mezannı 
ziyaret etmek olması daha ma
nidardır. 

Her sahada milli ananelere 
yabancı olan tesislerin ve dokt
rinlerin kabulüne karşı insiya. 
ki bir tiksinme görülür. Oto -
riter ve faal bir hükümet te -
essüs etmiştir. Fakat ona iıti
natgih vazifesini ıörmesi la -
zım gelen milli parti henüz 
s~ğlam bir sekil almış değil _ 
dır. 

Gençliği aralannda taksim 
eden büyük jimnastik cemiyet
lerini. (sokollar, Orel'ler, iıçi 
gençlıkler, köylü ıuvariler i -
lih.) bir tek organizasyon ha -
linde birleştirmeye çalışılmak
tadır. Fakat cümhurreisinin ve
ya baı vekilin masasına derhal 
o kadar çok telgraf yağmakta
dır ki birleşmeyi dostane te -
şebbüslerle temine çalışmak 
zaruri olmaktadır. Almanya 
Hitler'in tarafına ııeçmiş olan 
genç südet din ilimlerini Prag
a gönderiyor, fakat Prag ar -
şöveki bunları seminerine al -
maktan istinkaf ediyor. Praıı 
belediyesinde sol ve müfrit 
sağ mensuptan Çekoılovakya'
nın uğradığı ikibetten sonra 
bili almanlara yer vermek 
mecburiyetinde kalmalannı is
kandal addetmekte tabii bir su
rette mutabık kalmaktadırlar. 

Yahudiler için bazı ted • 
birler alınmııtır, Ber -

lin'in tazyiki altında daha baı· 
kaları da alınacaktır. Fakat 
devlet şefi her türlü tazyiklere 
kati surette muhaliftir; ve baş
vekil hükümetin Bohemya'da 
çok eski zamandanberi yerleş -
miı ve dürüst hareket etmiş 
yahudilere karşı husumet gôs • 
termiyeceğini vadetmiştir. 

Gerçi Çekoslovakya'da kal -
mış alınanların führeri olan 
doktor Kundt sabırsızlık ali -
metleri söstermekte ve bazı 
müfrit sağ tahrikçileri yahudi
lere karşı doğrudan doğruya 
harekete geçmek tehdidinde 
bulunmaktadırlar. Fakat Ber -
lin ciddi surette müzabaret et
mediği taktirde bu hareketler
de bir vehamet yoktur. Berlin 
içinse vaziyet sarihtir: ya biı 
milletin derin duyculanna kar
şı tahrikçi azhkların teşebbüs
lerine müzaharet etmek, yahut 
da bu naillete, daima uğrunda 
mücadele etmiş olduiu baklan 
bırakarak ondan ancak kuvctli
nin hakkı olan haracı istemek. 
Birinci metot ıüphcsiz ki daha 
katidir. Fakat Almanya ic;in 
aym amanda daha te\ılikelldir 
de. 

Azono'nın 

istifası 
Manuel Azana, askeri he

zimetleri göz önünde tuta
rak hemen hemen üç yıl sü
ren cümhur reisliğinden is
tifa etti. Muhtelif politika 
inisiyatifleri ile harekete -
den, İspanya cümhuryetci -
leri, solcu cümhuriyetcile -
ri, sosyalistleri, komünist -
leri ve nihayet anar,istleri 
1935 de bir halk cephesinde 
toplamağa muvaffak olan 
adam, Azana'dır. Bu halk 
cephesini kurmak sayesin -
de de seçimleri kazanmı! -
tır. Bu itibarla, ona, halk 
cephesi düşüncesini ger -
çekleştiren adam göziyle 
bakmak gerektir. Bu ittifa
ka ve bu ittifakın hazırladı
ğı inkılaba karşı 17 temmuz 
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İngilfere'nin hava silahı, donanma 
ve kara ordusundan pahah 

Londra'dan yazılryor: 
Geçen perşembe günü neşredllmlş olan yenl büdce telı:li

flnde, üç müdafaa sUibı arasında tabslsatı en zlyade yübel
tllmiş olan bava silibıdır. Geçen yıl 1,6 mUyar maritan lba
ret olan .bava büdcesi 1939 da 2,6 milyar marka çıbrılmıştır. 
Bu tabsisatın da büyiilc bfr Jcısmı, vergl/erle değil, hazinenin 
istllcraz vasıtalariyle lcapatılacaJ:tır. Britanya devletine bava 
sUabı, donanma ve ordu ma:rrallaundan daba pahalıya ~al ol
maJr.tadır. 

Hava bakanının vermlş olduğu mubtrraya göre, bugünkü 
günde büyüJ: Brltanya'n~n 1750 tane cep.be tayyaresi, olduğu 
anlaşılmaJr.tadır. Hava sılihındaki kadroya gelince 22.000 Jıi
şl ilavesiyle 118.000 dfr. T~yyare ve balon tedariki için geçen 
yılın 6~4.000:000 marktan ı~aret olan tahslsatına mukabil, bu 
yılın budcesınde bu husus ıçin 1.128.000.000 marklık tahsisat 
konmuştur. 

Muhtırada, 1938 yılında üç yeni bava kumandanlığı ve bir 
de balon teşkilatı kumandanlığı ibdas edilmış olduğu kayde
dilmektedir. Balon kumandanlığının emrine, on tanesi Lond
ra'ya mahsus olmaJr. üzere; 47 balon barajı verllmlştir. 

Büdce tahsisatı etralrnda yapılan neşriyattan anlaşılıyor 
Jel, önümüzdekl yılın büdcesi IS milyar markı bulacaktır. Hal
buJr.i, geçen yılın büdcesi 12,4 milyar maktı. Bunun 4,2 milyarı 
lstiJr.razlarla temin edileceğine göre, geri kalan 10.872.000.000 
milyarının gümrük ve vergilerle kapatılması icap edecektir. 
MWi müdafaaya dafr neşredilen beyaz kitapta kaydedildlği
ne göre, bu yıl içindekl silahlanma masrafı 6.960.000.000 mil
yar marb bulacaktır. 

Doyçe Algemayne Saytung 
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1936 da milliyetciler isyan 
ettiler; işte, bu milliyetti -
lerin zaferine artık şüphe 
kalmıyan bir anda Azana 
istifa etmiştir. 

Manuel Azana, 59 yaşın
dadır. Aslen hukukcu olan 
Azana, uzun zaman muhar
rir ve mütercim olarak ça -
lışınıf, fakat, edebiyat ale
minde tanınmamııtır. 
Azana'nm, siyasi kariyeri, 

Madrid'de cümhuriyetci 
entelektüellerin devam et -
tikleri ve kendisinin sekre
terliğini yaptığı "Ateneo" 
adındaki küçük bir kulüp
tür. 

Yan diktatör sayılan ge
neral Berenguers'in hüküm 
sürdüğü günlerde, bu kulü
bün reislik yeri açıldığı 

zaman, böyle nankör ve teh
likeli bir "9'Uifeyi il.erine 
atmak cesaretini yalnız A -
zana gösterebilmiştir. 14 
nisan 1931 de cümhuriyet 
idaresi tesis edildiği za -
man, Alkala Jamora, kendi
sine kabinede undalyeıiz 
bakan makamını vermek 
suretiyle onu mükifatlan -
dınnı,ıır. 

Azana, yeni hükUmette 
kendisini en iyi elemanlar
dan biri haline sokan idari 
tecrübelerini, kulüpteki fa
aliyeti günlerinde biriktir
miştir. 

Müdafaa bakanlığına gel
diği zaman, yeni bir ordu 
kurmak teşebbüsünde bu -
lunmuftur; fakat, bunda 
muvaffak olamamıftır. Bil
hassa kilise politikası itle -
rinde pek de radikal olmı -
yan Zamora 1931 de istifa 
edince, Azana başbakanlığa 
geçerek, 1933 yılına kadar 
bu makamda kalmıştır. 

1933 ikinci teşrininde, 

Kortes, yerini sağcıların 

ekseriyeti teşkil ettikleri 
parlamentoya terkedince, 
Azana muhalefet tarafında 
yer almıştır. Sosyalistlerin 
1934 ilk teşrin ayında yap
tıkları isyan hareketinde 
Azana Barsclon'da gizlen -
miş, fakat gizlendiği yerde 
yakalanmıştır. A n c a k, 
komploya iştiraki ispat e
dilememiştir. 

Azana, bir müddet sonra, 
sağcı partilerin gösterdik -
leri kabiliyetsizlik sayesin
de, uğramış olduğu manevi 
ve politik hezimetten ken -
dini derleyip toparlamış -
tır. Lakin, ihtilalcilerle 
flört yapmağa kalkışması 

hiç şüphesiz ki, sivil har -
hın patlamasında en büyük 
amil olmu,nır. 

inaUfere - Alllilfa 
Londra'dan yazılıyor : 

ln.giliz Ticaret Bakanı 
Stanley, Birmingham tica
ret odasında geçen pazar
tesi günü söylediği bir ntı
tukta, Almanya'nın, en
düetri sahasında lngiltere
nin en büyük rakibi oldu
ğuna işaretle, Berlin'de 
Almanlarla İngilizler ara
sında yapılacak olan gö
rüpnelerin bir anla§ma ile 
neticeleneceğini kaydet
mittir. 

Politik gerginliklerin 
hüküm sürdüğü günlerde, 
çok hassas olan sulh ne
batı için en iyi hava, tüc
carın yazıhanesinde her 
türlü ideolojiden azade at
mosferdir. Bu mülahaza 
fÜmullendirilecek olursa, 
ingiliz efkarı umumiyesi-

Hayatin içyüzü 
gelmesine dikkat mecburiyetindey
dim. Mister Masters'in sermayeye 
muhtaç olduğunu gördüğüm zaman bu 
parayı ona temin edip sobalarının sa • 
tışına imkan verdim. Fakat bunun a. 
kabi':ıde de hemen oradan ayrıldım. 
Bir ökçe fabrikatörünü gene aynı şe -
kilde ifwtan kurtardım, fakat parayı 
verir vermez de o işten ayrılmak mec. 
buriyetinde kaldım. 

=============-64-=~ 
Yazan: Filipı Openhaym 

- Yakmda iflemediği günlerin acı- terdi. O zaman veda etmek içb kendi· 
aını çıkaracağız, dedi, bir iki haftaya aine uzattığım elimi de sıkmağa tene.z
kadar cenubi Fransa'ya bir seyahate zül etmedi. Bana bir reçete yazmıya 
çıkacağız. da ya:naımıyordu. Bana verdiği bütün 
Kapı kapandı, toför yerine sıçradı öiüt, on iki ay müddetle kendi haya -

ve araba yoltın üzerinde kaymıya baş- tunı çalıprak kendim kazanmam ol _ 
)adı. Franaes, dehşetler içinde kalDUf d~. Fak~t be.:ıim böyle bir işi becere • 
görünüyordu. mıyecegıme de emin olduğunu söyle -

- Çok rica ederim, birden bire ha - mekten kendini alamadı. Ben çileden 
na çok fazla şeyler anlatma, dedi, fa • çıktım. Servetimden bq liradan fazla 
kat bu araba senin mi 1 beş para almıyarak bütün bir se:ıe ça-

- Hayır benim degil, bizim. Şimdi h,ar~k. hayatımı kazanacağıma dair 
beni di":ıle sevgilim. Artık hakikati öğ- ~e.ndısı~le. bahse &iriştim. Bugün on 
renmen zamanı gelmiştir. On iki ay ıkı ay bıttı ve ben bahsi kazandım. B 
önce kendimde bir bezginlik hisset- bahis, bir tarziyeye ve bir el sıkması~ 
tim. Zengindim, tenbeldim ve kendim na mukabil hastanesine yirmi beş 
de-:ı başka hiç bir şey düfünmezdim. bin lira vermekti. Şimdi gördib mil 
Sabahlara kadar oturuyor, çok yiyor, Franses? O da bunu efendice yaptı. 
çok içiyor, çok cigara içiyordu~. - Peki 1 mademki sen her zaman 
Kendi zevkimden, salamdan başka hıç zengindin, her zaman bu yirmi be• 
bir ,ey zihnimi işgal edemiyordu. Si - bin lirayı verebilirdb. 
nirlerim fena halde bozulmuştu. Bu - - Fazlaaiyle tekrar tekrar verebi • 
nun üzerine simdi yanında-:ı ayrıldığı- Iirdim. Netekim şimdi de o parayı haa.. 
mız adama baş vurdum. O, beni alaka- taneye teberru ettim. Sakın, ıimdi 
dar olacak, ehemlyet verecek bir has - sefihin birisi zannetme. Ne vaziyette 
ta yerine koymadı. Bana, sert sert, a- bulunduğumu, artık, anlamıya hafla -
çık aÇık yapdıian bayat bakkındaımıfsındır. Eğer paradama el sud·~ecek :a_; 
dil,UndUklerini a5yledi ve kapıyı göL lunam bu paradan ken ıme 

• 

Benim için en müşkül mesele, senin 
vazi.yetindi. Seni yoksulluktan, sıkın
tıdan kurtarmak arzusiyle yanıyor -
dum. Fakat bir taraftan da seni yok -
sul bir adam halinde kazanmak, benim 
hakkımda hiç bir şey bilmediğin bir 
vaziyette evlenmek, hulasa, m~ceram~ 
zı mümkün olduğu kadar, hır perı 
m~sahna benzetmek istiyorum. 

Kız, yava§ yavaf ağlamıya başla -

mııtı: . 
_ Bir müddet bana bakma. benı 

kendi halime bırak, diye yalvardı, ha
yat son zamanlarda benim için o ka -
dar ıacılapnıştı ki artık, bütün ümidle 
rimi kaybetmek derecesine gelmiştim. 

Biraz sonra Arletan meydanına var. 
dılar. Kapıcı, Blis'i hürmetle, fakat 
Uatlindeki elbiseden ötürü gizliyeme -
dili bir hayretle kartıladı. 

Dördlincü kata çıktılar. Blia kapı
nın zilini çaldı. Klovea hürmetle ka -
pıyı açtı. Miater Krovley holde bekli. 
yordu. 

Avukat, elini büyük bir ferahla uza
tarak: 

( RAD YO ) 

nin, yapılacak olan Al
man - İngiliz ticaret gö
rüşmelerine karşı göster
mekte olduğu yakın alaka
nın manası daha iyi anla
şılır. 

Her ne kadar, Britan
ya'nın dış ticaretinden 
mesut Stanley ile Hud
son'un Berlin'e gelmesi ü
zerine Alman endüstrisiy
le Britanya endüstrisi ara
sındaki görüşmelerin ehe
miycti kat kat büyümekte 
ise de, Alman - lngiliz 
karşılaşmasının siklet mer 
kezini, Alman endüstrisi
nin mümessilleri ile Bri
tanya endüstrisi birliğinin 
mümessilleri tarafından 

temsil edilmekte olan fab
rikatörlerin temasları teş
kil edecektir. 

Bundan dolayıdır ki, 
Britanya endüstrisi fede- · 
ruyonunun ingiliz delege
leri arasında bulunacak o
lan mesul direktörlerin
<kn Ramsden'e müracaat 
ederek, bu husustaki mü
taleasını aldık: 

Bu görüşmelerin hede
fi, her şeyden evel, üçüncü 
pazarlardaki rekabet me
selesi etrafında İngiliz en
düstrisi ile alman endüsti
risi arasında bir itilafa 
varmaktır. Bu gibi anlaş
malar, ancak ayrı ayrı en
düstri şubeleri arasında 

münferid bir surette gö
rüşmelerle temin edilebi
lir. işte, ileride Berlin'de 
yapılacak olan konuşmala
rın asıl gayesi bu münfe
rid görüşmeleri hazırla
maktan ibarettir. 

İngiliz yahudilerine 

bir hitap 
Daily Exprese gazetesi 

yabudUerl metlı '" na)Pi! 
etmek'le 'beraber onlardan 
fedakarlık istemektedir. 

Yahudiler h!slcrfnı ı..;ı.

letmeli ve Filistin hakkm
daki ingiliz plinını, siyo
nizmin bütün hayallerini 
öldürücü bir darbe olmak
la beraber, kabul etmeli -
dirler. İngiliz yahudileri 
dindaşlarını buna iıknaa ça 
lıf111ctk vazifesiyle mükel
leftirler~ 

İngiliz hükümetinin pli 
nı Filistin üzerindeki İn
giliz mandasının sonu ve 
ne arap, ne de yahudi ol~ 
mıyacak yeni bir Filistin 
devletinin kurluşu mana
sına gelebilir. 

Böyle bir plan yahudiler 
canibinden bazı fedakir
lıklar iacp ettirir. 

Kendilerine Filistinde 
müstakil ve hükümran bir 
devlet, bir milli yuva vad
edilmişti. 

Fakat Filistin'de yahu -
dilerle arapların anlaşma-

sı zaruridir. İngiliz men
faatleri bunu amirdir. 

Filistindeki müthiş vazi 
yetin uzaması İngiltereye 
büyük zararlar verebilir. 

Onun içindir ki İngiliz 

yahudileri için şimdi he -
pimiz namına ifa edilecek 
bir vazife vardır: bu da 
diğer memleketlerdeki ya
hudi cemaatlerini İngiliz 
hükümetinin teklif ettiği 

hal şeklini kabule ikna et
mektir. 

İngiliz yahudileri toplu
luğumuzdan bir cüzünü, İn
gilterenin bir cüzünü teş. 
kil eder, memleketimizin 
hissesine düşen iyi veya 
kötü talihi paylaşırlar. ln
giltere'nin kudretinin ku
rulmasında onların da iş

tiraki vardır. Harp saat
lerinde onlar hiç bir za
man tehlikenin önünde>· 
kaçmamışlardır. Enternas
yonalist değildirler. 

Şimdi, mensup oldukla
rı millete hizmet için kar
şılarına çıkan bu fırsattan 
istifade ile, ingiliz planı
nın muvaffak olması için 
ellerinden geleni yapmalı, 
bütün nüfuzlarını kullan -
malıdırlar. 

Tunus'taki 

harp 

hazırlıkları 
Roma'dan yazılıyor: 

Tunus ve civarındaki aw
keri hazırlıklar, Roma'da 
çıkan gazetlerde, '"Tunus
ta harp hazırlıkları" diye 
sütunlar dolusu yazılar çık
makta, ardı arkası kesilmi -
yen cepane ve asker nakli
yatı tebaruz ettırıimeıne -
dir. 

"Mesajero" gazete11inin 
Tunus muhabiri, yazdığı 
bir mektupta, Tunus'ta, 
günlerdenberi yalnız cepa -
ne ve asker nakliyatından 
başka bir 9ey görülmemek
tedir, diyor. Hatta, Tunus'
ta hemen hemen hiç kalma
mış. hepsi Libya hududu -
na nakledilmiştir. 

Her gece, asker, harp 
malzemesi, at ve katır yük
lü bir çok vapurlar limana 
gelerek yüklerini boşalt -
makta, gene asker ve leva -
zım yüklü trenler Cezayir
den gelip geçmektedir. 

Bunlar olup biterken, şe
hir var hızla müdafaa ha -
zırlıkları yapmaktadır. 

Limana, yep yeni tayya
re dafi topları yerleştiril -
mektedir. Demiryolu köp -

TURKlYE 
Radyo Difü:zyon Postalan 
TURKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcı./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kca./ ZO Kw, 

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

T. A. Q. 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 8.3.1939 
12.30 Prosram. 
12.3S Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket aaat ayan, a -

janı, meteorolopi haberleri. 
13.lS - 14 Riyaseti cümhur ban

dosu - şef: İhsan Künçer: 1 -
Roosevelt - Marş. 2 - Offen
bach - İntermezzo ve barka· 
rol. 3 - Suppe - Ev sahibesi 
uvertürü. 4 - A. Messaııer -
lsolin operasının balesi. 

18.30 Program. 
18.3S Müzik (o.ia müziği - Pi). 
19.00 Konuşm~. 
19.15 Türk müziği (fasıl heye

ti) Tahsin Karakuş ve Safi
ye Tokay'ın iştirakiyle. 

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

20.lS Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Fahire Fersan, Re -
fik Fersan. Okuyan: Muzaf
fer İlkar. 1 - Tanburi Cemil 
beyin - hicazkar peşrevi. 2 -
Zekai dedenin - hicazkir a -
iır semaisi - Gülşende hezar 
nağmei dem saz ile mahsus. 
3 - Rakımın - hicazkar şarkı
sı - Bekledim fecre kadar. 4 
- Sadettin Kaynak'ın - neve· 
ser şarkı - hicranla harap. S -
........ - Hicazkar saz semaisi. 
6 - Osman Nihad'm - niha -
vent şarkı - gene aşkı bana 
dudağınla sun. 7 - •..•.•• - Ni
havent yürük semai - Bil -
mezdim özüm. 8 - ..... - Niha
vent saz semaisi. 9 - Refik 
Fersan'ın oyun havası. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuşma. 
21.lS Esham, tahvilat. kambi • 

yo - nukut borsası (fiyat). 
2ı.2s Neşe plakları 
21.30 Temsil (Tilki Mehmet -

yazan: Ahmet Naim). 
22.00 Müzik (kücük orkestra -

şef: Necin Aşkın) 1 - Leu -
schner - Mazurka (Fantezi). 
2 - Dohnanyi - Puerettin pe
çesi pantomimeninden valı. 

rüleri, benzin tankları as -
kert nezaret altına alın -
makta, siperler kazılmakta 
ve hava hücumlarına kartı 
sığınaklar tesis edilmekte -
dir. Birdenbire geni bir 
ölçl1de yapılmağa baf1aıwl 
ha:zırlılı:lar, halk arMmda 
bir panik havası yarattığm-

hissedilir bir durgunluk 
vardır. 

Popolo di Roma muhabi

rinin bildirdiğine göre, 

Tunus, harp günlerindeki 
büyük bir askert merkezi 
andırmaktadır. Vapur ve 
trenler mütemadiyen asker 
ve harp malzemesi taııınak
tadır. 

Fölklşer Beobabter 

Ahnan yeni 
garp 
istihkamları 

Almanya'nm iınpat mü. 
fettişi Dr. Todt, "Alman 

3- Valente - kırmızı 
saçan yakut. 4 - Brusse 
- Felemenk süitinden ( 
ıölü). s - Lohr - Meınl 
ten memlekete - nıub. 
me~leketlerin melod~le::, 
zenne rapsodi. 6 - Lııı 1 olimpiyadlarda (mart~ 
Lehar - Paganini oper 
den po•;>nri. 

23.00 Müzik (cazbant - PL)· 
23.4S - 24 Son ajanı habet 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERE 
14 Ştutgart - 19.30 Vi 
- 19.35 Bükreş -
Ştutgart - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KOHS 
LER: 20.30 Bertin -
Sottens - 2(1.40 Monte 

1 ri - 21 Laypzig -
Droytviç. Brüksel, Flo 
- 21.30 Strazburg. 

ODA MUSİK tst: ıS.25 ~I 
burg - 17 Berlin -
Kolonya - 21.lS Ştutsart 
24 Keza. 

SOLO KONSERLERİ: t• 
F..ankfurt - 15.40 Stoklı 
- 18.lS Breılav - 1 
Laypzig - 18.30 Berol!I 
ter - 21 Varsova - 22 
ma - 22.30 Hamburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma1 
ı.): 6.30 Breslav - 8.30 
za - 12 Alman iıtas 
- 20.10 Berlin, Königsb_,. 

ORG KONSERJ,ERİ VE_ı: 1 
ROJ,AR: 15 Berlin - llV" 
Münib. J1 

HAFiF MÜZİK: 6.30 KoJCI"' 
ya - 12 Alman istasyon~ 
- 14.10 Breılav, Viya~•~ 
1S.3S - Bertin - 16 AJlll"'", 
istasyonları - 18.ı5 aaısı., 
burıı - 18.20 Münib -..w 
Königsberg - 2<1.15 Fraı:, 
fu,.t - 20.30 Stokhol'!:6 , 22.30 Viyana - 22.40 ,. 
nigıberg - 24 Hamburl· JJ 

HALK MUSİKİSİ : tl,, 
Stutgart - ıs.ıs Viyana ttı" 
18 Königsbers - ı9.45 Ş 
sart. ,,, 

DANS MÜZİGİ 18 Berli11
1
_. 

19 $tutgart - 21.ıo Br~ 
- 22 Beromünster, Flofl"'" 
sa. Sofya - 22.ıs StokhO~ 
Vilna - 22..20 Sottcns -1·, 
Breslav, Sottens - 22-,, 
Tuluz - 23 Budapeşte ~ 
23.25 London • Recyonalri' 
23.30 Brüksel - 2>4 Pı , 
Lüksemburs - o. ıs Dro1' 
viç. 

mimari,, mecmuasında frtl" 
sız hududundaki iatihk~ 
ların inpatrna dair tal" 
lit vermektedir. Dr. T~ 
geçen yu ayları zarfınd'ı 
bu inşaatın yapılmasm~ l 
tili iDGtiNiii tilr vaz.iy~ 
dığını yazmaktadır. Bu ti' 
tm bildirdiğine göre bu if 
+:ı..'tr~-1"' ... - ·· ' "' • - - \.o" 

ton aksammı, ve sila!i 
mHını bizzat hazırlamııtd• 

Doktor Todt'un verdi~ 
tafsilata göre geçen ı' 
temmuzda burada 9.000 if 

çi çalışırken, bu miktar e1 
lül ayında 241.000 e soııt' 
248.000 e yükselmittir.Bıı" 
lardan batka genel kurtP" 
yın emrinde 90.000 kifl 

daha çalışmıştır. Hulasa· 
tan dört ay zarfında bu il' 
tidıkamların kurulması i · 
çin toparlak bir hesapl' 
yarım milyon adam vazife 
almıttır. Bunun için ~ 
inşaat makinesi kullanıl
mıştır. 

Doktor Todt'un verditl 
malilrnata göre bir amele' 
nin günde 12 ve hatta b" 
zan 16 saat çalıştığı bil' 
olmuıtur. 

- İ!te buradayız, diye seslendi, bu. 
radayız. Azizim Blis, bütün emirleri
nize harfi harfine itaat ettim; size bir 
tek sual bile sormadım. Beni takdir 
eder misiniz 1 

valeti geldi. Makasdarları ve terzileri 
de bir saate kadar gelecekler. Bond 
Strit'ten alınmasını istediğiniz feyler 
de muhayyer olarak buradadır. 

hayatın katı günlerini gördünüz ve i' 
kiniz de o günleri hatulıyacaksınJI' 
dır. 

Blis: 
- Franaes, benim avukatım ve dos. 

tum Mister Krovley 1 dedi, kendisini 
on iki ay içinde deliye döndürdüm. 
Fakat meselenin hakikatini öğrendik
ten sonra her halde beni affedecektir. 

Mister Krovley, el sıkarken: 

- Misis Blis, dedi, kocanız dünya. 
nın en hayrete şayan adamlanndan bi
risidir. 

Franses, hala mahcup ve çekingen 
duruyor, elini avukata uzatıyordu. 

Hep beraber yemek salonuna geçti. 
ler. Orada yemek sofrası hazırlanmıf 
bulunuyordu. Mister Krovley, zili çal
dı ve: 

- Misis Krovley, size iyi bir hiz. 
metçi kız tuttu, ve lazım gelen ötebe
ri de elden geldiği kadar yolunca ha
zırlandı. Buyurun da görelim. 

Hep beraber, yatak odasına gi<kn 
küçük ve güzel buduvara geçtiler. Ga
yet güzel giyinmiş bir hizmetçi, ken -
dilerini karşıladı. Yatak odasmın man 
zarası harikuladeydi. içinde birçok 
kutular yığılmış duruyordu. 

Mister Krovley, cep defterini dik
katle tetkik ederek: 

- Unutulmuf bir fCY kaldığını zan
netmem, dedi, Levillion'dan bir düzi
ne sabah, yarım düzine de akpm tu -

Hizmetçi kız büyük bir nezaketle 
sordu: 

- Madam önce yemek mi emreder -
ler? Yoksa daha önce banyoları mı ha
zırlansın? 

Franset1, Blis'in yüzüne baktı. Du -
dakları titriyordu. Delikanlı karısının 
koluna girdi. 

- Yarını saata kadar Madamın ban
ıyosunu hazırlayınız. Ayrıca birkaç ta
ne de sabah elbisesi çıkarınız. Şimdi 

geliniz sevgilim, o, bizim eskiden içti
ğimiz medok yerine güzel içkiler alıp 
biribirimizin aıhatine içmemizin za -
manıdır. 

- Kloves, bize şampanya aç, 
Birlikte yemek odasına geçtiler. 
Blis: 
- Mister Krovley, şimdi size hika

yemi anlatayım, dedi ve kısaca anlat -
tı. Hikaye bitittce avukat, müşteri -
sinin elini sıktı. 

- Mister Blis, dedi, heyecandan ne. 
fea alamıyorum. Söyliyeceğim söz, her 
ikittize de liyrk olduğunuz saadeti te
menniden tbarettir. 

Blis, kadehini kaldırarak: 

- Bunun terefine içelim, dedi. 

Avukat sözüne devam etti: 

Ve ıapkasını alarak dedi ki: 
- Bana gelince ben, Blis'i omnibil" 

te şoför yerinde gördüğüm günü ııif 
bir zaman hatırımdan çıkaramıy~' 
ğun. 

Bir iki dakika sonra avukat gittlo 
Kan koca ilk defa olarak yalnız ]cali' 
yordu. Franıea kocaaına döndü. 
Franıes: 
- Hali inanamıyorum; buna bi' 

türlü abşamıyacağım gibi geli!)'or b'' 
na, dedi. 

Blis gülerek kansını temin etti
Onu biraz daha yanma çekti. Kııııt 
hayret edilecek derecede sakin kaldıl' 
görülüyordu. 

Delikanlı: 

- Sevgilim hepsi doğrudur, dedi• 
şimdi zenginsin; hem de ne kadar ze~~ 
gin olmak mümkünse o kadar. Şif11"" 
kız kardeşlerini istediğin yere gönd~ ' 
rebilinin. Onlara bir ev de alaıbilir91"' 
Rut'u müzik dersi almak için orel' 
den'e gönderebilirain. Elzi de Ri'V)'e ' 

ra'da bir yere gidebilir. Onu berabC ' 

rimize de alabiliriz. 
Kız, yavq yavaş ağlamakla berabC'' 

Blis, çehresini bir saadet sevincini'" 

bürüdüğünü de görüyordu. 

- Gençler, her ikinizin de sıbatini- Fransea, 
ze içiyorum. Sizinki bir romansla j rak: 
baflıyan bir evlenme olmut- ikiniz de 

kocasının boynuna sarıla • 

(Sonu var) 
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Hormonlardan gelen rümatizma 
Müzmin rümatizma hastalığının ratiroit guddelerinin aebep oldukla-

8ayanlarda daha çokça görülmesi rı müzmin rümatizma daha ebemi· 
hem de tam kadınlığın aonba. yetlidir. Çünkü kemiklerin kireçlen· 
h_-r mevsiminde bathyarak kıt mev- mesi itine bunlar hakimdir. Bumian 
·~·ne de aürmesi ötedenberi, yal- dolayı, o hormonlann bozulması 
llız hekimlerin değil, herkesin gÖ- oynak yerlerinin bitıiterek hareket 
ziin.e çarpardı. Daha elli yaşına va- edememeleri gibi, en ağır tekilde 
l'nıc:a diz kapakları tiıen ve üst Ü&- müzmin rümatizmaya sebep olur. 
le, faniladan uzun pantalon giydik- Böyle ağır tekilde rümatizmalılar 
leri halde gene bir ellerinde baa· üzerinde yapılan ilk aTattll"IDalar
follla ve iki taraflarına sallanarak da, haatalarm yÜzde yirmi Nıkizin-
1iİrümeye mecbur kalan bayanları de paratiroit guddesinin fazla hor
•lbette görmüpünüzdür. mon çıkardığı anlatıldığı.mlan bu 

Fakat hormonların itleri anlqı- rümatizmanm her vakit horman faz 
bacıya kadar, kadmlığın bu hali lalığından ileri geldiği aanılmıftı. 
fok çocuk doğurmut olmasına atfe- Bunun üzerine de ameliyat yapıla
dilirdi. Halbuki timdi iyice bilini- rak guddelerin küçültülmesi usul 
,_, bu rümatizma çok çocuk do- olmuttur. Halbuki sonradan anlatıl
hrına.ktan değil, artık çocuk do- dığma göre hormonların azalması 
it1ramryacak ya§& varmaktan yani da aynı ağrıları meydana çıkarır. O 
lcaduılık hormonlarının kesilme.in- halde de ya gudde tehyiç olunarak 
elen ileri geliyor ve eczanelerdeki gayrete egtirilir, yahud dıtarıdan 
lcadmlık hormanlarından lüzumu paratirotit .hormonu tırınga edilir. 
lcadar ıırınga edilince rümatizma Neticede, bitif111İt, hareketsiz aciz 
.ı. geçiveriyor ... Buna karıılık, ka· kalmq oynak yerleri açılır ve hiç 
clııılık bormonlan çağlıyan gibi çı- wnutsuz yatağına &erilmiı olan rü
Jr.ıı Bayan Faust'lardan hiç biTinin matizmalı ayağa kalkar, yürümeğe 
lae dizlerinde, ne de - bilhaua - hatlar. 
lrollarmda rümatizmadan tikayet Böyle ayrı ayrı guddelerin bozul-
ettikleri ititilmez. maaiyle müzmin rümatizma meyda-

F akat, kadmlarla erkekler ara- na çıkınca, guddelerüı hepsine ve 
llbda mütterek olmakla beraber, onlarm çıkardıklan hormonlarm 
ls.dınlık karakterlerini veren tiroit her türlüsüne bakim olan, kafatası
lladdesi honnanlarmm azlığı da, nm içindeki mini mini ipofiz gudde
Çokluğu da müzmin rümatizma ağ- sinin rümatizmaya yabancı kalmuı, 
l'ılarına eebep olur. Bu ilmi haki- tabii, mümkün olamaz ... Oteki gud
lıtatin anlatılmasında bizim memle- delerin gÖ&terdikleri marifetlerde 
lcetanizin de hissem vardır: Yirmi de onun dahli yahud emri bulundu
otuz yıl önceki latanbul'un zarif he- ğu muhtemel olmakla benber, ipo
lrinılerinden ve o vakitki hekim ho- fiz guddesinin bir de, kendi batına 
Calanndan rahmetli Pepo Aktiyote yaptığı bir rümatizma vardD". Bu 
löntgen ıtıklariyle tedavi edilen rümatizma da oynak yerleri bitİf· 
bir hastanm tiroit honnanlan aza- mez, fakat aralarına su toplanır, ü
l1nca birdenbire müzmin rümatizma zerleri kızarır, oynak yerinde mü
-irrlarına tutulduğunu haber ver- him bir iltihap varmıt gibi. Halbu
bıit ve bir laboratuvar tecriibeşi gi- ki ipofiz gudduinin bozulmasından 
bi olan bu müıahade hekimlik ile- baıka bir ıey değildir. 
lbinin botuna gitmitti ... Rümatizma 
-inlan bundan ileri gelince tedavi- MüZ1Din rümatıizma çekenlerin 
Iİ de pek kolay olla', bazılarmda da birkaç gudde ve bir-

Tiroit hormanlarmm azalmuı da, kaç türlü hormon bozulmut bulu
\IC>ialması da rilmatizma ağrrlanna nur. Rümatizmalı fİ§manlarda oldu
lebep olması sağlrk halinin devamı ğu gibi. 
İçin hormon müvaz-enesinin ne ka- Rümatizmanm yalnız bir türlü 
clar lüzumlu olduğunu bir kere da- olduğu sanıldığı zamanlarda delili
ha ispat eder. Zaten dün ad iin ye~ türla.ü ol ... , derlennif. 
eym "'Selameti muvazene li'~al_i_n"'e"-.'Halbuki ~imdi riimatizmanm çe§it-
bağlı olduğu gibi... leri yebniti de geçiyor. 

Bu guddeınin yanındaki küçük pa. G.A. 

Serbest sütunlar : -
Kalifiye işçi meselesi 

Milli ekonomik kalkınma ve bilhas
~ sanayileşme davamızın hallini bek
ledigi en mühim ve acil mesele; şüp
hesiz ki kalifiye işçi yetiştirmek, sa -
)'ısını arttırmak ve bunları meslekle • 
rinde ve ihtisasları dahilinde kôkleş -
tirmektir. 

K.aü/iyelik nedir? 
"Kaluıyehk; bır ışçınin kendi ifi i

~in icap eden amclı ve nazari bilgiye 
ı.oı olarak ve aynı iş şubesine mensup 
her hangi bir işte hiç bir accmılik gos
~rmiyecek vecihle sahip olması; bun
~ bafka harekatta surat, isabet, her 
an uyanık bir dikkat, bulundu~u iş ye. 
tinin muvaffakiyetinde daiJna bir mp
\raffakiyet hisaesi kazanmak için vazi
fe sevgisi ve mesuliyet yüklenme duy
cusu gibi vasıfları ~rmiş olan bir ter
biye almıf bulunmuıdır." 

Böyle bir bilgi derecesi ile ve böyle 
ahlaki vasıflarla mücehhez itçilere 
ınalik olmak için alınması icap eden 
~birler şu suretle hülasa edilebilir: 

1 - Memleket ihtiyacına kafi mik
tarda kalifiye işçi yetiştirmek, 

2 - İfÇiliği tensik etmek, yani yeti
ten kalifiye iKileri daima zamanın i
caplarını karşılıyacak bir bilgı ve ah· 
llk ecviyesinde tutmak. 

*** 
1 - Kali/iye işçi yetiftirme: 

11 zümrelerinin (C. H. P. progra -
anında 5 inci maddede yazılı zumrele
rin) ve bu zümreler dahilinde derinli
ğine iş bölümlü her kademenin ihtiya
cına cevap ftrecek kalifiye itçilerin 
yetiştirilmesi, memleketimizde vah -
detli bir esasa ve bir ana kanuna bag. 
lanmam ıftır. Bu sebeple: 

Ya.zan: S. AYDOSLU 
mesele; perakende ve ekseriya biribi
rini tutmaz tedbirlerle ve ancak dar 
zaviyeden görülen kısmi ihtiyaçlara 
göre derpiş edilmektedir. Varılan ne -
tice ise, muayyen bir usul ile bir mü -
essese veya mek~pte yetişen bir işçi
nin, aynı cinsten ve fakat başka bir 
yerde bulunan bir işe girdiği vakıt a
cemilik çekmesine mani olamamakta -
dır. Bu mesele, bize nazaran haylı i • 
terlemiş olan başka memleketlerde de 
günlük münakaşa mevzuudur. Çırak 
yetiştirmek için: meslek mektebi, çı
raklık atelyesi, doğrudan doğruya iş 

yerinde işe başlatmak ve yetiştirmek, 
çıraklık kursları... ila. 'Gibi usuller 
kullanılmakta ve fakat bu usullerin 
! iç birinin tam oarak maksada kifayet 
edemediğinde ittifak edilmektedir. 
Çıraklık devresini geçinniş olan ~i
lerin, bilgi ve terbiyelerinin ilerletl· 
mesi noktasında da aynı kifayetsiz ve 
dağınık durumun mevcut oldugu ka -
naati umumidir. 

2 - I ıçiliğin ıensiki : 
İşçıliğin tensıki; kalifiye işçi me -

selesıni halletmek için işçi yetı9tir -
mekten çok daha mühmdir. Henüz 
nem ek tıı ı tanzım edılmemiş o -

lan bu cihet temin edilmedikçe işçi ye
tiştirmek için sarfedilecck gayretle -
rin tatmin edici bir netice vermesi 
beklenemez. 

İşçiligin tcnsiki ile: 
A) İŞ4iiliğe girecek olan kimselerin, 

gerek kendi kabiliyetleri bakımından, 
gerekse memleketin mevcut ve vücut 
bulmakta olan iş konjonttirü ~ işçinin 
atisi bakımlarından hangi işlere gir -
mesi ve tevzi edilmesi muvafık olaca-

ULUS 
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Ankaralı ne kazanır ve ev kirası 

listanbul'un imar işi 
Mimar Prost'un 

mukavelesi uzahlacak olarak ne öder? Mesken meaelemizın bilhassa Ankara uzerindeki tesirlerini 
tetkıke devam ediyoruz. Bu teairlcr menfi bakımdan devam 
etmektedir. E'\'in, odaların hii) iikliiğiinii 

bilt• kanun mf'\'ZUu JıaJine 

~clirt·n memlt•kt·tlt·rıle kira -
yı dt·vJt•l la)in cdt>r. Bundan 

fazla mı almak ihtikar sayı
Jır l'C nwncdilmiştir. 

Bu menfılık, bilhasaa kazancı az olan memur ve esnafın sıhatı, yuva 
kurması, hayat standardının ınkipfını onliyen amiller halindedir. :Bugiın -
kü yazımızda Ankara'ııın, ne kazandıgı ve ev kirası olarak ne odedigını bu
lacaksınız. Ki bu niıbet, geçinme endeksi tertıp eden daırelerımızi bıle 
rakam hauıına du:ıurecek kadar aşırıdır. 

mur, gerek esnaf ve gerekse ser
best meslek sahipleri için 120 lira 
gelir kabul etmek az degil, hatta 

Y A Z A N 

Cemal KUTAY 

1stanhul, 7 {Telefonla) - Şehircilik 
mutehassısı B. Prost'un nisan ba§ında 

ı 
şehrimize geleceği haber alınmıştır. 
ı.1Utebassısın belediye ile yaptığı mu
kavele bir kaç aya kadar bıtecektir. 

Mutehassıs şımdiye kadar İstanbul ve 
Beyoglu'nun nazım planlarından baş
ka Kadıköy ve Oskudar'ın da nazım 
planlarını hazırlamış, Boğaz'ın Anado
lu ve Rumeli sahil kısımlarının tanzi -
mine dair projelerini ikmal etmiştir. 
Bunlardan İstanbul ve Beyoğlu nazım 
planlariyle Üsküdar iskele meydanı -
nın tevsi ve tanzimine ait avan proje -
ler Nafıa Vekaletine gönderilmi,ıir. 

Ankara'da ev meselesi oyle bir 
hususıyet arzcı.1er kı, hazan, rcsnu 
daıreleri bıle hatalı rakamlar tes
bıt etmıye sevkeder. 
Dunyanın hiç bır yerinde, ne es

naf ne memur, elıne geçen paranın 
bu kadar biıyuk bir kısmını mesken 
kirası olarak odemez. Gelecek ya
zımızda bu münasebetlere ait ra
kamları okudugunuz zaman hayret 
edeceksiniz. 

Bazı garp memeketlerinde, ka
nunlar, bir ihtikar mevzuu olmama
sı için, ev kirası nisbetlerini tayin 
etmiştir. Bu tayin aynı zamanda 
adilce olması için evlerin inşa tip
lerini de tayin etmiştir. Yani iki 
gaye birden elde ediliyor: hem gü
zel ev, hem ucuz ev ... 

Fransa'da kanun, böyle bir ucuz 
evin getirecegi senelik kiranın 

maliyet fiyatının yüzde dördünü 
aşmamasını şart koşmuştur. Bu ka
ide apartman şeklinde olanlar için
dir. Tek ailelik evlerde bu kira nis
betine beşte bir ilave edilmektedir. 

Avrupa kanunları, ucuz evi: "
E .. • sahibi olmıyan maaşlı ve ücretli 
olarak veya kı.içuk kazancı ile yagı
yan kimselere kendisi oturmak için 
yapılmış ve kanunun tayin ettiği 

sıhi ve mali şartları haiz ev,. diye 
tarif ediyor. 

Kanun, ucuz eve bir çok kolay
lıklar ve muafiyetler temin eder
ken onun bazı kayıtlara baglanma
sını da istemiştir: evela, Ankara
nın bazı kira yerlerinde olduğu gi
bi kutu degil, kelimenin lugat ma
nasına gelen şartiyle oda olması 
şartını koymuştur: her bir oda as
gari 9 metre mürabbaı olacak üç .o
dalı veya daha fazla odalı evlerin 
mesahası 45 metre murabbaından 
az bulunmıyacaktır. Aynı şartlarla 
iki odalı ev de 35 metre murabbam
dan ve bir odalısı 25 metre murab
baından aşağı olmıyacaktır. Bu bü-
~m\ıgıf~ ri-~yiı...apart.:° 
mantara bir tatbik edini:z ! 

Şimdi işin asıl mühim tarafına 

geliyoruz: bu şartları taşıyan, yani 
üç oda olup 45 metre murabbaın

dan az yer kaplamıyan evin sene
lik kirası nedir, bilir misiniz! 1.965 
frank ... Bu kanun kabul edildiği 
zaman frankın türk parasma olan 
kıymetine göre ayda 14 lira ... Böy
le irad getiren bir evin Fransa'daki 
maliyeti 49.125 frank olarak hesap
lanmıştır ki, o zamanının fiyatla
ra göre bizim paramızla tutarı 4000 
liradır. 

Dahası var: vilayetlerde bu kira 
senede 1310 franktır ki, bizim para
mızla gene frankın eski kıymetine 
göre 10 lira ... 

E veli Ank~ra için, sonra Tür
kiye'nin diger büyük şehirle

ri için bu nisbctin daha uzun yıllar 
ne kadar büyük bir hayal olduğunu 
hatırlıyarak bizim ödemekte oldu
gumuz ev kiraları nisbctlerini dü
şününüz: bu niabetler, dünyanın 

diğer büyük şehirlerindeki nisbet
lerden o kadar uzak ve onlara göre 
o kadar aşırıdır ki, yazımıza batlar
ken söylediğimiz gibi, bazan resmi 
devlet dairelerini bile rakam hata
sına düşüriıyor. 

Ankara ticaret odası bir geçinme 
endeksi hazırlamıştır. Bu endeks, 
Ankara'da ailelerin bir aylık geli
rini ve bu gelirin nerelere harcan
dıgını tcsbit ediyor: esas olarak bir 
baba, bir anne, biri on beş, diğeri 
dokuz, üçiincüsü beş yaşlarında üç 
çocuklu beş nüfus aile esas olarak 
alınmıştır. Bizde aile vasatisi 4.4 
olduğuna göre bu nisbet hakiki ra
kama çok yaklaşıyor. 

Ve bu ailenin geliri de 120 lira o
larak hesaplanmıştır. Bir memurun 
eline 120 lira geçebilmesi için asıl 
maaşının 45 lira olması lazımdır 
ki, Ankara'da ücretli ve maaşlı me-

biraz nikbinliktir. lira maaşı olan 572; 30 lira maaşı o-
Ticaret odası bu 120 lira geliri o- lan 546; 25 lira maaşı olan 662: 22 

lan ailenin aylık masraflarını miıf- lira maaşı olan 50: 20 lira maaşı o-
redath olarak yapılmış olan endek- lan 577; 17,5 lira maaşı olan 145; 16 
si guruplar halinde tophyarak ve- lira maaşı olan 61; 14 lira maaşı o-
riyoruz: Yiyecek ve içecek madde- lan 124; 12 lira maaşı olan 6: 10 lira 
leri 36,90 kuruş, yakma, aydınlatma, maaşı olan 4 memur ... 
temizleme maddeleri 17 57 kuruş. Gôriıyorsunuz ki, Ankara'daki 
giyecek eşya ve ev eşyası 1600 ku- umumi müvazeneye dahıl merkez 
ruş; ev kirası 2000 kuruş; tütün, memurlarının yekunu olan 4406 sa-
sigara ve sair gibi muhtelif maaraf- yısında en buyuk yekunu tutmama-
lar 850 kuruş; doktor, tıraş, ilaç, ga 20 • 35 lira arası maaş alanlar-
hamam gibi sıhat masrafları 750 dır. Bu aylıkları bu nisbet arasında 
kuru9, nakil vasıtaları 600 kuruş: olanların yekiınu, iki bin beş yüze 
tasarruf veya sigorta 777 kuruş... yaklaşmaktadır ki, bu da 19 derece--
Yekün tam 120 liradır. ye bölünmüş olan yekunun yarısı-

Diğer masrafların hakikate ne nı aşıyor. 

dereceye kadar uygun olduğu mü- Yalnız burada bir hususiyete da-
nakaşaye değer: meseli be§ nüfus- ha işaret etmek lazımdır: 
lu olup Ankara'da yaşıyan bir aile· Ankara başşehir aldugu için en 
nin ayda 777 kuru' arttırdığı, 750 

yı..iksek maaş alan memurlar bura
kuruş sıhat masrafı yaptığı gibi... 

da toplanmıştır. Mesela, butun '1'iır
Fakat beş nüfuslu olup ta 20 lira ki-

kiye'de umumi muvazeneye dahıl 
ra ödeyerek ev bulabilen mesut aile 

maaşlı memurların aldıkları para
yi biz Ankara'da göremiyoruz 1 

yı Ankara ile mükayese edersek 

Diğer 'ehirlerimiz için belki de d.:vlet merkezi lehine bir fark görü-
çok normal olan bu rakamla- rüz. Bütün Türkiye'de vilayetler-

rın Ankara'daki mesken vaziyeti de iş gören ve umumi müvazene-
dolayısiyle ne kadar hatalı olduğu- den para alan memurları~ sayısı 

nu - üzerinde durduğumuz mevzu- 40.522 dir. Bu kırk küsur bin mcmu-
un hususiyetine ve onun hal için bu run içinde birinci dereceden olan, 
hususiyete intibak edecek tedbirle- aynı maaşı 150 lira bulunan 22 me-
rin lüzumu hakkındaki kanaatimi- mur vardır. Ankara'da dört küsur 
zc göre bir vesika olmak bakımın- bin memur olmasına rağmen bu 
dan • kaydettikten sonra, Ankara'- birinci derecede olan 23 memur bu-
da ya§ıyan ve kira ile oturanların lunmaktadır. 

ne kazandıklarını tetkik edelim. İkinci derecede olan memur sayı-
Eveıa memurlardan başlıyoruz: sı Ankara' da 59, bütün Türkiyede 

Mütehassıs .şimdi butiın bu nazım 

planlara göre tatbik planlarını yapa -
cak, aynı zamanda Bogaz'ın, Adala -
rın ve Fenerbahçe'den ileriye Anado -
lu yakasının planlarını yapacaktır. Bu 
itibarla mütehassısın mukavele müd -
detinin temdit edilmesine lüzum gö -
rülecektir . 

Haber aldığımıza göre mütehassıs 
Oskiıdar ve Kadıköy semtlerinin n.i. -
zmı planlarını yaparken İstanbul ve 
Beyoğlu'nda olduğu gibi buralarda 
büyük büyük bir değişiklik yapmamış
tır. Meseli Üsküdarm en mühim ve 
en güzel tepelerini i~al eden Karaca
ahmet mezarlığının bugünkü vaziyeti 
muhafaza edilmekle beraber, mezarlık 
etrafında bazı tesisat vücude getir -
mekte, mezarlıgın tanzimi için de bir 
takım kayıtlar koymaktadır. 

İhsaniye, Salacak gibi denizden 
manzarası itibariyle emsalsiz kıymeti 
olan ~ehrin bu kısımlarını da esaslı ba.. 
zı raddeler, meydanlar açmakla iktifa 
etmektedir. 
Kadıköy'üne gelince: Mühürdar, 

Moda, Altıyol ağzı, Acıbadcm semtle -
rine giden yolları çok girift bulan B. 
Prost bu yolların istikametini esaslı 
surette değiştirmiştir. 

Yangın ve iıgalde yanan kayıtlar 
Ankara'da memurları ba9lıca iki 28; üçüncü derecede olan memur 
kıs-da toplıyabı'lı"rı"z ·. A k 'd 141 b"" .. T'" k. Yangın ve sair sebepler dolayısiyle ..... sayısı n ara a , utun ur ı-

Umumi muvazene, ve bareme da- ye'de 44; dördüncü derecede olan kayıtları kaybolan mekteplerde oku. 
hil memurlar; ücretli memur- memur sayısı Ankara'da 113, biıtün muş talebenin üç .muallim we muteber 
lar .... Bir ikinci tasnifte yapmak Türkiye'de ancak 195 dir. şahsın şahadeti ile tanzim olunan ve -
mümkündür: ücret alan devlet me- sikaların bir kere de alakalı mektep i-

Fakat Ankara'da çalışan memur 
murları, mülhak bütrelule idare e- derelerinden Vekaletten sorulduktan 

~ lehine olan bu fark ona bir şeyler 
dilen daireler memurları, bankalar sonra Maarif müdürlüklerince tasdik temin edebiliyor mu? Eğer mesken ,.. ·-'· ~"m:l~ft~="-:ıw;~~~==---:----......... -----;....ı..-_ _._1,e:;dilmesine Maarif Vekaletince karar iJian memurTM', n ra ~mlft r. müsbet cevap verilebilir, fakat, gö-
bağh dairelerde çalışanlar ... 

zü elektrik, yiyeceği havagazı, vü-
Ankara'da askeri teşkilat hariç o- cudu banyo istiyecek kadar kültür-

larak umumi müvazeneye dahil me- leşmiş ve yaşadığı devrin bu basit-
murların sayısı 4.406 dır. Bu me- leşmiş medeni zaruretlerini kavrı-
murlarımızın barem dereceleri şu- yan bir insan sıfatiyle oturabilecek 
ıekilde taksime uğramaktadır: 150 eve kazancının üçte, nihayet dörtte 
lira asli maaşlı olan 23, 125 lira ma- birini ödeyen memur için hayır! O, 
aşı olan 59, 100 lira maaşı olan 141, hem maaş farkını. hem mesken zam-
90 lira maaşı olan 113, 80 lira maaıı mrnı ev sahibi için devlet kasasın-
olan 170, 70 lira maaşı olan 280; 55 dan alan bir mütevassıttan ba,ka 
lira maaşı olan 353; 45 lira maaşı o- bir 9ey ~ğildir ..• 
lan 254; 4-0 lira maa91 olan 267; 35 Tetkiklerimize devam edeceğiz. 
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Havacdık ve Spor Oluş 

Türk Hava Kurumunun organı ola. Ankarada yeni intipra başlıyan 

Paras11 yallh talebenin 
leahhüt senetleri 

1938 - 1939 ders yılından evel para -
sız yatılı olarak alınmış olan talebenin 
teah.hüt senetlerinin degiştirilmemesi 
karar1aştırılmıttır. Talebe istediği tak 
dirde teahhüt senetlerini degiştirebil
mesi alakalılara bildirilmiştir. 

Zeytincilik hakkında bir 
nizamname hazırlanıyor 

Öğrendiğimize göre Ziraat Vekile -
ti, zeytincilik hakkında bir nizamna -
me hazırlamaktadır. Bu nizamnamede 
yeni zeytincilik kanununun tatbik tek
li açık bir surette izah edilecektir. Ve 
kalet nizamnameyi pek yakında tekem 
mül ettirerek Devletşurasına verecek
tir. 

rak on bet günde bir çıkan ve havacı- bu sanat ve fikir mecmuasının 27 
h.k davamızın aalahiyetli izahmı ya • şubat tarihli 9 uncu say111 şu yazı
pan Havacılık ve Spor'un 234 üncü sa )arla çıkmıştır: Halil Vedat Fıratlı: 
yısı güzel bir kapak içinde ve dolgun Konuşmak, Mustafa Nihat Ozön: E 
münderecatla çıkmlftır. debiyatımızda münakatctlar, Celil 

Bu nüsha. verimli hayatınr:ı on be • Saraç: Madde ve elektrik, Bedret- ,:!1111 Y E N 1 Ş E H 1 R 1111!:, 
şinci yılını idrak eden Türk Hava Ku tin Tuncel: Ba7.ı tercümeler hakkın : : 
rumunun bu mesut hadisesinin mem • da, Retat Cemal Emek: Veda. P. - U L U S : 
lekette bıraktığı akisleri ihtiva etmesi Audiat: Tanrılar zamanında Grek E E 
bakım~dan bir hususiyet ifade et - dünyası, Ahmet Hamdi Tanpınar: : : 
mektedır. Bülbül, Feridun Fadıl Tülbentçı: : ainemasrnda : 

İlk yazıda Server Ziya Gürevin, Kuşlar, gece, yagmur, Mus. : Türk : Bu mevsimin en güzel aşk ı-omanıE 
son nefeslerinde göklerimizi düşünen musikisinde yeni arayışlar, Cemal :§ H A s R E T -==
vatandaşları şükranla anıyor ve bu eş. 
ıiz ör:ıeğin halk yığınlarında havacı • Arif Alagöz: Uluslararası coğrafya : : 
hk davasının bir fUUr haline gelmiş ol kongresi, N. ş. Kösemihal: protago- : Büyük arti&t : 
masına işaret ediyor. ras. E ZARAH LEANDER E 

Derginin bundan sonraki sayfaları. Varlık E Paul Hörbiger ve E 
ru güzel resimlerle süslenmiş olarak Yeni bir tekilde ve dolgun münde : Gorge Aleksandn : 
on ~inci yılın akisleri:ıe ayrılm~ gö. . E tarafından temsil edilen E 
rüyoruz: l 6 •ubatta bütün türk mat. recatla intışa. r e_ tmekte olan bu mec- - _ 

y 135 k E AŞK ve IHTJŞAM FiLMi E buatı, Hava Kurumu için konuşmuş • muanın ıncı sayısı çı mıştır. 1- - -
tur. "Çinde şu yazılar vardır: İsmail Hüs- : Ayrıca: S 

Havacılık haberleri, Fransanın ha. Tev Tökin: J?evletin tesislerini ban- E Milli Şefimiz E 
va tehlikesine karfı aldığı tedbirler kalar vaııtasıyle yapmasına neden : E 
teknik yazılar, modelden tayyareye: 'Zaruret vardır? Sabri Esat; Recai = İsmet İnönü'ne E 
modelcilik !)'aZılan derginin son kı zade. Ek~~'?e şiir telakkisi, Yaşar E S 
sanlarını teşkil etmektedir. Nabı: Dılımız meselelerimizin en : lstanbul'da yapılan muazzam is- E 

A) Her iş zümresinde ft bu zümre
ler içindeki derinligine if bölümü ka -
demelerinde, kalifiye olmaktan ne 
tnurat edildiği; 

ı hakkında yol gösterecek bir devlet 
mesleki istişare teşkilatının tesisi: 

ve nisbı bir istikrar temin eylemek; 
Havacılık ve sporu tavsiye ederiz. aktuelidir. Salihattin Batu: Sümer- : tikbal merasimi filmi ve yeni : 

Tannmn oğlu lerde ziraat ve hayvancıl:k, Sait Ay- E METRO JURNAL son dünya E 

B) Bu ihtiyaca cevap verecek yetiş
tirme tefkilatının ,ekli, mahiyeti ve 
genişliği derecesinin nasıl olacagı; 

C) Gerek devlet, gerekse cemiyetler 
\·e efhas tarafından deruhte edilmesi 
gereken mükellefiyetlerin nelerden i
baret olacagı bir an vel teabit edilmek 
"e bir plana ve kanuna raptedilmek ik· 
tiza eder. Memleketimizde bu gün bu 

B) Her işçinin hangi ihtisasa ne de
recede malik olduğunu tesbit ve tayin 
n 'csadiyle bir imtihana tabi olmak ve 
kame ta9ımak mükellefiyetinin kon -
ması; 

C) Ocrtelerde, yer yer farklı olan 
hayat pahahhgını ve bunun hareket · 
leriai de göz önünde tutarak, tarifeler 
veya umumi mukaveleler vasıtasiyle, 

meıY1Cut anıwfİl>'i kaldınnak .e teadül 

D) Faydalı teamülleri muhafaza, 
yeni usulleri ve teknik rerakkileri ta
mim etmek, iış ahlakı yaratmak ve yu
karıda A, B ve C fıkralarında yazılı 
hususların tahakkukuna yardım et -
mek maksadiyle mesleki teşkilat vU -
cuda getirmek; 

E) Ve devletin bir amme hizmeti o· 
tarak deruhte etmiş olduğu "İş ve ig
çi bulma" işini tanzim ve tesis eyle • 
mek ihuhU6larını kasdetmckıteyiz. 

Jf adesinin sadeliği ve selameti, doslu: Memleketimizde sosyal poli- E havadisleri : 
tarihi mevzuları anlatışının cazibesi tikaya verilmek icabeden istikamet. : Sean&lar: S 
ile kendini tanıtmış olan muharriir •lsmail Hüsrev Tökin: Türkiye'de : 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 5 
lskender Sertelli'nin daha ziyade modern ekonomi sisteminin doğu • 5 5 
!küçük okuyucuların anlayış seviye- 1u hakkında. Ahmet Caferoğlu: türk E 12,15 ucuz matinesinde E 
sini göz önünde tutarak yazmış oldu -teamül hukukunun doğurduğu kadın 5 S O N D O C O Ş E 
gu bu tarihi roman Kanaat kitapevi dili, Haıip A. Aytuna: sansürsüz o- _5 Nazarı dikkate.. : 
tarafından bastırılmıştır. Fiyatı 30 kuma meselesi etrafında, Tüker A- - S 
kuruş olan bu roman her çocuğun a- caroğlu: Deli orman türkleri hak- E Yeni Telef OD No: IDIZ E 
laka ve istifade ile okuyacağı bir e- kında bir tetkik, hülasalar ve ikti- ;1111111111 2193 11111111ur 
serdir. baslar. 
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! .............................................................................................. .. ....... . 

Gece karanlığında tokat teatisi 

suretiyle tanışan iki yabancı 

Salondan eski dostlar 
gibi canciğer çıktılar 

Koca bir mahalleyi velveleye veren 
gürültii bir sual ve bir cevaptan çık -
mıştır. Sual şu : 

- Var mı bana yan bakan ? 
Münasebetsiz cevap ta bu : 
-Var 1 
Yakıt bır gece yarısıdır. Işrklar ma

hallesinde, dıvarlara sürtüne sürtüne, 
sokagı sagdan sola, soldan sağa arşın
laya arşınlaya bir gölge ilerilemekte -
dir. Kafası, boynunun üstünde dimdik 
duramamakta, muntazam bir hareketle 
devri daim yapmaktadır. Belli ki 
bu baş, yerinde degil.. Fakat bu yerin
de olmayan kafa her sallanışında ha -
vaya güç anlaşılır birtakım laflar da 
serpelemektedir : 
-Yakarım, 

- Yıkarım, 
- Var mı bana yan bakan ? .• gibi. 
Anladınız değil mi ? Bir serhoş ü. 

zerine konuşuyoruz. MalUm sözdür : 
Şişede durduğu gibi durmaz. Bu da 
öyle olmuş; şişede iken durgun, sakin, 
hatta zavallı olan o nesne, mideye gi • 
rince insanı böyle bağırttırıyormuş de. 
mek •. Yakar mı yakar, yıkar mı vıkar. 

Buna kim ne diyebilecek ? Ama geL 
gelelim, herke~ böy le düşünür mü ya ? 

Bir sokağın köşesinde bizim hoşser 
kendi haline düşenlerin o kabadayı se
siyle bir daha bağırmış : 

lıca bakmamışken üzerime yürür gibi 
yaptı. Bu arada ağzında birçok laflar 
tckerliyordu. Fakat şimdi onları hatır
layamam ki .•• 

Soruldu : 
- Serhoş mıydınız ? 
-Serhoşw~a~ılmazdım. Daha do~rusu 
serhoş degıldım. Ben de bir misafirlik 
ten dönüyordum ama, zabıt varakasın
da yazıldığı gibi kendini bilmeyecek 
derecede serhoş demek doğru değildir. 
Çünkü -poJislere sorun. merkezde de 
güzel güzel konuştum, ifademden de 
bu belli olur ya . .• 

Fakat, münasebetsiz " var ! ,. ceva -
bJnı veren zat olsun, öteki olsuıi bir -
birlerine kızgın ve dargın gibi görün. 
müyorlardı. Yekdiğeri aleyhinde d:i
vacı olmadıklarını da ayrıca beyandan 
çekinmediler. Ancak iş bu kadarla bit
miyordu ki . .. Gece yarısından sonra 
mahalle halkını rahatsız etmeğe kim -
senin hakkı yoktu. Kendileri birbir
lerini affetseler bile müddeiumumi on. 
tarın yakasını kolay kolay bırakamaz -
dı .. 

Serhoşları yakapaça karakola götü -
ren bekcinin amme şahidi olarak din -
lenmesine taJikan duruşma tatil olun
du. 

İzmir (Hususi) - Yaban domu~ 
etlerinin İstanbul piyasasına se~~ 
için yapılan teşebbüsler müsbet 11~ 
tice vermiştir. Bir firma BergarnJ' 

ı 
nın Kozan nahiyesinde teslim şar· 
tiyle kilosu 5 kuruştan yaban dolll0 

zu eti satın almakta ve bunları AY' 
val ·ğa giderek oradan vapur ve rrıf!' 
törlerle lstanbul'a sevketmektedıf· 

1 

Vahan domuzu etleri fstanbul'da kilO' 
su 30 - 35 kuruşa kadar satılmakta· 

1 dır. 

Köy lüler, yaban domuzu etlerinİll 
para etmesi üzer ine kafile halindt 
yaban d omuzu avına çıkmağa haşir 
mışlardır. Bu suretle, bu mıntakll' 

nın yaban domuzlarından kurtuır:na· 
ması mümkün olacaktır. 

Son günlerde Yunanistan'dan d• 
ban domuzu talepleri başlamıştı!· 
Fakat fiyatlar müsait görülmemelc· 
tedir. Eğer bir anlaşma temini miitıl 
kün olursa yaban domuzu eti ticart" 
ti İzmir vilfiycti için mühim bir set' 
vet olacakt ı r. 

. 
lzmir'de 

eski eserler 
İzmir (Hususi) - Maarif Vekalt' 

ti, Kültürpark içinde, şimdilik kii• 
çük mikyasta inşası, bilahare genif 
letilmesi kararlaşan eski eserler ınil 
zesi için (200) bin liralık bir tahsr 
sat ayırmıştır. 

İktısat Vekaleti de turizm işler~ 
ne harcanmak Uzere (6) bin lira gön• 
dermiştir. Bunun 4000 lirası tzmitı 

- Var mı bana yan bakan ? 
Tesadüf bu ya ... tam o sırada öteki 

sokaktan b ir baskası. fakat kendisi ka
dar serhoş olmayan ve biraz da muzip. 
lik damarları kabarık biri geliyormuş. 
Deminkinin sorduğu suale cevap ver
miş : 

Gece karanlığında, camur içinde, 
tokat teatisi suretiyle tanışan iki ya -
hancı, salondan çıkarlarken artık bir -
birlerine düşman şöyle dursun, hatta 
yabancı gibi bile bakmıyorlardı. Ayrı. 
lırken selflmlaştılar da deyecektim ama 
belki inanmazsınız da töhmet altında 
kahrım deye korktum. - KEZEGE 

ıluyuR rr1ı&let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda'nın Çankırı' da tetkikler yaptığını , §ehri gezdiğini 
çankırılıların dileklerini ve arzularını yakından dinlediğini yazmıştık. Çankırı muhabirimiz in gö~
derdiği yukardaki resimler, Abdülhalik Rendanın Çankırıdaki muhtelif temaslarını gösterm ektedir 

2000 lirası Bergama müzesine ayrı1" 
mıştır. Dört bin liradan üç bin lira• 
sı eski İzmir hafriyatına harcanacak. 
geriye kalan para ile vilayet bütçe
sinden ayrılan ve geçen yıl tarib 
kurumunun gönderdiği paradan ar• 
ta kalan mebleğ Efes harabelerinin 
ve Belevi mozolesinin temizlenmesi· 
ne sarfedilecektir. 

-Var 1 •• 
Beriki sormuş : 
- Ne var be? .• 
Bir cevap daha almış : 

- Sana yan bakan var 1 

Şubat içinde 
yurdun hava ve 

ziraat durumu 
Devlet Meteoroloji İ§leri Umum 
Müdürlüğünden : 

Tokat'ta yeni Nafia binası 

-
ı 

\ 

Bundan sonra gecenin karanlığında 
takyeleri alıp, külahları veren, birbi _ 
rine giren iki gölge, iki hayalet, daha 
doğrusu iki serhoş varoır. Gündüz yağ. 
mur yağmıştır; ortalık çamurdur. İlk 
tokatlardan sonra biraz kendilerine ge
len iki yabancı, yerlere yuvarlanmış. 
çamurlara bulanmış, hU1asa kendi ken. 
dilerini bile tanımıyacak bir hale gel. 

Yurtta geçen şubat ayına ait hava 

ve ziraat durumu: 1 
Şubat ayı, bazı dar sahaları hariç 

tutulduğu takdirde, bütün zirai bölge mişlerdir. 
!erde umumiyetle az yağışlı ve suhu
net bakımından geçen aya ve geçen 

yılların aynı aylarına nisbetle biraz 
daha soğukça geçmiş bulunmaktadır. 

Geçen ay devam eden latif bahar ha-

Kavgacıların kurtuluşu bir ayırıcı 
çrkıncıya kadardır. Fakat gecenin bu 
saatında bu tenha sokakta kim çıkacak 
ta kim kurtaracak ? Giirültüyü duyup 
pençereye koşanlar da bu soğukta aşa
ğı inmeyi göze alamıyor, pençercden 
bakıp gülüyorlarmış. Ne kadar döğüş. vaları doğu bölgesi ile orta Anadolu. 
tüler ? Bunu ne biri, ne öteki tahmin nun şarkında Sivas çevresi müstesna 
edemiyorlar. Bildikleri yalnız şu : olmak üzere hemen her tarafta bağ ve 

- Bir bekçi geldi, ayırdı: karakola 
gittik, zabıt tutuldu. Ondan sonra da 
buraya geldik .. 

meyva ağaçlarından erken inkişafa 

sebep olmuştu. Soğumıya başhyan ha· 

va bir çok yerlerde bağ ve ağaçlardaki 
Hakim tarafları dinledi. Nara atan 

dedi ki : erken inkişafı geriletmiş bulunmakta 

- Evime gidiyordum efendim. Evim dır. 
• Bazı dar çevreler nazarı itibara a. o cıvardadır benim. Bir af\kadaşrn evin. 

den, ziyafetten döndüğüm icin biraz lrnmaksızın bu ay içinde yurdumuzda 
da içmiş haldeydim, ama pek serhoş vaki yağışlar mezruatm ihtiyacını la
değildim Sokakta bu zat bana çattı. yıkı veçhile karşılamış değildir. En az 

Öteki bu son kelimeyi pek beğen _ yagış gören Ege, orta A nadolu bölge-
medi, atıldı : leriyle cenup doğusunun şark kısım. 

Ça ları. cenup sathı mailesi ve Karadeniz 
- ttı lafını reddederim hakim bey, kıyılarmın Sinop çevrelerinde önü. 

ben durup dururken şimdiye kadar ı k 
k . müzdeki ay içinde uygun ara ı lı ve 
ımseye sataşmış adam değilimdir. 

Hakim : bol yağışlara ihtiyaç vardır. 

- Size de sıra gelecek, dedi, biraz Kışlık zcriyat yapılan yerler 
bekleyın. Ve öteki sozlerine devam Esaslı bir ziraat faaliyeti gösteril-
etti : mesi mümkün olımıyan bu ay içinde 

- Sonra zannederim benim üstüme müsait hava ve toprak şartlarından a.. 
yürüdü: yumrukladı, tokatladı. zami nisbette istifade edilerek pek dar 

- Siz kendisine mukabelede bulun. sahalara inhisar etmek üzere Malatya, 
dunuz mu ? Merzifon cevrelerinde gecikmiş kışlık 
- Zannetmiyorum. Yalnız belki neL ze~iyat yapılmış, doğu ve orta Anado. 

simi müdafaa etmişımdir. Ama bu ta -ı 1~. ~~n Sivas çevresi hariç olmak üzere 
rafını pek iyi hatırlayamıyorum. ÇUn. b~~un bölgelerde yer yer ve mahdut 
kü hem geceydi. hem karanlıktı, ve mı tarda yazlık arpa ve yulaf. anason, 

h d şeker pancarı. ziraati icra edilmiştir. 
em e... Pa k ü 

. mu ve t tün yetişen bölgelerde 
•• Ve hem de .•. "sini söyleyemedi. ek.ım hazırlıkları yer yer ikmal edil-

Serhoş olmak kolay ama .. ben serhoş. mı§ ve bazı yerlerde hafriyata devam e. 
tum ., demek, görülüyor ki, pek güç d.l · t' s 

• 1 mış ır. amsun. çevresinde ilk ya. 
birşey .. Hoş söylemesine uzun boylu gacak yağmuru müteakip tütün fidele 
lüzum da yok ya.. rini.n tarlaya nakli için bütün hazırlık 

Cünkü o gece merkezde tutulan za- lar ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
bıt . varakasına " kendini bilmeyecek Yurdun bütün çevrelerinde hubu
derecede serhoş bir halde iken .. " kay. batın umumi durumu, pek dar sahalar 
dı bir kere düşmüş bulunmaktadır. istisna edilecek olursa, memnuniyeti 
Bundan sonra onun söyleyeceği" ser - mucip bir halde bulunmaktadır. (a.a .) 
hoştum ., veya " değildim ,. gibi sözler 
ket>nlcmyckün halinde kalacak .. 

Şimdi ikinci serhoşu dinliyoruz =. 
_ Evime gidiyordum. ( tuhaf değıl 

mi. bu türlü işler de hep eve giderken 
olur, bugünt' kadar ben evden cıkarken 
bir kavgaya tutusana rastlamadım de -
sem inanınız. j B1r sokağın baş.ında bu 
zata ( parınağıyle işaret etti ) rastgel. 
diın. Durup durunken, ben kendisine 
hiç birşey söylememiş, hatta dikkat -

( 23. Nisan - Çocuk Bayramı ) 
Sinema sahiplerine : 
Çocuk bayramı yaklaşıyor. Bay 
ramda çocuklara öğretici, ter -
biyevi filmlerle bayrama ha -
zırlanmız 1 

Yeni Nafıa binası ve törende bulunanlar 

T okat (Hususi) - inşaatı bitirilen Nafıa binası törenle açıl· 
mı,tır. Törende Nafıa müdürü ve vali b irer nutuk söylemişler
dir. Davetlilere zengin bir büfede çay pasta ikram edilmişti r. 

Yeni binada daha verimli bir çalış- ı-

ma imkanını bulan Tokat Nafıası, 1 ~ • , b• J b• 
geçen yılda 26 kilometrelik yeni so- lzmır de ır ame e ır 
se, 40 kilometrelik esaslı sose tami- d f• b J 
ri, on metrelik 40 beton menfez köp e ıne u muı 
rüsü, ve 10 tane büyük köprü yap

mıştır. Bundan başka şehrin ana cad

desi parke döşenmiştir. 

Adana hava limanı 
Adana (Hususi) - Şehrimiz ha

va limanında kurulan telsizle yapı

lan tecrübeler çok iyi neticeler ver
miştir. Her akşam saat 23 de Anka
ra, İzmir ve Yeşilköy hava limanla
riyle telsiz muhabereleri yapılmak
tadır. 

.. H ava postalarımız Nisanın ilk gü
nu başlıyacaktır. Hava meydanının 
tesviyesine devam edilmektedir. 

Şehrimiz hava limanında yumuşak 
betondan iki pist yapılacaktır. Zi
ya tertibatı için çalışmalar başlamış 
tır. Ziya tertibatı kırmızı beyaz o
lacaktır. 

İzmir (Hususi) - Hükümete vaki 

bir ihbare göre, Bayındır'da kaza 

merkezinde, harap ve metruk bir ki-

liseden, Mustafa namında biri tara

fından bir define çıkarılmıştır. Mus 

tafa, kiliseyi yıkmak istiyen beledi

yenin çalıştırdığı ameleler arasında

dır. lş tatilinde Mustafa enkaz ara

sında dolaşırken, tahtalar altından 
bir direği oynatmış, direğin altın

dan bir sandık çıka gelmiştir. O nun 
içinde de bir teneke kutu .. 

Bu iddiaya göre., bu kutuda hem 
çubuk altın, hem İngiliz altını var
mış. Hatta Mustafa bu çubuklardan 
ikisini sattığı gibi, diğer altınlardan 
bazılarını da bozdurmuş .. 

Bunu bir gece Mustafanm evine 
misafir olan ve Mustafanın yakın 

dostu olan bu zat haber vermiştir. 
Mustafa yakalarunıştır. 

Kayseri' de sapan taıı 
oynıyanlar cezaya 

ıarpıldılar 
K ayseri (Hususi) - Bund an bir 

müddet eveı vali, bir tebliğ ile so
kakta saQan tası ovnaomasrnz men
etmıştı. Buna rağmen -bu tena ıtıyat 
devam etmekte, bu iptidai oyun bir 
-çok kazalara sebep olmaktadır. Bu
nun üzerine vilayet, sapan taşı oynı
yanlardan 25 liraya kadar para ce
zası alınmasını kararlaştırm ı ştır. Bu 
hususta şehrimizde çıkan "Kayseri., 
gazetesi şu satırları yazıyor : 
Sazcılar çeşmesi civarında, tayyare 

1 fabrikasiyle Talas yolu üzerinde 
muhtelif zamanlarda taş dövüşü ya
pan ve bu suretle gelip geçen yolcu
ların yoluna mani olan ve aynı za-
manda yol kenarlarında dikili bulu
nan ağaç fidanlarını tahrip eden, ka 
fa yaran, göz çıkaran bu oyuncular 
pek yerinde verilen bir kararla on 
beşer lira para cezasına çarptırılmış
lardır. 

Para cezasına çarptırılan gençlerin 
sayısı 32 dir. Her birinden 15 lira 
para cezasr alınacaktır. 

İzmir'de sebze hali 

ve ekmek fabrikası 
İzmir (Hususi) - Belediye, 400 

bin liraya inşasını kararlaştırdığı 
sebze halinin inşasına yakında baş

lamağı kararlaştırmış ve varidatın. 

dan, bu parayı da ayırmıştır. İnşaa
tın yakında münakasaıya çıkarılması 

beklenmektedir. Hfil, Basmahane ci. 
varında ve Kültürparka yakın bir 
yerde inşa edilecektir. Mimari müze
ye tahsis olunan yer de buraya veri. 
lecektir. 

Mevsim gelince yeniden başlıya· 
cak olan İzmir hafriyatından mühit11 
neticler beklenmektedir. Geçen yrl• 
ki kazılarda tesadüf edilen ve esl<İ 
İzmire büyük hizmetleri dokundu· 
ğu anlaşılan bir zata ait kitabenin 
mühim bir kelimesi okunamamış ve 
kitabenin manası, esas itibariyle, 
muğlak kalmıştır. 

Bu sene Efec ve Belevine tene~· 
zühler t ertip edilecektir. Belevin de
ki mozole, Arkeoloğlardan başk• 
lhir kimc:e ~ar<!fınrl;ın ı:rnrii l '11'" ""; "f-i .. 
Bu eser. şaır Homiros'un Asya gölil 
(Azios leman) diye şiirlerinde te
rennüm ettiği Belevi gölünün yanın· 
dadır ve, ya Karya kıralına, yahutt• 
büyük lskender'in maruf generalle· 
rinden Lizimika ait olduğu söylen
mektedir. 

Sam ..,un ,·ilft)cl nıecJi..,i 
Samsun (Hususi) Vilayet Umu• 

mi Meclisi her hafta cuma ve sa.lı 
günleri toplanarak çalışmalarına de
vam etmektedir. Son celsede vilaye
tin izah-namesi okunmuş ve meclis t' 
rafından tasvip edilmiştir. 

BAFRA'DA TEMSiL 

Halin bitişiği:ıde gazinosu buluna
caktır. Şehirdeki bütün sebze ve mey. " 
ve satışı burada yapılacaktır. Hal a . 
çılınca, şimdi bu satışların yapıldığı 
muhtelif hanlardaki faaliyet de yasa. 
ğa tabi tutulacaktr. 

Büyük ve modern ekmek fabrika. 
sının inşaatı da bu halin inşasından 

sonra başl ıyacak ve 150 bin liraya çı -
kacaktr. Şehrin muhtaç olduğu bütün 
ekmekler buradan çkardacak, mevcut 
fırınlardan bir kısmı satış şubesi hali. 
ne konacaktır. 

Beledi yenin bu iki müessesederı 

elde edeceği varidat, epice büyük o
lacaktr. 

Sam~un Kızılay kongre~i 

Samsun (Hususi) - Kızılay Sam. 
sun şubesi l)'tllık toplantısını yap· Haıkevlerinin yıldönümü münıt· 

mıştır. Yeni merkez idare heyeti te· seb etiyle Ba fra'da da töre n yapıl• 
şekkül etmiştir. Kızılay Kurumunun mış ve b ir tem sil 't:rilmİ§ t İr. Yukarı· 
mekteplerdeki fakir yoksullara yar- d aki r esim temsilde n muh telif &ah; 
dımda bulU'l1ması muhitte çok ıyı ...ı.eri vetems:lde rol alan gençlet' 
.karşılanmıştır. 1 göstennektedil'. 



Milli ......,.efe yapılan candan te ürler 

Milli Şefimiz talebeler arasında 

J 

Muti Şefimiz üniversitede bir dersi takip ediyorlar 

Milli Şefimiz lnönü üniveraiıeyi gez.erlerken 

ismet lnönü üniversitede rektörle beraber 

ismet lnönü bir dersi takip ediyorlar 

lnönii deraaneye girerken talebe candan alkı§lıyor 

Cümhurreisimiz Süivri'de Bayan lnönü .ile bera"
bir çiftçiyi dinliyorlar 

Milli Şefimiz Çatalca'da bir çocuğu severken 

lnönü Çatalca'da bir çiJ...tçiye ihtiyacı olan pull.yk ve tarak ihti
~larım kendi defterlerine kaydettirirlerlıen 
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Beyoğluspor Ankara'ya geliyor 

Demirspor ve A. Gücü 
ile iki maç yapacaklar 

uı:us 

General Miaja sulh istiyor ama ... 

Frankocuların taarruz 
Hazırhğı devam ediyor 
Frankist 

ancak 
mahfillere 
silôhla ele 

göre Madrid 
geçirilecek 

Patrik Miron Kristea'nın 
. 

anı ölümünden sonra 

Dahiliye Nazırı Kalinesku 
Başvekilliğe tôyin olundu 

Bükref, 7 a.a. - Ba,vekiletin bir tebliğine göre, Başvekil Pnt· 
rik Kristea Fransa'nın cenubunda Cannes şehrinde bundan seki:t 
gün evel kendini ÜfÜlmÜf ve zatürreeye tutulmuştu. Başvekilin 
ölümü bu hastalığın neticesidir. 

Müsabakalar 19 mayıs sladyomunda olacak 
Madrid, 7 a.a. - Yeni müdafaa hükümeti, Batvekil general 

Miaja, hariciye nazırı Basteiro, milli müdafaa nazırı albay Kasa.
do dahiliye nazırı Karillo, adliye nazırı San Andres, münakalat 
na~m Aval, maliye ve ekonomi nazırı Marin ve terbiye nazırı 
Delrio' dan teşekkül etmiştir. 

General ltliaja sullı i tiyor 
Radyoda söyle<1ı'gı bır nutuıtta ge • 

neral Miaja, bilhassa demiştir ki : 

Başvekil Patrik Miron Kristea'nm 1 
ölümü üz.erine, kıral Başvekilliğe da
hiliye nazırı ve Başvekil muavini Ka
linesku'yu tayin etmiştir. 

Yugoslavya' da 

yakalanan döviz 

kaçakçıları 

-

Şehrimize gelerek iki maç yapacak olan Beyoglu Sp~r Takım; soldan sağa doğru 
oyuncular: Mesinczi, Caponi, Ratkley, Boduri, C~lafı, Muraı, Çiçovis;, Hiristo, 

Bombino, An geli, Çaftınos. 

19 Mayıs Stadyomu Müdürlüğü bize bu futbol mevsimi içinde 
güzel sürprizler hazırlamaktadır. Geçen hafta bir yabancı takım 
getirterek ankaralıların futbol zevkini tatmin eden müdürlük, 
önümüzdeki ClUllarlesi ve pazar günleri için de fsta·nbul'un tamn
mıı kulüplerinden Beyoğlusporu (Pera) iki maç yapmak üzere 
tehrimize davet etmiıtir. 

Milli Sef 
ve gençlik 

1 Beyoğluspor Ankara' da iki 
1 maç yapacaktır. Bu maçlardan 
birincisi cumartesi günü şampi
yonumuz Demirsporla, ikincisi 
pazar günü bölge ikincisi Anka· 
ragücü ile olacaktır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
kaç misli artırmağa muvaffak o
lacaklardır. Gençlik terbiyesinin 
temeli, bu tarihi ve milli vazife 
'uuruna sahip olmaktır. Üniver
site, Osmanlı imparatorluğunun 
sukut ve inkıraz hadiselerinin 
içinden cümhurreisliğine kadar 
gelen tsüyuk asker, diplomat ve 
devlet adamının, hiç bir kitapta 
daha doğrusu ve iyisi bulunmı
yacak olan, derslerinden istifade 
etmeği bileceklerdir. Cümhuri
yet münevverinin yeni şiarlarını 
tayin eden Milli Şef, onlarla, 
Türkiye'nin yüksek istikbalinin 
müjdelerini de veriyor! 

F. R. ATAY 

• I ltalya Fransa dan 
toprak istemiyecek 

(Bafı l inci saylada) 
Buıwnla beraber selahiyetli mah

filler, Konaika hakkında ltalya'nın 
açtığı milcadelenin devam ettiğini ve 
İtalya bir harbi göze aldığı takdirde 
Franaa'daki italyanların geri çağrıl· 
masınm bir mAnaaı olacağını beyan 
etmektedirler. Franaa'da yafıyan I . 
talyanlardan 1.500 ü bu davete icabet· 
le memleketlerine dönmütlerdir. 

Selihiyetli mahfillerde netice ola
rak Almanya'nın kararsızlığı kartı· 
ll'n.da ltalya'nın ihtiyatsız bir hare. 
kette bulunmasına intizar edilemıye
ceği ilive olunmaktadır. 

Beyoğlu spor İstanbul bölgesi 
teşkilatı içine girmemiş bir takım. 

dır. İsta.nbul gazetelerinin meşhur 
tasnifi veçhile (gayri federe!) dir. 
Bu sebeple lik ve şilt maçlarına girmi 
yen bu kulüp emsali arasında kuvet 
ve tekniği ile methurdur. Aralarında 
çok değerli ve bilgili oyuncular var. 
dır. Bu hususta fazla bir şey yazmıya 
del Jürum yok. Çünkü ankaralılar bu 
takımı her halde çok beğenecekler ve 
stadyom idaresine teşekkür edecekler 
dir. 
Beyoğluspor (Pera) bilhassa son 

senelerde yabancı takımlarla yaptığı 
maçlarda aldığı neticelerle lstaınbul 
halkına kendisini sevdirmiştir. Tak. 
sim stadyomunun federe olmıyan ku. 
lüpler arasında sık sık tertip ettiği 
müsabakalarda ekseriya kupayı ka. 
zanmakta ve hazan da ikinci olmakta
dır. Beyoğluaporun en çetin rakibi 
Şitli takımıdır. Bir zaman son~a atad. 
yom idaresinin bu takımı da bıze gös.. 
tereceğini umar ve bekleriz. 

0 alab!I! ) Demir.par ne netiee ı.wr · 
M iııt kümede Ankara'yı temsil e • 

decek olan iki kulübümüzden Demir. 
spor acaba Beyoğluepor karşısında 
nasıl bir netice alabilir? Bunu cidden 
merakla bekliyoruz. Çünkü Demi~
spor ancak bu maçiyle bize tam bır 
güven verebilecektir. 

Demirspor forvet hattı hiç ,uphe 
yok ki gol çıkaracaktır. Orhanm. ço~ 
güzel i•lettiği bu hat Arif ve Ze-kı. gı· 
bi sürükleyici arkadatlarla oyun Uze. 
rinde müeuir olacaktır. Fakat buna 
mukabil açıkça kaydedelim ki müda. 
faa Beyoğluıpor karıısında çok yo
rulacaktır. ÇünkU onların da müdafa. 
alarmdan ziyade ilerisi kuvetlidir. 

"- Biz sulh istiyoruz. Fakat bu sul
hun ispanyol silahları için bir şeref o
lan buharbe layik şerefli bir sulh ol -
masını arzu ediyoruz. Hiç bir muhale -
fet karşısında kalmadığımıza bakıla -
cak olursa, yeni hükümetin halkın ar -
zusuna uygun bir hükümet olduğuna 
hüküm vermek lazımdır.,, 

Miaja, boşanan ihtiraslar karşısında 
kan dökülmesine mani olmak için e -
velce iktidar mevkiine geçmek iste -
mediğini söyliyerck demiştir ki : 

Y erıidcn kan d-Okiibnemeli 
··- Bu mücadelede çok kan dBkül -

müştür. Dahili ihtilaflar iç.ın de ayrı -
ca kan dökülmesine razı olamayız. Biz 
hiç kimseye ihanet etmedik. ~sas.~n .. e
demezdik de, Çünkü ortada hır huku -
met yoktu. Hükümeti teşkil ettikleri -
ni iddia edenlerle reisicümhur arasın -
da ihtilaf vardı.,, 

Netice olarak Miaja, demiştir ki : 
"- Başkaları bu kardeş kavgasına 

devam etmek istiyorlardı. Fakat biz 
sulh istiyoruz ve bu harpten sonra is
panyolların refaha kavuşacaklarını 

ve zaferi elde edenler kim olursa ol -
sun neticede vatana zarar getirecek o -
lan mücadelelere sürüklenmiyecekle -
rini ümit ediyoruz.,, 

İspanyollar, yaşasın İspanya.,. 

Hariciye ve milli müdafaa 
nazırlarının mesajları 

Saat 11.30 da radyoda Besteiro ile 
albay Cipriano Mera'nın mesajları o -
kunmuştur. 

Komünistleri cümhuriyet ordusu • 
nun yanı başında yer almıya davet e -
den bir hitabe de radyo ıile ne,redil -
miştir : 

Besteiro ezcUmle demiştir ki : 
"- Cümhuriyet askerleri, 
Milli meclis Madrid'de vazifesi ba

şında bulunmaktadır. Madrid, kaçan 
hükümetin, ne de Negrin'in nerede bu
lunduğunu bilmiyor. Milli müdafaa 
konseyi, cumhuriyetçi ispanyol hükil -
metinin, millete zillmetmekte olan ko
münistlerin elinde kati surette düş -
mcsine mani olmak istiyor. Mücadele 
baılamıştır. Bu milcadele komünist 
zulmüne karşı mücadeledir ve kabahat, 
iktidar mevkiine geçtiklerindenberi, 
kıt.aatmıız araema gcçmiye muvaffak 
olan un.urların tqriki mesaisiyle mü
cadeleye bqlamıı olan komünistlerin
dir. Cümhuriyetin ycgine metru hU -
kilmeti milli müdafaa konseyidir." 

11 hükumetçi harp 
gemisi Bizert'e 

kaçtı 
Bizert, 7 a.a. - Cümhuriyetçi ls • 

panya filosuna mensup on bir cüzütam 
refakatlerinde bir fransız kruvazörile 
birkaç muhrip bulunduğu halde bu sa. 
bah saat 8.30 da limanın önüne gel -
mişlerdir. Polislerle sıhiye servisi me 
murları ispanyol gemilerine çıkarak 

bunların mürettebatr.un silahlarını al
mışlar ve sıhi muayeneye tabi tutmuş-
lardır. : 

İspanyol filot&u, santldığına göre, 
öğleden sonra limana girecektir. 

5.000 miilteci! 
Bizerte gelen ispanyol cümhuriyetçi 

filosuna mensup gemilerin isimleri 
şunlardır: 

3 kruvazör: Libertad, Muguel de 
Cerventes ve Mendez Nunez. 

8 torpido muhribi: Ulloa, Jorge J~· 
an, Escano, Almirante Miranda, Almı. 
rante Anteguerra, Almirenta Valdes 
Lepanto, Gravina. 

Bu gemiler, İspanyol cUmhuriyeti 
bayrağını taşıyarak saat 17 de Bizer • 
te limanına girmişlerdir. 

Bu gemilerin Tunusa gelmiş olan 
İspanyolların adedi beş bin kadar tah
min edilmektedir Aralarrnda bir çok 
kadın bulunan sivil ahalinin adedi i~ 
beş altı yüz kadardır.. • . • 

İspanyol cümhuriyetçi gemılennın 
topları çıkanlnll'§ silih ve mühimmatı 
alınrnl}tır. Bu gemUer, aralarında ~ 
leks kruvazörU de bulunan müteaddıt 
fransız harp gemisinin nezareti altın
da bulunmaktadır. 

OS &JflJilFA aJ1010UJi1TELlL 
Bununla beraber Frankiıt mahfil

lerde meslekten yetipne bir zabit olan 
Kaaado'nun mukaveemtin hiç bir fay. 
da temin etmiyeccğini herkesten iyi 
anlaması luım geldiği beyan edilmek. 
tedir. 

Cepheler sakin 
Burgos, 7 a.a. - 'Naayonalist teb. 

liğinde cephelerde yeni hiç bir teY ol
madığı ve nasyonalist tayyarelerin 
Valanaiya'daki aakert hedefler~ bom
bardıman ettiği biklirilmektıedır. ~ 
düpm.nm bir avcı tayyaresi dütürill-
mü§tilr. 

BB. Negnn ve tkl J' ayo 
Paria'ıe Madrid de .ua1ı1a 

Paris, 7 La. - Negrin ile Del Vayo, Jf(Jptolunacok 
sabık nafıa nuırı Velao, sabık maliye Oviedo, 7 a.a. - Falanjist Oviedo 
nazırı Mendez Aspe, bu sabah 8.40 da radyoını bu akfUD, naayonalüıt maıh. 
Paris'e gelmişlerdir. fillerde ' yapılan afağıdaki beyanatı 

N egrin derhal J .yon istasyonun.ı gi- neıretmittir: . . 
derek saat 9.,5 de laviçre'ye giden tre- "Nasyonalist İspanya, mıllctı tem.. 
ne binmi,tir. ail eden kimseler ile mUzakereye gi. 

' ri•mek niyetinde değildir. Kabul edL 
Tulu~'a 0 elen hu""ku"'me•~ _..! __ , :r-" ~· ncua lebilecek yegane sulh, şartsız bir sulh 
Tul~. 7 a.a.- Bu sabah buraya la.. tur. Madrite de Baraelona gibi, lilah 

panya'dan gelen iki tayyareden çıkan ile almacaktır . ., 
yirmi dört kiti aruında, ezcümle sa- • • • • 
bık it nazırı B. Regaz sabık ziraat ltalyan gmsetıelennın te/•ırlerı 

Tunua'taki italyanlar rayilc 
ediliyor 

B. Urbes, sabık Jbava' kuvetleri ku. Roma. 7 a.a. - Giomale d' İtalia 
mandam general Cianeros, general İspanya hidiselerinden bahacderek di 

.f nkaragiicüne gelinae: Modesto ve general Liater vardır. yor ki: 
Roma, 7 a.a. - Gazeteler, Tunus'ta la ... "Madrit'teki yeni "kızıl hüküme -

y .. ıyan italyan ahaliye kartı fta:ıaız Bu takımm mUdafaaıı misafirler Frankocu r t.aar~ haarlıl(I· tin,. programı hakkında ıimdiden, 
makamlarmın hareketini yeniden bü ka11ıaında daha ziyade muvaffak ola. na devam edıyorlar fazla bir teY söylenemez. YaLnız bili. 
yük bir şiddetle tenkit etmekte ve bilecek bir haldedir. Son ~lardaki Burgoa, 7 a.a. - Madrit'te bazıları. nen bir tcY varsa, o da, KMado'nun 
fransız tabiiyetinde geçmekten imtina htıcum battı hakkında mevcut bütün nın kanaat~e gö~e. F~ ile aulh çoktanberi general. Franko ile teslim 
gö.teren italyan amelenin kütle halin. itimadımız silindi. ÇtmkU artık hattın müzakerelerıne .~ırı~k üzere, askeri olma prtları Uzerınde ~örüttUğU ve 
de dışarı çtkarıldı ğını tebarüz ettir ortaıı işlemiyor. Ankara gücünün 0 bir ıQra te,ekkul etmıt olmaıaına rağ. general Franko'nun keındısine şart ka 
mektedir. çok beğendiğimiz oyun tekniği, sürati men Frankistler merkez mıntakuına bul etmediğini ve prtsız bir teslim is 

Fransı.z mali 
politikasının 

neticeleri 

kayboldu. Temenni edelim ki güçlü - karşı umumı taarruz hazırhklarına de tediğini bildirdiğidir. 
ler Beyoğluspora kartı adam akıllı vam etmektedirler. Diğer taraftan Bizerte'ye iltica et. 
bir takım çıkanınlar... Frankiat mahfilleri, cümhuriyetçi mit olan .. kızıl donanma,, silihtan tec. 

1111111111111111111111111111 , , ,, 111111111111111 tspanya'da vuku bulan hadiseleri iti.. rit ediltnell ve general Franko'ya iade 
Her gün binlerce yavruyu ee- ı matsızlıkla karırlamakla beraber Mad.. olunmalıdır. İtalya, Sicilya ci~ında 

· ardım la · · 0 _ _ rit'teki hükümet darbesi düşmanm ka.. bir kızıl Uıpanyol filosunun bulunma. 
nın Y m aıneı te~~tindc yıtaız ve prtsız olarak teslim olması. sına mUeaade edemez. 
banndıran Çocuk Eaırgeme \ na bir bqlangıç te,kil ettiği takdirde .. 
Kurumudur. Yılda bir lira ve- bu hareketin memnuniyeit mucip ola. Alman gOMıeleri~e gore . 
rip üye olalım 1 catmı beyan eylemektedirler. Bert~ 7 a.a. - Berlın gazetelerı 

nasyonalıat İıpanya radye>1unun :Mad. 
llü.lcümeıçUer muluıvemet rit'te bir mili! mUdafa koneeyi kurul 

Pariı, 7 a.a. - Perakende ticareti 
müdafaa komiteıinde dün akşam bir 
nutu.k aöyliyen Re-ynaud, elde edilen 
neticeleri anlatmıı ve bilhassa memle
kete çok miktarda altın geldiğini kay
detmiştir. Mumaileyh, lngilterede ol· 
dutu gibi her ay kambiyo muvue~e 
ıermaycsi muamelelerini göa~~~en ~ır 
billten neşretmiye karar verdıgınf bıl 
dirmittir. . 

tarınm ikincildnımda giren altm mik
tarının iki misli olduğunu kaydetmit • 
tir. Kambiyo muvazene sermayesinin 
altmları ,imdi mart 1937 deki mikta · 
ra nisbetle on misli fazladır. Iskonto 
faizi yüzde 7 buçuktan 2 buçuğa in · 

edecelcler mi? ması:nın bir İnıilb - Franaız manev. 
A~ı lllıllhfllter, Madrit ıftr•mm rası olduğunu bildiren tebliğini büyük 

sulh cöriltmelerine ıiritmek üzere mi harflerle ne,retmektedir. 
yoba son hezimetler dolayı.iyle sar. Nahtauıgabe, "Burgoa satılık değil 
sı.lmıı ~lan cümhariyetçiler arasında. dir,, diyor. 
kı birlıği yeniden kurarak mutıı:aveme. Lokal Anaayger iae, "Madrlt'teki 
ti hazırlamak için mi tetcklrill ettiği. komünist aleyhtarı jest, general Fran 

Rcynaud, tubatta ciren altın mık • mittir· ni bilmediklerini aöy1emckicdirıer. ko'yu aJdatmıttır ... diyor. 

Nazırlar meclisi bu sabah saat 11 
de toplanmıştır. Başvekil B. Kalines
ko, ölen başvekil Patrik Kristea'yı se· 
na ile yadetmiştir. Nazırlar meclisi, 
Kristea açin milli cenaze merasimi ya 
pılmasına karar vermiştir. 

Bütün resmi makamlar mateme gir
miştir. Patrik Kristea'nın cesedi cu
ma günü Romanya'ya getirilecektir. 

Bütün gazeteler, Transilvanya'nın 

anavatana iltihakı uğrunda şiddetle 
mücadele eden büyük ölünün hatıra
sını ta~iz ediyorlar. 

Olen Başvekilin cenazesini hamil 
trenin bu akşam Fransa'dan hareket 
edeceği zannedilmektedir. Buna gö
re, cenaze perşembe günü burada o
lacak ve cenaze merasimi pazar veya 
pazartesi günü yapılacaktır. 

Miiıcve/Ja lwkkında nutuklar 
Bükreş, 7 a.a. - Nazırlar meclisi 

Başvekil Armant Calinesco'nun riya
setinde toplanmıştır. Başvekil, Pat -
rik Miron hakkında heyecanlı bir nu 
tuk söylemiş ve müteveffanın gerek 
kilise reisliği gerek milli ideal mü
cahidi olarak yüksek meziyetlerini 
tebarilz ettirmiştir. Adliye nazırı BB. 
Viktor İamandi de bir nutuk söyliye
rek Başvekilin sözlerine, bütün hü • 
kümet arkadaşları adına iştirak eyle
miştir. 
Nazırlar meclisi, Miron Kristea'nın 

hatırasına hürmeten bir dakika ayak
ta sükutu muhafaza etmiştir. 

Gazetelerin teessiirü 
Bütün gazeteler, Baıvekil Patrik 

Miron Kriatea'nın ölümüne sayfalar 

Belgrad, 7 a.a. - Pravda gazetesi. 
döviz kaçakçılığı yapan bir çete efra .. 
dının tevkifi hakkmda mufassal ma • 
lUmat vermekte ve şöyle yazmakta " 
dır: 

"Ecnebi memleketlerine 40 milyon 
dinar kıymetinde döviz ve tahvilat ka· 
çırmak istiyen be1gradh 12 sarraf il~ 
beynelmilel bir banker Belgrad polisı 
tarafrndan tevkif edilmişlerdir. Bu çe
tenin reisi İran tebaasından Emile 
Tsiprut isminde biridir. Bu adam kar• 
deşi ile birlikte Par iste büyük bir ban
ka işletmektedir. 

tahsis etmekte, bir Transilvanya köy
lü ailesine mensup olan Miron K.ris· 
tea'nın ahlak ve kültür ve vatanda! 
meziyetlerini tdbartiz ettirmekte ve 
milleti ve kütleyi yese garkeden ölü 
mil karşısında teessürlerini ızhar ey
lemektedir. 

Universul, Miron Kristea'nın son 
sene içinde devletin ıslahın.da yaptı
ğı hizmetleri ve bu husustaki yorul
mak bilmez çalışmasını bilhassa kay
detmektedir. 

Timpul diyor ki: "Patrik, bütün 
kuvetini Romanya'nın tealisine has
retmişti.,. 

Kurentel diyor ki: Miron Kristea, 
bir asker gibi vazifesi başında ölmüş
tür. Kendisi, müstakbel nesiller için 
bir örnektir. Olümü bütün memleketi 
yeac bürümu,tıU.r •n 

adrid'de çarpışma ar o uyar 

Komünistler hükumete 
karşı ayaklandılar 

Hükumetçi tayyare filoları asilere 
karşı tenkil hareketine geçtiler 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Bütün komünist tetekkilllerinin A
silerle birlik oldukları ve ~çtima ha· 
tinde olan konseyin kararlarım bal
talamak istedikleri haber verilmekte
dir. Konsey bir beyanname netrede
rek asi elebaşılarının kur.una dizil -
meıini ve askerlerin mli.blarmın alın 
masını bildirmiıtir. 

Hülcümeı vasiyete hakim 
Saint - Jean - de - luz, 7 a.a. - D. 

N. B. bildiriyor: Madrid'den gelen 
son haberlere göre, miııt müdafaa 
konseyinin kıtaatı öğleden sonra ko
münist kıyamını ve komünıiatleri ıeh
rin dıtına atmağa muvatf ak olmuı -
tur. Komünistlerin bUyük bir kısmı 
hapsedilmiı ve eleba,dar kurıuna di
zilmiıtir. Bununla beraber çarpıpna
laır henüz nihayet butmanuıtır. 

Komüniaı ıe,eklcülleri 
lf gal altında 

Vatana, 7 a .a. - Müdafaa meclisi 
makamları bazı emniyet tedbirleri al
mıılard ır. Bu meyanda komünist mer 
kezleriyle bunlarla allkadar te§ekkül 
terin merkezleri ukert ifgal altına 
alınmıttır. Yapılan bazı tevkiflere 
rağmen, bu iıgal hadisesiz geçmiftir. 

Mukavemet eden komüni•ıler 
Madrid, 7 a.a. - Milli müdafaa 

komeyi hizme4ıindeıki hava kuvetleri 
şehrin timali~eki harici kımıında 
mUeaee. komllnist ocaklarını ortadan 
kaldırmak için Madrid'e yürümekte
dir. 

Madrid'in ıimalinde harici kıemm
da birkaç ev blokunda tahaftüt ctmit 
olan bir komünlat arupu, dün alqam
danberi millt müdafaa konaeyi kuvet 
terine teslim olmak emrine sillhla 
mukabele etmektedir, g'CCe ve bu aa
bah, milli müdafaa konseyi emrinde
ki tankların da ittfrakiyle çarpıflDl
lar olmuıtur. 

Radyo ile Mfr'edilen bir not, ko -
mUnist tetebbüaünUn muvaffakiyet -
sizlikle neticelendiğini bildirmekte 
ve töyle deme.lr.tcdirö 

H ükümeıin beywBınıame•i 
"Mim müdafaa koneeyi emrindeki 

bütün kuvteler, konseyin temsil etti
ği davayı her vasıta ile müdafaaya 
hazır bir halde -.eferber bulunmakta-
dır." 

Milli miidafaa korweyi, komüniat-
lere, biribiri ardında, meıru makam
lara teslim olmaları için beyanname 
neıretmektedir. 

Saat 14 te konecy, qağadaki beymı
nameyi neıretmiftir: 

HKomüniat partisine memup adııa
dqlar, 

Şefleriniz sizlere millt mildafaa 
konseyinin sulh arzuaunıda olduğunu 
herhalde aöylemiftir. Filhakib, Mia
ja. Cuado, Besteiro ve Mera, bun• 
aöylemi,tir. Fakat Tigueraa'ta topla
nan parllmen.to da bunu iatememit 
mi .idi? 

Fakat yalnız millt müdafaa kome
yi, sulhu, aldatmaksızın yapılmıt te
refli bir aulhu organize etmek tefeb
büsündedir. Sulhun bir realite olma
sı için konsey, lüzumlu teşebbüslerde 
bulunacaktır . ., 

Sonradan, Madrid radyoeu, iki be
yanname daha nefretmittir. Bunlar
dan biri, prtsız teslim olmaları için 
komünistlere, diğeri de cüımhuriyet
çi hava filoawıun tehir üzerinde uça· 
cağıaı bildirmek üzere ahaliyedir. 

Madrid •okaklarında 
çarplfmalar 

Madrid cephesi, 7 a.L - Madrid 
cephesinde.ki nasyonalist radyo istaa. 
yonu bu altpm aıağıdaki haberi ver -
mi'tir: ' 

" KomUniıt gruplar, Madrid so -
kaklannda çarpıtmakta devam ediyor. 
Bu hareketin önüne geçmek için so -
kalt hatlarına makineli tüfekler yer • 
lettirilımittir. 
Şehirde sokaklarda gezme menedil· 

ml,tir. Madridin hariçten verdiği in -
tiba aakerlerin teslim olmak için nas
yonalist kuvetlerin Madrid'e girmeai-
ni bekledikleri merkezindedir." 
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ULUS 

H i K A y E Köy ya,ayııım güzelleıtirme kongresine 

Yeni 
verilen raporlarda neler isteniyordu ? 

Kutludüğünden Memiş 
Milletler köylerini güzelleılirmek 

Hilmi Malik EVRENOL 

}{ - 4 - ı• lf•n neler du"" cu .. nmu"" clerdı'r 1 Dünyadaki iktrsadi rakabetler ara-
frtisıe:cn &onra. ~en.~~~ni t~plryarak ı ğunu anladı. Böylece dakikalar geçer- > f f • sında galiba bir de kanallar rakabeti 
lıeıne Yaklaş.tı .. Gordugu evlerın hemen ken, kalabalığın yanından çalı çırpı beş gosterecck. Demiryolu ve gemi 
kcnd~ h~p~ı tamir gördüğü halde yüklü bir merkep ve arkasında merkep rakabeti çok görüldüğü halde kanal-
Çerea~ evının çatısı, küsücük iki pen - sahibi bir genç adam peyda oldu. Bu Muhtelif milletlerin raporlar1nın hülôsası lar arasında bir rakabete şimdiye ka-
biit .. 1 ve kapısı harap olmu,tu. Büa _ genç adam taze kadına seslendi : "Kı, dar tesadiıf olunmamıştı. Eğer alınan 

un §<ışaladı. taşlığın üstünde işin ne ? ,, Yazan: Naci Kıcıman haberler tahakkuk edersıe birkaç se-
n· - Ha .. Hasan. Şuracıkta bir yabanc:ı Matbuat Umum Müdürü ne sonra bu da ortaya çıkacaktır. Çün 

ttzn·lJi uzun fakat titiz karmmm çok var da ona bakıyorum. kü İngiltere'nin Akdenizle K zılde-
~ tuttuğu eve girdi. çok ~izdi, Memi§ Hasan admı tanır gibi oldu. -

111 
- niz arasında ikinci bir kanal açmak 

tıs ~tu, sağa sola bakındı, kimseyi Hemen merkepli adamın olduğu yere Köy YCZfa)'lflnı güz.elleıtirme rına kadar, daha evelki yirmi yıllık istediği haber veriliyor. Bu haber 
runcdı. Evin seasizliğinden biraz baktı .. Acaba oğlu muydu ? Kalabalığa kongrelerine verilen milli rapor- müddetten fazla ilerlemiştir. yalnız dünya siyasi mahfillerini de-
~t bularak yüksek sesle seslendi : yanaşan genç adama sordu : larcla birçok münalrQ§alı lıınm- 14.lman raporları : Bu raporda da gil belki mali mahfilleri ve bilhassa 
~ Oıen neredesiniz ?. Ne oldunuz?. - Delikanlım, adın ne ? lar ela vardır ki bunlar henüz ilk gene köycülü.kten şikayet vardır. Mısır hükümeti mahfillerini alaka-
le.ı. M.enıiş ağa babanız .. geldim.. aea- - Huan.. tetkik clevreaincle olup, bu hum• MW.bet köy çalışmaları büyük eser landnıacak mahiyettedir. 

tııız e ? t _ Babanın adı ? olarak gösterilmekle beraber, bu ıs- Bildirildigine göre bu yeni kanal 
ıa__ taki arn•tırmalar ilerlememi• ve ııı......'":"! oda ile ahır bir müddet kendi - Babamın adı mı ? Çok yıl önce ~ ~ lahatın, evelce vaki olmuş murakabe- Kızıldenizde Akaba koyunun nihaye-

..,.h>) karar verme zamanları gelme- · · · · d k' kti · k · eeg-·" ' çınlaıdı ve BOnra her !CY yine bizi bir gece bırakıp gittiğini rahmetli sız genışlemelerın fenalıklarını bile tın e ı çu lımanda başlıyacak 
1 •ük<ineti buldu.. anam söyler dururdu. Bir daha ondan miıtir. Bunlardan bir kaçını ele gideremediği ifade olunmaktadır. Lut denizinden ve Ürdün ovasından 

.. ,~tiyar Memi§'e fenahk gelmitti .. ha.her alınmadı. Avı çok severdi. Av alalım: İngilizler planlı çalışmalara örnek geçerek Akdenizde muayyen bir nok
ltt e~er-c o viran odada yıkılacaktı.. tüfeğini ve köpeğini ahp köyden çık. 1 - Köy ilerleme teşebbüslerinden, olmak üzere Londra, Birmingam şe- taya varacaktır. Esasen Akdenizle 
fır~ısıni toplıyarak hemen dııarıya mış, gitmiş, başka diyara mı, yoksa av- şehircilik ilerleme şekillerine uyma hir civarları ıslahatı için bir rapor KızıJdeniz arasında bir kanal yapıl-
lit,f;aı. Fakat nereye ve kime gidebi - lanırken başına bir kaza mı geldi, bil- arzularını nasıl uzaklaştırmalıdır? vermişlerdir. mas: bahis mevzuu olduğu zaman Sü-
~1 ? Öyle ya. onu tanıyan, tanıyacak mi yorum. Ben o zaman oldukça küçük. 2 - Maddi ve fili ilerlemelere, e- Londra raporuna göre : Merkez veyşten eve! burası düşünülmüş fakat 

h kahnıştı ? • • tüm. konomik ve sosyal, hatta politik iler. bölgesinde geniş bir sahada, müısbet inşada görülen müşkülat ve masrafı-
oir la'- d B · 'k lemeler de eklenebilir mi? l"'"h h · h kk k b .. "kı·· ·· d 1 • 1 b l"'" do;;_ cuıza düfiinceden sonra kahveye Memiş yutkun u. iıyit ve kırmızı ıs d at en uz ta a u etmemiştir, nın uyu ugu o ayısıy e u p ön-
~~ Yiirümeğe batladı. Kahvenin ö- mendilini paltosunun iç cebinden çı - Toprak sahipliğine ve toprak işçi· tahakkuk eden kısım muhtelif otori- dan vaz geçilmişti. Haber verildiğine 
.;'1°tlri meydanlıkta bir direk vardı kararak yüzünün iri ter damlalarını liğine ne dereceye kadar müdahale telerin mutlak bir serbestlikle çalış- göre projeler İngiltere'de eksperler 
......._bu ~irekten bir Türk bayrağı hafif sildi. Soracak başka bir suali vardı : etmelidir? ma siyasetleriyle hususi mülk sahip- tarafından tetkik e.dilmiş ve masrafı, 
--: hır rüzgirla sallanıyordu. - Anan nerede ? 4 - Köy karakterini muhafaza için lerinin çahşmalarından doğmuştur. henüz meydana konulmıyan pek yük-
..... ~~ meydanda büyük bir kalabelrk - O da çok geçmeden göçtü. Bir ne gibi tedbirler ahnmalıdır? Bu ted- Resmi otoritelerin en müsbet ıslahat sek bir rakama baliğ olacağı tahmin 
""Paenrnıttı ve herkesin biribirine bir yaz günü evin dammıda tarhanayı gü- birler yapı işlerinde nasıl olmalıdır? den.e~i şehir ve harici bölgelerde edilmekle beraber kanalın inşası cid
~ler anlatmıya çahıtığı belliydi. Mu neşletirken, tarhanaya hücum eden Yeni sanatların başlangıcında yapı büyük yollar projesidir. di surette teemmül edilmekte bulun-
~-. sistemleri ne olmalıdır? Lo-...1 k ti k J · · 310 k·ı ile ,,~,.Cl§hk ve uyutucu sükQnet yeri - komşu tavuklarına kızarak komşularla •Mıra on u mec ısı ı o- muştur. 
!?._~tültülü ve kavgalı bir hal vardı. uzun bir kavgadan sonra, kan başına 5 - Köyde sosyal yaıayış merkez- metre murabbaı bir sahaya çıkan bü- Bu hususta teknik söz söylemeğe 
~i köy halkının huyları, tabiatları sıçradı ve kan damarı çatlayarak öldü. leri yaratılabilir mi? Yapılabilirse bu tün ~uhitini yeni baştan düzeltmek salfilıiyetimiz olmamakla beraber, ye-

e değişmişti. Bu haberlere sevi.nen ve biraz tese!Ji gaye için hangi yolu tutmalıdır? için bir proje hazırlamağa karar ver- ni kanalın Süveyş kanalından çok 
•· lıu kalabalıkta yüksek sesle konu - bulan Mcrniş hemen taze kadına doğru 6 - Çiftçilikten bafka köy sanat- miştir. Asıl Londra - site kısmı (iki fazlaya mal olacağı ve iki deniz ara-
:roııı.1 .. _ _.. k.. !arını ekonomik bakımdan canlandır- bu ···1- k'l t bba ) da b' d k. l - h "h · ı.. ~ biri muhtar seçiminden, oy koıtu ve torununu kucaklıyarak ÇLNL ı ome re mura ı ır 16- sın a ı yo u uzatacagı ve arp ı tı-
~lltıundan ve Parti ocak kon.gresin • _Deden benim.. mak kabil midir, kabilse, bu yeni do- lahat projesi yaptırmaktadır. Bu iş- mali haricinde Süveyşin rakabetine 
~'le Memiş ağanın hiç anlayamadığı Sonra oğluna dönerek : ğuş karşıaında tchircinin durumu ne lere bakmak için kurulan bölge ısla- maruz kalacağı, huliisa, hiç bir zaman 
ılrıc ib rd h olacaktır? hat k 't · · · •-...1·-· - ·kt ad" b' t bb.. ı - ko ~ e g i gelen bir çok aözle en a- _ Hasan, oğul. Ben seniın kaybolan omı esının l&ı.çuıgı ve ugra§llla- ı ıs ı ır eşe us o mıyacagı -

etıe bahsediyordu. babanım. 7 - Köylere elektrik dağıtmayı ça- ları üzerine müsbet ilerleme işlerin- !aylıkla tahmin olunabilir. 
l(öyJu politikacılarından biri muh. _ Hila beni tanryan yok mudur ? buklaştı.rmak için ne yapılabilir? de ilk adım olarak (Yeşil kuşak) me- İngiJtere'nin bu ikinci kanah bir 

ttt IN-i · d f ı t ı k "st 8 - Çiftçilik ihtiyaçları için hafif selesinin tetkik ve tatbiki teıtebbüs- harp ihtimalini düşünerek aı:-mak is-
•· -:ı mın e az a rey op ama ı e- diye bag· ırdı. :r :ı 
•'Yle, hiç te tanımadığı bu yabancıyı yol zaruri midir? Eğer böyle iae bu !eri canlanmıştır. terliği muhakkaktır. Çünkü 1888 an-
=~ görünce yanma yaklaıtı ve ken- Bu sefer kahvenin yanı başındaki ve yollar nasıl yapılmalıdır, çiftliklerde Birmingam raporuna göre : Bir- laşmasiyle Süveyş kanalının gerek 
"'•ne . . .. 1 d" M ·ı biraz yüksekteki evin tahta balkonun. kulJanılanlardan başka otomob~Uerin mingam ve civarı idn 1909 yılında sulhtıc ve gerek harpte bütün miJlet-
ı.... rey vermesını soy e ı. anı ::ı 
:__ ~y kelimesinden hiç bir !CY anla - dan kalabalığı ve yabancı adamı seyre- bu yollardan geçmesi yaaak olmalı hususi kanunla ayrıca salahiyetler Jere açık olması kabul edilmiş ve bu 
~ıı, aptal aptal bu teklifi yapan a. den ihtiyarca bir kadın seelendi : mıdır? verilmiftir. llk projeler ~bre çok ya- keyfiyet SOi) İngiliz - İtalyan anlaş-
~ yüzüne baktı. _ Durun, durun ben de şu yabancı 9 - Su ihtiyaçları için tedbirler km yerleri parça parça yenilemiş, son maaiyle de teyid olunmuş bulunmoası-

tıl · v bö 1 ...... ır --ır nedir? Su dağıtmasının bütün yapı- ra bölge projeleri yapılmış ve en son- na rağmen Akdenizde bir harp çıktı-
L. cınıı aganın Y e 'r"f"m ~m adam kimmit bakayım. Geleyim göre- tara bag·ı ..... -....ı ......... mıdır? Su mas- da h ı ___ ,_ · - kd. d b k ~ındığmı ve kalabalıiın her fCyİne . --·- s-- • ra sı ate zarar ı u.K:lOAenlerın orta- gı ta ır e u analın vaziyeti ne o· 
~lnl kaldığını '6reıı JdSylüden bir YJID.· • rafına dağınık köy tVeya çiftliıkler dan kaldırılması ışıne geçilmiştir. lacağı şimdiden tahmin edilemez. 
, 1 yanına yaklaşarak kim olduğunu İhtıyar kadın sendeleyerek kalaba • ne gibi §&rtlarla ortak olacaklardır? Bütün projeler ileride, biribirine bi- Maliım olduğu veçhile Sü'Y'Cyş ka
"• lleyi veya kimleri aradıfmı eordu _ lığın araaına karıştı ve kup kuru ke - 10 - Lağam tcbekeei için düşün- tişik bir plan halini alacaktır. Bu nah ıirketi Mısır Hidivinin S kanunu 

illnlrtt'lıorpyrr..-Tyıı.__ss-fm;!6ikf-i•ii•il~~·~...J~~ibal!n"~t~e~li:ıiıı~i~a;!ın~ıııa~~eı~· i-~c:a::e:-;l:=er~ne:;~ ~o~l:';:ma~l-:ıd~ı-:r~?:".:Çi~· f:'.';tl~i-:;k::le~rde--..:.g:.ii>-_·..., -l.!p~J.irı:;A ;...:a;::yn:..:;:ı:_:zama~~nd:a:...:y~o~J~~te:,:be~kes;.;i~y~l;:.e-F-sa~n;,:i:;;.18~56:.:, tarihli fennaniyle te~kkül 
ıinüı bu J agil -- -:··:-~ - -- :r_ ~ ' ~ 1 • -~ .. -~ .. """ doğru değiılee ne yapmalıdır? si aynı enerji ile yapılmı§tır. Yol-su- O.m8nı; d;;J;ti~~-"t;sdik olu:ı;u; 
......ı.. • köyün koylüsü oldu~u ft eonra, bir tcYi birden hatırlamJ! gibi : 11 - Köy ~yı•rnı güzelleıtirme laAg•am plaAnları, !itehı·r cı·varın...1a ve Ka 1 • ·-tiyle tk ıık bu kah e gehp ak .r-:r- :s :r " tu. na ın ışletme imtiyazı kana-
r1ını .. _ • emh• ~· fflY ~md: - Elbet, dedi .. Bu adam Memiş ağa.. işi merkez bürolariyle mi, bölge mu- şehre komşu köyleııde mesken ve sa- lın a('ılışı tarihinden yani 17 tPıtrini--.ıyle h cu olduğunu ve ıı ı . . . . . . 1. 1 . ks d h hak·kA A d :;ı; '"3 de onlar ğ ~ ld·- · dır Memış'ın ti kendısıdır. dedı. ıy e mı, yo a a a 1 1 mana a nat yapıları bakımından çok büyük sani 1869 dan itibaren 99 sene mu·'ddet 

1 arama a ve aormaga ie ıgı- · ~ d ? 
ili IÖyledi Oradakiler : - Hoş geldin eski komşu, nerede mahallı olarak mı başarılmalı ır faydaları temin etmektedir. le verildiğinden 17 teşrinisani 1968 

- P-L· · kimlerd. d kald bu ? 12 - Ana hatları merkezce hazır- *** de niha.._t bulacak ve bu aon tarihte 
'-- oıı:ı&J o akranların ı, a - ın nca ae.ne 1anm d k 1ar halli J -
""'l'J!\ı ·· 1 baka1 d.-ıı·1- If ve etay ısım 1 ma o- MUli 1!! 00·ı... l!!nla kanal bütün tesisatiyle Mısır bükü-

... ac:>Y ~. ~· ~.~""r:. • Bu aefer eaki muhtar ortaya çıktı ve larak tespit olunmuş bir planla mı? ı pmn, "8e pw rı, 
-ıetnif ıoylece hır dUfüııdU, eonra. İzmir haatane doktorun.dan Memit 

13 
B .. le b. li kah 1 ed.l maluılli pliinlar metine terk ve teslim olunacaktır. O 

- Bacak Ahmet nerededir? diye • - oy ır P n u 1 e- Ra zaman Mısır hükümetinin nasıl hare-
..__. ağaya dair aldığı mektubu kalabalıga cc.kse bölge pllnı, mahalli k19ımlar- porların çoğunda, bütün memle-
..... 'IU. d .. . 1 cakt ? keti içine alan milli bir planın mev- ket etmcği tercih edeceği de malQm 
b Gcnçıer birbirine bakııtılar. Böyle anlattı : an once mı o a ır cut olmamasından şikayet edilmek- değildir. Görülüyor ki İngiltere ikin-

ir adamın adını ifitmiflerdi, mna bu On bet yıl önce köyden çrkıp §imdi uJ4 ~ Pla~ yap:lınca bunun yü~- tedir. Meaeli Danimarka'da; ne hal- ci bir kanal inşasını teemmül etmekle 
"'-oı toprağa karıtalr epey zaman ol • dönen ortalarındaki bu yaşlı adamın t mcs~ ve şar.ı ması merkezce mı, kın, ne de sanayiin yerle§rnesi ifinin yalnız yakın bir atide Akdenizde çı-
- ..... t 1 .nd ih . b. -..:ı~ • • • • . yoksa ıdarece mı yapılacaktır? kacak bı'r harp ı'ht. ı· · ..:ı-··1 b ık· -~~... ç en en tıyar ır ~ ıın- Memış ağa.nın olduguna daır oradakı - . ve hatta bunların detaylarına dair iş- ırna ını uıcgı e 1 

C. •e.iyle cevap evrdi : lere iyice kanaat gelmitti. d 15? B-:- Kk~yler1~ parh~la1 .r • lizımk mık - lerin milli bir planla yapılmadığı i- imparatorluk siyaseti ve ticaret yol-
- Bacak Ahmet mi? O öleli tam 14 . ır ır oy p anı şe ır mın açı ır zah edilmittir. larmın scllimeti bakımından otuz se-

"""l ı-..:ı-- Memıı oğluyle sarmaş dolaş oldu. ha da . . ah . . . . la k d d .. ·· kt d. 
.r• oldu. Mezarlıkta geçen güne .11.ilKWU vuın . ııtır . ~tını en ıyı o ra Büyük Britanya'da, köy itlerinde noe sonrasını a uşunmc e ır. 
bir tqı vardı Mezar temizlenirken çok Gelin Memiı ağanın elini öptü. nasıl temın edıebıhr? ilerleme tetebblislerinin umumi bir İngilte.re Süveyş kanalının en baş-
f-.ı. ya&mu; ve sert rüzgarlar gören Yakın evlerden ayran. peynir, pide 16 - Köyde oyun sahaları için en planla değil, kııım kısım yapıldığı, ta gelen müşterisi olmakla beraber 
O ta, ta parçalanıp gitti.. &eldi ve Memiş a&a aç karnını duyur- münuip tekiller hangileridir? yollar, demiryolları, su akması, elek- şirkette İngiliz hissesi bunu kontrol 

-Ya nalbant Selim uata nerede ? du.. 17 - Serbest mesafeler, korular ya trik dağıtmuı, liğam §ebekesi, ağaç- edecek kadar değildir. Filhakika, me-
- O da Milli Sawt'ın ortalarıına pıl~~~~? ne gibi ıartlarla müsaade landırma itleri planları, aralarında seli 1938 de, kanaldan geçen Fransız 

~iru ya 1nönü'nıde veya bqka bir yer- Memif ağanm hikiyesi köyün her etml,~eı ~: ııraladıg·nnız ı"ıtler '--'-kın- arzu edilen birlik olmadan mevcut- gemilerinin tonajı 1.7, Felemenk ge-
..: öl dı. f ld Kad k k bU·~•1r :r :ı- ~ tur denilmelatedir milerinin 3, Alman gemilerinin 3.1 

dil, diye haberi çal tara ma yayı 1• ın er e ' r .... da 1935 yılında Brüksel'de toplanan ' · t 
))_'- ık'-- dan ba•ı. .. 1.... da k" "k cmal ba · k Fransız raporunda planların geniı ve taJyan gemilerinin 4.6 milyon ton 
~ .. i ta.nıd MUin ~ını uçu peft mı şına geçıren a - dünya köycüleri, kararlarını vermiş oldug·u halde aynı sene zarfında ka-

....... h b. · · ta d" d M · ~ .. k · · k laba mikyasta mevcut olduğundan ve fakat 
;:_~,ama er ırının ya aavaş { ın emıt a.ayı ıormc ıçın a - bulunmuyorlardı. Bundan sonra da ekserisinin ölü bir kağıt parçasından naldan 17.S milyon tona yakın lngi-
A::1._la çarpıtırken veya ratlanıp ö - lıim oldutu meydanlığa akın ediyor - miUetlerarası bir toplantı olmadı. · d···-...1 · A d" liz gemisi geı:-mic:tir. Halbuki kanal 
-cıerini öarendi. Memiı iyice yei9e du. *** ilerı geçcme ıgı1.1uen şıkayet e ılmek ~ -s 
di.ı-...,:= • tedir. şirketindeki hisselerin ancak % 44 ü 
~tü. Artık diler arkadaşlarııııı Uzun ıözün kıaası. Kalabalık dağıl. Kongrelere verilen raporlara göre İngiliz raporunda köy işlerinin lngiltere'nin elinde olduğundan tlr-
L_'-C:U kendiai.ode ceaaret bulamıyor- dı. HerkC15 evine çekildi, itine gitti. köy, işlerinde müsbct düzeltmelerin, plinlaştmlması ve bu planların yü- ket esas itibariyle başlangıçtan beri 
...._Nihayet yeie içinde bağırdı : Taze kadın ve oğlu Hasan da babaları- (mevcudu idare) rninasını 'Verdiği rürlüğe korunası için "Köy ıali.hat Fransızların kontrolü altında bulun-

- Yahu beni aranızda tanıyan yok nı beraber yaşamak için evlerine aldı- hu .... •sunda fikir birliği vardır. Bu ı·- · • k ı maktadır. Meclıs" ı· lda-...1eki 32 aza-~ ..... ofiu' uru ması teklif edilmiştir. Bu n= 
r? lar. dare manasına en açık söz ingiJiz ra- ofie memle~tin her tarafını içine a- dan 19 u Fransız, 10 u İngiliz, 2 si 

Ses çı:kmadı. Orada toplananlarm en Memit ıelininin çocukluğunu ha - porunun ba§langıcında yazılmıJtır: lan bir ana plan vücude getirecek ve Mısırlı ve biri Hollandalıdır. 
~lıaı bile 30 dan fazla değildi. Hal - tırJar gibi olmuftu. Bir gün bu kızı dö. "Yalnız menfi ve mahdut muraka- bununla aynı ahenkte olmak üzere Süveyş kanalı şirketinin meraklı 

ki, Mcmiıin !)'af1 &f&i1 yukarı 57 - ven annC1Sıni azarlamıştı. O zaman 5-6 beli bir şehir veya köy il.erleme te- bölge planlarını ve mahaJli planları safhaları vardır. Bidayette hisselerin 
60 ı bulmuştu. yatında küçük bir y.vru idi. şebbüsü kAfi değildir, bu ilerleme ve hazırhyacak olanlara yardım edecek, yarıdan fazlası Fransa'da satılmış fa-

8u aeuizlikten biraz daha heyecana Oğlu Hasan'a gelince o da babasın - düzeltme tefd:ıbüaleri, rtılahat itinin bunların tatbikine ait umumi direk- kat diğer memleketlerden talep pek 
'tleıı Memit 1e9lendi ı dan anasından kalma tarla ve bailara yaratıcı kuvetlerine müeair bir veç- tlfleri verecektir. az olduğundan mütebaki hisseleri Mı 

- Canım, ben bu köyün yerlieiyim. babasının meziyetlerine halel &elmiye- he verecek müsbet tekillerle tamam- Belçika raP.Orunda şöyle bir fıkra sır Hidivi satın almıştı. Kanalın iş-
llezıı naaıl tanıyamadınız ? cek usulde bakıyordu. Ne de o)aa, ken- lanmahdır." vardır: lesneğe başladığından sonra ilk iki 
8untarı söylerken terliyor, yil.zil di itinden fazla başkalarını~ işiyle Bundan biraz farklı olarak Hollan- "Eeaslı hatları milli plan çizecek, sene zarfında girketin geliri masraf-

''1'kten renge &iriyordu. Artık ken - rDefgul olması bebaılına çekmııti. da raporlarında ,c>yle bir fikir var- mahalli idarenin gayreti bunun tat- ları karşılayamadığı ve Fransa da 
~ini tanıyan olmadığına kendi&i de Mcmiı gelinine, torununa ve oğluna dır: bikına iştirak edecektir." Almanya ile harpte olduğu için bü-
~ır gibi olmıya başlamııtı ve kendi alıpıııı ve ıaınmııtı. Yavel! yavq köy. "Islahat birinci tecrübedir ve bu Alman raporuna göre : Almanya'da tün kanal gayet muvafık şartlarla ln-
~diaine: de her ıeyl hatırlamaya baflamıttı. inaanhk namına inaan tarafından ya- milli planlar ve bölge planları için giltere hükümetine teklif olunmuş fa 

••Belki de ben bu köyün Memit'i de- Eski kafadarlarından bir kaçını buldu pılan bir it olarak kaldıkça, bir tec- bir kanun projesi hazırlanmıştır. kat bu teklif GJadstone tarafından 
filim. Karım yok, ollum bile ortalıkta ve onlarla kahvede eaki günleri yidet- rübe olmak.ta devam edecektir." Bundan başka bu işle alakah olmak reddedilmişti. Nihayet dört beş sene 
~le ki beni tanısınlar,,. mele başladı. Kendi&ine Mim Savq - Yeni Zcland namına yazılan rapor- üzere çalıpna ve mesken işleri ve a- sonra Disraeli o zaman Hidiv olan ls-

Memit'in bu buh:anh anında, orta tan bahsedildi. Ve memleket uzun ve larda, köy ilerleme ve kalkınma it- rui itlctmesi meselelerini de ihtiva mail paşanın mali milzayakada bulun
boyıu, tombul gihel deaecelıc kadar bir çetin •vqlardan sonra egemenliiini lerinin her ~man kafi derecede ha- eden ekonomik hayatın tefkilatlan- duğu bir zamanda şirketin % 44 his
~ kadın kucağında bir çocuk olduğu nuıl bulduğu tafsilatiyle anlatıldı. sITlıksız ve bırçok defalarda da ıKya- dmlmaaı için bir kanun neırolunmuı sesini kendisinden satın almak sure-
1-ıde kalabalığın arkasındaki taşlıf ın Mmıiş aia bütün bu deiiti.klife si sebeplere uymak zaruretleriyle ya- tur. tiyle kanal tirketine İngiliz nüfuzu-
"-tüne çııkmı• yabancıyı eeyrediyordu. memnun olmakla beraber, içinde bir pıldığı zikrolunmaktadır. Amerika'da : 1933 yılında bu işler nu sokmağa muvaffk oldu. 'lr aralık önüne uzun boylu bir adam su:ı duydu .. Karmrını dü,Undil. Fakat Amerika raporları : Bu raporlarda için bir milli ıslahat of.isi kurulmut- SüveY§ kanalı şirketi, hissedarları
hldi. Bunun üzerine kadın bafka bir birdenbire çektlli bütün acılar hM:ı • ild karıılıklı fikir vaııd1r: tur. 1934 yılında Reisicümhurun em- na milhim temettüler bırakan bir te-
ı..ın Uatilne çıkmak istedi, Fakat bu rma geldi .. Derin bir nefes aldı. Artıık 1 - Bir fikre göre Amerika'da köy riyle bir de milli membalar ofisi ku- tckküldür. % S.4 le başhyan sıcneJik 
'raıık kucağındaki ağlamafa bqladı. o da egemenliğini kazanmıı, karısmm ilerlemeleri ve bölge taksimleri hu- rulmuıtur. Bu ofis, bir daimi bölge teme-ttü son senderde 3 328 e kadar 
~ın .. ıuı Memi§ ,, diye bağırdı. Ka- boyunduruğundan kurtulmuştu. Erine susi teşebbüsleri mağlUp edecek ka- ıslahat komisvonu ihdas etmiştir. çılantJtir. Şirketin bilanço vaziyeti 
«ıııın" wı Memif,, ibareei Memit ap- letedifi gibi ve zamanında gi.ri9 çıka- dar ölçül~ ve i~betli değildir. . . . de gerek likidite ve gerek ihtiyatlar 
lltıı L ı ~ ıd· ____ ,_ ... · -..:ı --ı-..- 2 - lkınci fıkre göre Amerika'da 1 Not. Nacı Kıcman ıa hu mevzu liurınde - bakımından çok kuvctlidir. ikinci bir 

au a.ına ge ı, - .-eauı .uı • _.._ .. A ' lci ı inci '"' 2 ıncı malı:aleleri J ve S mart 
'Ilı kucaktaki kUçWı çoeula alt oldu • SON köy mlahatı 9J3 baharmdan 935 baba- ~arım.zda ,ıu11ıur. l kanal haberi tabil bu tir.ketin lıillıe-
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kanal 
H. A. KUYUCAK 

darlarını yakından alakadar edecek
tir. Otuz sene sonra bile olsa, kanalı 
eline geçirerek mühim bir gelir mcn
baı temin edeceğini diışünen Mısır 
hükümeti dıe yeni bir kanal planiyle 
alakalıdır. Çünkü yeni kanaldan yal
nız İngiliz gemileri bile geçse Sü
veyş hasılatının yıarısınıdan fazlası 

azalacaktır. Esasen siyasi ve askeri 
bir maksatla olan ikinci bir kanaldan 
geçme ücretleri de tabii çok az ola
cağından yolun biraz uzamasına rağ
men yeni kanalın diğer milletJıerin 

gemilerini de celbctmesi ihtimali var 
dır. 

İkinci bir kanal yapılacak olursa 
tabii geçtiği memleketler ekonomisi 
üzerinde iyi bir tesir bırakacak fakat 
aynı zamanda Mısır e.konomi&inıe mu
zir olacaktır. Bundan başka yeni ka
nalı iktısadi bir teşebbiıs olarak her 
hangi bir şirketin üzerine alacağı da 
tahmin edilemez. Çünkü ihtiyar edi
lecek masrafa nisbetle geliri hiç ca
zip olmıyacak ve pek muhtemeldir ki 
daima zararla işliyecektir. :Su sebeple 
de bütün inşa masrafının Ingiltere 
bütçesinden çıkması icabedecektir . 
Silahlanma masraflariyle esasen yük
lü ve açık olan bütçeye bu kadar bü
yük bir miktarın ilavesi her halde İn
giliz ekonomisi bakımından pek ha
yırlı olmıyacaktır. 

Bu ikinci kana) fikri iki mühim 
noktayı tebarüz ettirmiştir. Bunlar
dan biri dünyada umumi itimad n sar 
sılmış bulunması ikincisi de umumi 
itimatsızlığın lktısadi bakımdan za
rarlı olmasıdır. Filhakika Süveyş ka
nalının istikbali emin görülse idi İn
giltere ikinci bir kanal inşasını düşün 
mez, buna sebep olan itimatsızlık 

mevcut olamasa idi milyonlarca ser
vet hakikaatte lüzumsuz bir işe tah
sis olunmazdı. Anlaşılıyor ki İngil

tere, imparatorluk memleketleriyle 
doğrudan doğruya rabıtasının ehemi
yetini her zamandan fazla takdir et
mekte ve tehlikede olduğuna kanaat 
getirdiği bu irtibatı idame için bü
yük fedakarhklar göze almaktadır. 

Sıtma mücadele 

Reisleri toplanıyorlar 
v ............... -------·· t ,. _ _.._._ -.ı! -~ ' -

si mıntakası reislerinden bazıları, her 
sene olduğu gibi, mücadele işleri et -
rafında konuşmak ,/c bazı kararlar al
mak üzere Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliği tarafından şehrimizde bir 
toplantıya davet edilmişlerdir. Haber 
aldığımıza göre, bu toplantı 13 martta 
yapdac.aktır. 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettigi konfe -

ranslar serisinden olma:k üzere tarih, 
dil, coğrafya fakültesi "Hindoloji'' 
profesörü Walter Ruıben (Budislik) 
ve (Şamanlık) mevzulu konferansını 
bugün saat (18) de Ankara Halkevi 
konferans salonunda verecektir. Bu 
çok enteresan konferansa he~kes gele-
bilir. 

Yumurta ihracatımız azalıyor 

Son zamanlarda yumurta istihsalit 
ve ihracatımız hayli azalmıştır. Bu. 
son zamanlarda tavuk ihracatımızın 

artmasından ileri gelmektedir. 
Yumurta ihracatımızın azalmasın • 

daki sebepler arasında, en büyük müt -
terimiz olan İspanya'da dahili karıtık· 
lrk çıkması da vardır . 

Ankara Borsası 
7 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ıh• P. Kapanı• F. 

Londra 
Nevyork 
Panı 
Milino 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin • 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Praı 
Madrid 
Vareova 
Budapeşte 
Bıikrct 
Bclırad 
Yobhama 
Stokholm 
Moakova 

5.90 5.90 
125.7925 125.7925 

3.3350 3.3350 
6.6175 6.6175 

28.5775 28.5775 
66.7750 66.7750 
50.4925 50.4925 
Zl.1650 21.1650 
1.0775 1.0775 
1.5525 1.5525 
4.31 4.31 
5.90 5.90 

23.7225 23.7i25 
24.84-25 24.8425 
0.90 0.00 
2.8225 2.8225 

34.4450 34.4450 
30.375 30.375 
23.7425 Z3.7425 

-ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Turk Borcu I. 19.475 19.475 

1933 İkramiyeli 
Erpni 

(Peşin) 

19.95 19.95 

'' 
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Bayındırllk Bakanhğı 

Çay ıslôh işleri ve 
Regülôtör inşaatı 

Nafıa \ lctinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayına akan Uluabat 

deresi ve Canbollu azmağı ıslah ;şleri
le Uluabat regüUitörü inşaatı keşif be
deli (657.429) lira (06) kuruş. 

2 - Eksiltme 17-3.939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü $l! 

eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

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

M. M. V. Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan 

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

2 - Muvakkat teminatı"47SO" lira 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
"350" kuruş mukabilinde alınabilir. 

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

ne müracaatla görebilirler. EksiltmL 
ye çıkarılan nakliyatın muhammen 
bedeli 534-0 liradır. İsteklilerin eksilt. 
miye girmek için bu paranın yüzde 7 
buçuğu nisbetinde dört yüz lira mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

Talipler, muvakkat teminat makbuzla
rı ile teklif mektuplarını muayyen 
günde (23 mart 939 perşembe günü) 
eksiltme saatinden bir saat evet komis 
yon başkanlığına vermiş bulunacaklar 
dı~ 10816 

Hava Kurumu 

Paraşüt allnacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün. 

den: 
25 tanesi sırt, 25 tanesi minder ol

mak üzere 50 İrving paraşütü muba
yaası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Orijinal mamulat olmak üzere bebe 
rinin muhammen bedeli sif Ankara 

Kükürt ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayetimizin külleme hasta
lığından zarar gören bağcılarma da
ğıtılmak üzere 8000 kilo kükürt ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Kükürdün muhammen bedeli 
1360 lirad ı r. 

3 - Şartnamesi Anıkara ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 - lhalesi 23 mart 939 pazartesi 
günü saat 16 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

5 - istekliler muhammen bedelin 
% 7,5 tutarı olan meblağa ait banka 
mektubu veya hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü gösterilen 
saatte vilayet daimi encümenine gel
meleri ilan olunur. (803) 10807 

I 
.............. .._ .............. ~ 

Vakıflar .................................................... 
Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar 

den: 
Keşif bedeli 
Lira K. 

Umwn l\ıudürtuğün-

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

3 - Malzemenin hepsine 4500 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

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 

Makine yağı ve saire 
alınacak 

M. M. Vek.:leti Satm Alma Ko. 
misyonundan : 

1 - 200 kilo makine yağı, 400 kilo 
vazelin, 200 kilo gres yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10. 3 . 939 cuma günü 
saat 11 dedir. Pazarl:ğa gireceklerin 
yevmi mezkurda M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulu:ımaları. (770) 

10757 

Çanta diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
Bezi vekaletçe verilmek, ara bezi ve 

3 - Keşif bedeli 17907 lira 36 kil' 

ruştur. ..., • 
4 - Muvakkat temi-'l.tı 1344 Iı 

dır. . si' 
5 - İhale 13 mart 939 pazartesı 

111 
at 16 da Eskişehir LV. amirliği sat 
alma komisyonunda yapılacaktır. f!r 

6 - tstek1iler ihale gü~ünde zar İl 
rmı saat 1 S e kadar komısyona veffll 

..J•ı'lac-•'< 1 .-dır. o 
7 - İstekliler şartnamenin 3 . . ' 

maddesindeki yazılı ahkama tabidtf· 
(570) 1()613 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Saut 

Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayseri'de olmak ~ 
askeri binalar inşa işlerinde çaııştııa 
üzere bir yüksek mimar hizmete alı~ 
caktır. Aylık ücreti (250) liradır. ~r 

1' var garnizonlara muvakkat memur • 
yetle gönderilirse kanuna uygun ola 
rak harcırah verilir. fi 

2 - İsteklilerin 1 - Tem. - 933 'fa. 
161 sayılı ordu emirnamesiyle neşre~ 
dilmiş olan 551 No; lu talimatta yazı 
şartları haiz olmaları lazımdır. BU ti' 
limat As. Ş.lerinde görülebilir. be' 

4 - Eksiltmeye girebilmek 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 . 
sikalarla birlikte bir istida ile Veka . 
Jete 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. 

Ekonomi Bakanh{lı 450 Türk lirasıdır. Şartnamesi dahi- 107 70 İkinci vakıf apartımanda va-

diger bütün teferruatı müteahhide ait 
olmak üzere ( 80.000) seksen bin adet 
çanta toptan veya iki partide pazarlık
la diktirilecektir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar 
cins vesikalarının, diplomalarının,~ 
servislerinin musaddak servislerin• 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak ~ 
ilanı yapan komisyon veya bulundu~· 
ları mahallin As. Ş. başkanları vasıtl' 
siyle Kayseri'de askeri satın alma le~ 
misyonu başkanlığına gönderilmeli 
dirler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları . 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü · 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver 
meleri Ulzımdır. 

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

Sulama tesisatı 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokat kazasının sulanması için 

Yeşilırmak üzerinde Gömenek mevki
inde yapılacak regülatörle açılacak 
sağ sahil sulama kanalı hafriyat ve sı
nai imalatı keşif bedeli (1456126) li -
ra (53) kuruştur. 

2 - Eksiltme 24-3-939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat (15) de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (57433) lira (80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün vesi. 
kalarla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i • 
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler . 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarım 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlü · 
ğUne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez (533) 10634 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Bursa vilayetinde Karacabey
Bandırma yolu üzerinde ahşap (Hani
federe) köprüsünün betonarme olarak 
yeniden inşaatı (27000) lira keş:f be. 
deli üzerinden kaplı zarf utmliyle mü
nakasaya çıkarılmığtır. 

Muhtelif atat ve makine ahnacak 
lktısat Vekaletinden : 

Vek1i.letimiz iç ticaret umum mü
dürlüğü ihracat kontrolörlükleri i~in 
(Louis Schopper) marka (9) adet 
Hektolit , (3) adet kalbur makinesi, 
(6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi 
satın alınacaktır. 

ı - Bu aletlerin muhammen bedeli 
(3114) üç bin yüz on dört lira olup 
muvakkat teminat parası (233) lira 
( 55) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17. 3. 939 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat onda 
V ekaJet Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve teminat paralarını yatırmak üzere 
Ankara'da Vekalet Levazım Müdür
lüğüne ve İstanbul'da İktısat Veka
leti ihracat kontrolörlüğüne müraca-
atları itan olunur. (680) 10693 

linde lisans mamulat için de teklif kıflar umum müdürlüğü ya. 
kabul edilecektir. zıhanelerindeki alafranga he 
Şartnamesi parasız verilir. laların alaturkaya tahvili 
Eksiltme 18. 3. 939 tarihine tesadüf 131 25 Vakıf Suluhanın tehlikeli 

eden cumartesi günü saat 12 de Türk kısmının tahta perde ile çevrilmesi. 
kuşu levazım bürosu7lda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar usulü dairesin. 
de ve yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
ilk teminatlarını da ihtiva eden «apalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk
kuşu levazım bürosu-:ıa teslim etmele. 
ri lazımdır. Postada vukua gelecek ge 
cikmeler kabul olunmaz. 704 

Kanat bezi ve şeridi 

alınacak 

Türkku§u Genel Direktörlüğün. 
den: 
Türkkuşu için alınacak muhtelif tip 

ve ebatta ceman 23500 metre kanat 
bez ve şeridi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Şartnamesi her gün Tü11kkuşu leva
zım müdürlüğünde:ı alınabilir. 

Yukarıda isim ve mevkileri yazılı 
vakıf yerlerde yaptırılacak tamirat 
ayrı, ayrı pazarlıkla eksiltmiye konul. 
muştur. İhalesi 9. 3. 939 perşembe gü
nü saat on beşte ikinci vakıf apartı
manda vakıflar inşaat müuürlüğü dai. 
resinde yapılacaktır. 

Taliplerin % 15 teminat paraları 
ile birlikte müracaatları ilan olunur. 

10809 (807) 

Posla, Telgraf Ye Telefon 

2 No. lu fincan alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün. 

den : 
ı - Taahhüdün ademi ifasından 

Gümrük ve in. B. 
Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 

4.089.75 lira, ilk teminatı 306.73 lira.. 
1 dır. 

50.000 adet 2 No.lu fincan açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (12,500), mu 
vakkat teminat (937,S) lira olup ek· 
sil tmesi 24 n isan 939 pazartesi günü 
saat 16 da Ankara P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Batmüdürlii

ğünden : 
1 - Keçeç tuzlasının merkez kıs

mındaki malzeme ambarının tuz am-
barı olarak kullanılacak bir hale geh· · 
rilmesine ait (1031) lira (32) kuruş 
Iuk ilk keşif varakasına göre tamirat. 

İhalesi 17. 3 939 cuma günü saat 16 
da Türkkuşu levazım oürosunda yapı. 
lacaktır. İsteklilerin belJi gün ve saat. 
ta vesika ve teminatlariyle birlikte ha 
zır bulunmaları. 705 

Devlet Hava Yolları 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka
nuni vesaikle beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek
lerdir. 

açık eksiltmeye konulmuştur. 1 
2 - Açık eksiltme ve ihale 16. 3 939 Alil 

tarihinde saat 16 da baş müdürlüğü
ve enayi tıbbiye ahnacak 

4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul Kınacıyan hanında 
P.T.T. ayniyat şube müdürlüklerin
den parasız verilecekti•. 

müz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 77 li
ra 40 kuruş ilk teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(672) 10691 

Rakı manton ahnacok 
inhisarlar Umum Müdürlüğün. 

den: 
I - 31 x 938 tarihinde ihale edile · 

miyen şartname ve nümunesi mucibin. 
ce 20 x 25 ebadında "10" milyon silin. 
dirik rakı mantarı şartnamesi ve nü -
munesi mucibince yeniden pazarlık u· 
suliyle satın alınacaktır. 

Devlet Hava Yolları Umum Mü.. 
dürlüğünden : 

ı - Muhammen beleli 1154 lira 95 
kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye ile 
56 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25. 3. 939 cumartesi 
günü saat 11 de devlet hava yolları u. 
mum müdürlüğünün tayyare meyda
nındaki binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 
kuruştur. Bu teminatı nakit olarak 
vermek istiyenler idarenin ziraat ban
kasındaki 3667 sayılı hesabı carisine 
yatırarak alacakları makbuzu komis. 
yona ibraz etmelidirler. 

(784) 10803 

Yağh boya işleri 
Ankara Telefon Müdürlüğünden: 

Ankara telefon müdürlüğü santra. 
lı açık eksiltme ile yağlı boya ile bo
yattırılacaktır. Muhammen bedeli. 653 
lira 70 kuruş olup muvakkat temınat 
42 lira 30 kuruştur. Şartname müdür
lük bürosundan bedelsiz alınabilir. 

Pazarlık 23. 2. 939 tarihinde saat 
ıs te telefon müdürlüğünde yapılacak 
tır. Taliplerin 2490 no. hı kanunda ya_ 
zılı vesikalarla mczkfır saatte müdürL 
yete müracaatları ilan olunur. 10817 

İsteklilerin teklif eyliyecekleri fi -
yatın yüzde on beş teminatı ile birlik
te 11 mart 939 cumartesi günü saat on
da M. M. Vekaleti satın alma komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

(780) 10782 

Nöbetçi muşambası 

al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı - 40 adet nöbetsi muşam.basına 
6-3-939 günü istekli çıkmadığından 
pazarlığı 13-3-939 pazartesi günü sa
at 11 de vekiilet satınalma komisyo
nunda yap.lacaktır. İsteklilerin mu
ayy:n saatte komisyonda bulunmala-
rı. 

2 - Nümunesi her gün komisyon-
da görülebilir. (812) 10811 

Sat1hk boş tenekeler 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

ıniayon~an ı 

1 - 2400 adet boş benzin tenekesi 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Tenekeler Ankara Akköprü 
nakliye deposunda olup istekliler ta
rafından her gün öğleden sonra mez
kur depoda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15-3-939 çarşamba 

günü saat 14 te M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve 
saatte M. M. V. satınalma komisyo-
nunda bulunmaları. (813) 10812 

Spor kundurası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen 
fiatı (400) kuruş olan (500) çift spor 
kundurası açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 mart 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (150) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natile birlikte ihale saatinde M. M. II - Muhammen bedeli beher bi:ı 

adedi "400" kuruş hesabiyle "40.000" 
lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

4 - Talipler bu işe ait şartnameleri 
Ankarada umum müdürlükte İstan. 
bulda hava yolları acentasında görebi. 
lirler. (811) 10810 Milli Müdafaa Bakanhğı ri. (814) 10813 

1 
V. satın alma komisyonuna gelmele-

4 - İsteklilerin en geç 15 - mart' 
Q:\9 tarihine kadar müracaatla bu te; 
kemmül etmiş evraklarını gönder111it 
bulunmaları rica olunur. 

(694) 

500 fon Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıd 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeyı: lcO' 
nulan 500 ton buğdaya talip çıkıı1'' 
dığından bir ay içinde pazarlıkla ali 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31850 Jir' 
olup ilk teminatı 2388 lira 75 kurııf 
tur. 

3 - İlk pazarlığı 15. 3. 939 çarşat!T 
ha günü aaat 15 de Erzurum'da aslct' 
ri satın alma komisyonunda yapılf 
caktrr. 

4 - Taliplerin emrettiği vesailı\& 
aynı günde Er.zurum'daki askeri t# 
tın alma komisyonuna gelmeleri, 

(800) 10606 

İcra ve İflôs 
Ankara Birinci icra Memurl~ 

ğundan: 

Mahcuz sat ılması mukarrer aort 
yorgan 40 kilo motör pamuğu ve oıı 
kilo Sakarya pamuğu ve on dört adt1 

vapılmamış ve altı adet yapılmış ol . ı 

yastıkları ve İhaker markalı bir adt . 
fotoğraf maki nası 11. 3. 939 cumarte51 

günü saat 12 de belediye müzayede si 
tış salonunda satılacaktır. Mahcuz ına1 
muhammen kıymetinin % 75 ini bıJl' 
mazsa 13. 3. 939 pazartesi günü ayt'1 

saatte kati satışı yapılacağından talİP 
lerin oradaki memura müracaatları. 

775 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, saç, tenasül hastalık

ları mütehassısı 
Yeni Eczane karşısında Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 
Ti: t 725 

2 - Münakasa 20. 3. 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) te 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

111 - Pazarlık 27 .3.939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on dört
te Kabataş'ta levazım ve mlibayaat şu 
besindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

iV - Nümuneler her gün komis -
yonda görülebileceği gibi şartname · 
ler de iki lira bedel mukabilinde İnhi
sarlar levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

·Ankara Valiliği 
Zayi - Ankara belediyesinden at-

f i reze tezgôhı allnacak ı·. Ankara Levaum Amirlig"i 1 dığım 1218 tnumaraıı otomobil plak" 
~ sı kaybolmuştur. Yenisi alınacağındaJ\ 

M. M. Veki.leti Satın Alma Komis ,,,_._..._.,.,,,. ....... .......,....,.,. ........ ._...N,,,., ............ _,,,__ eskisinin hükmü olmadığı ilin olı1" 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (135) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alınabL 
lir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin, 20. 3. 939 tarihinden en az 
sekiz gün evel bir istida ile Nafıa Ve
kaletine müracaat ederek bu gibi işle
ri yapabileceklerine dair ehliyet vesi
kası almaları lazımdır. 

5 - 1steklilerin ticaret odası vesi
kasiyle 2025 liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacakla
rı kapah zarflarını ikinci maddede ya 
zıh vakitten bir saat eveline kadar ko
misyon reisli ğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada olacak 
gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul 
edilmez. (728) 10750 

Zayi - Dil, Tarih, Coğrafya fakül. 
tesinden aldığım hüviyet cüzdanımı 
kaybettım. Yenisini alaca;ımdan eski-
sinin hükmü yoktur. Ş. Uygurer 

790 

Y - İsteklilerin pazarl•k için tayin 
edılen gün ve şaatte % 7 ,5 güvenme 
paralarile yukarıda adı gec;;en komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. (1352 _ 772) 

10758 

Öğretmen Muhterem 

Günver hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

istifa dilekçesinin neticesini og
renmeden işini te rkeden Ankara mer 

k onuncu yıl yatı okulu öğretme-
ez . b • h. 

ni Muhterem Günver'ın mec urı ız 
met borcu olmasından ötürü i~tifası 
Maarif Vekaletince kabul edılme 

Nakliyat münakasası miştir. Hakkında evelce vila.yet k~~-
• tür yasav komisyonunca verılen mu-

lnhısarlar Samıun Tütün FabrL dafaa kararı muhteviyatı 13, 15, 17 
kası Müdüriyetinden : Şubat 939 tarihli Ulus gazetesiyle i-

Kapah zarf usuliyle eksiltmiye çı. lan edilmiş olması ve bu güne kadar 
karılıp 3w m.a:t 939 cuma gü~ü ihalesi mumaileyha tarafından hiç bir mü· 
y~pılaca~ı. •lan olunan fa~rıkamızdan dafaada bulunulmama,sı hasebiyle 
bır sene ıçınde şartnamesınde yazılı öğretmen Muhterem Günver'in vila
yerlere yollanacak tütün ve sigaralar- yet kültür yasav komisyonunun ı. 
la sair eşyanın naklıye ihalesi görülen 3.939 gün ve 317 sayılı karariyle 
lüzum üzerine 23 mart 939 perşembe 11. 12. 938 tarihinden itibaren istifa 
günü saat 14 te yapılmak üzere temdit etmi§ sayılması kararlaıtırılmı§tır. 
edilmiştir. İstekliler eksiltme şartna- Keyfiyet tebli ğ makamına kaim ol. 
mesini resmi dairelerin açık olduğu mak üzere ilin olunur. (791) 
saatlerde her gün fabrika sevk şubesi- 10792 

yonundan: 

ı - Bir adet büyük freze tezgahı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (17.500) lira olup 
ilk teminat miktarı {1312 lira 50 ku • 
ruştur.) 

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

• - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 -1steklilerin muayyen saattan bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek -
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(611) 10638 

Seyyar tômirhane 

malzemesi ahnacak 
M. M . Vekaleti satm alma komis

yonundan: 
ı - Bir adet seyyar tamirhaneye 

muktazi malzeme pazarlıkla satın a
lınac;aktır. 

Dekovil hattı in11atı 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komsiyonundan : 

1 - Eskişehir garnizonunda deko · 
vil hattı inşası kapalı zarf usuliyle 
yaptırılaca' tır. 

2 - İstekliler tarafından buna mü
teallik keşfi kroki, idari ve fC':lni şart. 
name, Eskışehır, Ankara ve İstanbul 
satın alma komisyonlarında görülebi · 
lir. 

nur. Mustafa Ulu Oğlakçı 777 

Zayi - 926 yılı Yalvaç orta mekte 
bi altıncı sınıfından almış ">lduğıJrO 
tasdiknamemi zayi '!tt1m. Yenisini al• 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı j, 

lan olunur. Ankara icra tahsil M. Ta-
lat oğlu M. Remzi Gülcü 779 

Zayi - Osmanlı bankası def-
terindeki mühürümü kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükftlii 
yoktur. Cemile Özvil 776 

Alman kitap sergisi 
Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasında 

(Çankaya Caddesi 71 ) açılmıt olan alman kitap sergisi 
her gün saat 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 

DUHULiYE SERBESTTiR. 651 
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8. 3 - 1939 -- uı:us 

Ankara'da idare binasında satın alı- l _______________ ı rilmesi ıçın eksiı.tmenin yapılacağı 
nacaktır. Vilayetler günden en az sekiz gün eveı bir istida 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 li- ile vilayete müracaatları muktazidir. 
ralık muvakkat teminat ile kanunun Bu müddet zarfında vesika talebinde 

De'11iryolla~ı . 

Telgraf izalôtör 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini Hükumet konog'-' 1 bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 5 - İstekliler muvakkat teminat 
reisliğine vermeleri lazımdır. 1 k makbuzu veıya mektubu, ticaret oda.. 
Şartnameler parasız olarak Anka- yaptı rl aca SJ makbuzu ve ehliyet vesikası ile tek-

çengeli alınacak ra'da malzeme dairesinden Haydarpa- lif mektuplarını ihale günü olan 22 Malatya Defterdarlığından : 
şcı'da tesellüm ve sevk şefliğinden da- mart 939 rarşamba günü saat on dört-

D 1 - Kapalı .zarf usuliyle eksiltme _ :ı: 
· D .Yolları Satın Alma Komis. ğıtılmaktadır. (786) 10804 k 1 . T 1 b d te eksiltme komi507ıonu reisliğine mak-

'"onundan : ye onu anış: eme ve o rum katı . 1. d k 
J buz mukabılinde tes ım e ece lerlir. ve betonarme kısımları kısmen yapıl -

Muhammen bedeli 5300 lira olan ~11111111111111111111111111111111111111!:, mış olan Malatya merkez hükümet ko~ Postada olan gecikmeler kabul edil -

ıoooo adet galvanize telgraf izolatör : M A N Q N : nağı dördüncü kısım inşaatı keşifna • mez. <759
) 

10756 

Çengeli 14.4.1939 cuma günü saat 15.30 : : mesindeki vahidi fiyatlar esas üı;erin. Cepanelik yaptırılacak 
da kapalı zarf usulü il~ Ankarada ida- : P.ek yakında başlıyor : den eksiltmeye konulan işin heyeti u-
re binasında satın alınacaktır. - mumiyesinin kesif bedeli 81667,94 

.., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r- kuruştur. ' 
l' Bu işe girmek istiyenlerin (397.50) 2 _ Muvakkat teminat 5333 lira 
ıralık muvakkat teminat ile kanunun 40 kuruştur. 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 3 A İhale 13-3.1939 tarihine müsa -
a:vnı gün saat 14.30 za kadar komisyon r · dif pazartesi günü saat 14 de Malatya 
eısliğine vermeleri lazımdır. defterdarlığında eksilt~e komisyonun 

Şartnameler parasız olarak Ankara- da yapılacaktır: 
~ tnalzeme dairesinden, Haydarpaşa- Tazyik düşürme 4 - Bu işe ait evrak Malatya. İs -

a tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- tanbul, Ankara nafia müdürlüklerin • 
tılacaktır. (644) 10709 o leti ah nacak de görülebilir. 

Satılık otomobil 
Devlet Demiryolları İkinci Islet

bıe Arttırma ve Eksiltme Komi~yo. 
aı.U!tdan : 

İdaremize ait 928 modeli 4 kisilik 
'it altı silindirli mü~tamel bir açık bi. 
~ otomobili açık arttırma suretiyle 
~tılığa çrkanlmış olup 20.3.939 tari-
~rastlıyan pazartesi günü saat 15 

tc ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 200 liradır. İs

tc~lilerin on beş liralık muvakkat te. 
lııınat makbuz veya mektuplariyle ka. 
11ltnun tayin ettiği vesaiki hamilen 
lrltıayyen -gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. Şartname
•i ikinci işletme kaleminden parasız 
"eriJmekted ir. (787) 10784 

Muhtelif ölçü ve tamir 

aletleri ahnacok 

Ankarc:-. Belediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak iki adet 
tazyik düşürme aletinin açık eksiltme 
suretiyle yapılan ilan üzerine talip 
zuhur etmemesine binaen eksiltme on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (340) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (25,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini 'görmek istiyen. 
terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14. 3. 939 salı günü sa. 
at on buçukta belediıye encümenine 
müracaatları. (756) 10745 

19 ton sömikok 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye dairesi için alınacak 
19 ton sömikok kömürü pazarlıkla 

alınmak üzere üç gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

D. D. Yolları Satın Alma Komis- 2 - Muhammen bedeli 475 liradır. 
~nun.dan : 3 - Muvakkat teminat 35,65 lira-

Muhammen bedeli 9000 lira olan dır. İ . . .. 
bıot" t · . . h ı·f .. 1 .. 4 - steklılerın 10--3-939 cuma gu-or amırıne aıt mu te ı o çu ve .. . .. . 
taın· "I tl . 24 4 939 t . .. ı nu saat 10.30 da beledıye encumenıne 

ır a e erı . . pazar esı gu- .. ( 
llu" t l5 30 d k 1 f 1. 1 muracaatlarr. 818) 10814 saa . a apa ı zar usu ıy e 

Makine alınacak 

5 - İsteklilerin bir mukavele ile 
en aşağı 30000 liralık bir bina veya 
tesisat işini teahhüt veya ikmal etmiş 
olduklarım gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden laakal 8 gün evel vi -
!ayete istida ile müracaatla bu işe gi_ 
receklerine dair ehliyet v~ikası almı5 
olmaları ve kanunun gösterdiği şekil
de hazırlanmış ve teklif mektuplarım 
havi zarfı ikinci madclede yazılı mu • 
vakkat teminat ve vilayetten alaca ğı 

ehliyet vsikası ile birlikte 2 inci bir 
zarfın içine koyarak ihale saatinden 
bir saat evetine kadar makhuz muka -
bilinde komisyon reisliğine vermeleri 
Iazrmdrr. Postadaki gecikme nazara 
alınmaz. (1115 _ 600) 10604 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Antalya Vakıflar Müdürlüğün

den : 
1 - EV::iltmeye konulan iş: Antal

ya'da dcmırciler çarşısı olarak yaptla
cak 48 dükkan. 

2 - Bu işe ait ljiartnameler ve evrak 
şunlardtr: 

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

mesi 
D) Fenni hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
Keşif bedeli 21472 lira 39 kuruştur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar mü 

düdüğünde görülebilir. 

Kütahya Askeri Satın Alma Ko
misyonu Ba§kanlığından : 

A - Kütahya tayyare garnioznun _ 
da (16759) lira (15) kuruş muham. 
men bedelli beş cephanelik yapılacak
tır. 

B - Eksiltme 20 mart 1939 pazar
tesi günü saat 10 da merkez komutan
lığı binasındaki komisyo-:ıumuzda ya. 
pılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuHy.le 
olacaktır. 

D - Muvakkat teminat (1257) lira. 
dır. 

E - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

F - Eksiltmeye iştirak edecek o -
!anlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak şartiyle teklif mektup
larr:ıı 20 mart 1939 pazartesi günü sa. 
at 9,30 da makbuz mukabilinde komis. 
yonumuz başkanlığına vereceklerdir. 

(774) 10760 

Kirahk mahaller 
ZonguJ.dak Belediyesinden : 

Belediyeye ait iskele park ve bahçe 
sinin işletilmesi üç sene müddetle bir 
müteahhide verilmek üzere açık art. 
tırmıya çıkarılmıştır. İhale 24. 3. 939 
tarihine müsadif cuma günü saat 16 
da Zonguldak belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen bedeli 3000 
liradır. 

İsteklilerin şartnamesini almak ü. 
zere her gün belediye encümen kale. 
mine ve arttırmıya girmek için 225 li
ralık muvakkat temim.at mektup veya 
makbuzları ile Zonguldak belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(823) 10815 

Asker1 Fabrikalar 

Kiralık: 

Maltepede Kiralık Ucuz Daire -
İstasyona yakın iki odalı müstakil bir 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Devren acele kiralık - Yenişehir 
İsmet lnönü caddesi son otobüs du
rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
oda bir hol ayrıca hizmetçi odasr ki
lar, kaloriferli daimi sıcak su mevcut 
parke döşemeli tam konforlu bir da-
ire.. 672 

Keçiörende devren kiralık ev -
Avni paşa mahallesi No. 98 B. Sürey
yanın evi. Keçiören bakkalına veya 
Y. Z. Enstitüsünde Doçent Dr. Şem-
si Kurala müracaat. 693 

Kiralık daire - Y. Şehir Ataç so
kak No .16 havadar 3 oda konfor azL 
met dolayısile acele kiralıktır. İçinde-
kiler e müracaat. 714 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde. 
si 1-2 numaralı Kuğu apanımamnm üç 
odalı bir dairesi. Ayhğı 50 liradır. 8 

numaraya müracaat. 733 . 

Kiralık dükkan - Yenişehir Dik -
men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralrk dükkan - Muntazam came
kanlı yağlı boyalı müdafaayi hukuk 
caddesi No. 69 745 

Kiralık ev - Kavakhdere Güven ev. 
leri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka
ğıtçı Halil Nacı MıhclOğluna veya 
Dahiliye Vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları. 763 

Kiralık - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı-

mam No: 1 dairede. 767 

Kiralık dükkan - Müdafaai Hu
kuk caddesi halk sineması sırasında 

No: 51 Erek Ap. altında. Kapıcıya 

nıüracaat. 768 

Kiralrk - Y. Şehir Demirtepe Ne. 
catibey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 774 

Kiralık - 3 oda 1 hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ

lık Bakanlığı arkası Süleyman Sırrı 

I>. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
-..M.µha.tQlJlen bedelleri ve muvakkat temin.atlar..ı: aaa.Eıda ııa.ztlı Jki kalem 
nıakına 24. 4. 193915aııtrt:esı gUniı saat 15 de -ayrı ayrı kapalı zarf usiiliyle · 

İstiyenler bu ışartnamelerle evrakı 
4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 
------w-~~·----" 

3 - Eksiltme 22. 3. 939 tariıhinde 

caddesi No. 11. 778 

:ı:oc.Wy4Cİ- ..:.~_,,.~--.. ..._ .. -0-~"'-r---
raklrkta tuz nazırı bağı yanında No: 

Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlcrin knunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-
Şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı:trlacaktır. (764) 10802 

Muhammen B. Muvakkat teminat 
No. 

1 
Malzemenin cinsi 

Bir adet susta muayene tezg~
hı 

2 Beş adet motörlü 1-va kompre-
sörü 

Lira Lira 

12.000 900 

21.000 1575 

Kereste -:1lınacak 
9. uncu İşlebne Müdürlüğünden: 
Beher M3 nin muhammen bedeÜyle istenen miktarın asgari ve azamisi 
~ azam! miktara göre muvakkat teminatiyle cinsi aşağıda yazılı olan 2 
kalem muhtelif ebatta kereste ayn ayrı olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
25. 3. 939 cumartesi günü saat 11 de Sirkeci'de 9. işletme binasında satın 
alınacaktır. İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle tekliflerini ihti
l'a edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Iazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara, İzmir ve 
Sirkeci işletme müdürlüıklerinden verilmektedir. (1426/794) 10805 
trluhamrnen bedel İstenilen miktar M3 Teminat Kerestenin cinsi 

Lira Asgari Azami Lira 
45,5 299,71 372,49 1271,13 
45,5 273,73 344,64 1176,09 

Çıralı çam 
Göknar 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan: 

İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda 

}'azılı olan iki liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-3-1939 sah günü saat 
15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
•atın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl

tnaktadır. (734) 

~o. İsmi 

------
1 Bezirler (3 kalem) 

Mikatrı 

Kg. 

115000 

2 Ostübeçler, minyon dö plomb ve 
oksit dö fer ( 4 kalem) 100000 

Muhammen B. Muvakkat 
Lira Teminat TL. 

62050 4352,50 

28250 2118,75 
10789 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

1 Alman kitap sergisi ~ 
== §§ Martın 8 inci çarşamba günü kapanıyor. Sergide teşhir § 
§ edilen kitaplar "Akba" kitap evinde satılmaktadır. 773 := - -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJi=' 

(çarşamba) günü saat (16) da Antal
ya vakıflar müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

T 140 da 4 oda, bir mutfaklı bağ ve bağ. ve ornacı hane acele kiralıktır. İçindekilere mü 
racaat. 780 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahi<li fiyat üzerinden yapılacak- a 11 na Ca ktl r Kiralık - Konforlu güzel bir oda. 

Kızılay karşısında Paşakay Ap. kapı-
trr. cısına müracaat. 783 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- Askeri Fabrikalar Umum Mü-
teklilerin (1610 lira 43) kuruş muvak- dürlüğiinden : : 
kat teminat vermeleri bundan başka Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
aşağıdaki vesikaları haiz olup getir- tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Is
meleri lazımdır. teklilerden Ankarada bulunanların 

Ticaret odası vesikası ve ihale<len silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
en az sekiz gün evel bu iş için Nafıa Zeytinburnu fabrikasına, lzmirdeki
müdürlüğünden alınmış müteahhitlik ]erin de İzmirdeki silah fabrikası
vesikası ve yaptığı işlere ait bonservis- na, bu yerler haricinde olanların da 
lcr. (675) 10677 istida ile umum müdürlüğe müraca-

atlar. (745) 10790 . 
ilk mektep binası yaphrllacak 

Malatya Valiliğinden : 
1 - 28000 lira keşif bedelini muh

tevi olup Besni kazası merkezinde 
yaptırılacak olan ilkm-ektep binası in
şaatı 27-2-939 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 13-3-939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 te ihalesi yapıalacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evveline kadar vilayet daimi 
encümeni riyasetine tevdii Hizımdır. 

3 - Muvakkat teminat 2100 lira
dır. İsteklilerin ihaleden bir hafta e
vel viliiyet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve keşifname 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri iliin olunur. (724) 10732 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden : 

1 - Hopa - Borçka yolunun muhte
lif kilometrelerinde yeniden inşa edL 
lccek istinat dıvarlariyle Borçka de • 
mir köprüsü ahşap döşemesinin tecdi
di işi yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Ke
şif bedeli on bin otuz dokuz lira otuz 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 22 mart 939 çarşant
ba günü saat 15 de Çoruh nafia Md. 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteklileri evrakı fenniyeyi Ço
ruh nafia müdürlüğünde okuyabilir -
lcr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
tekliler, sekiz yüz yirmi sekiz liralık 
teminat ile ehliyet vesikası ve yarı se. 
neye ait ticaret odası makbuzu teklif 
mektubu ile birlikte vermeleri lazım -
dir. İstekliler ehliyet vesikasının ve -

Yevmiye 150 ili SOO kilo 
ince <eviz 1 alaıı sahsı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komi&yo. 
nundan: · 

Azami ve asgari miktarları yukarda 
yazılı talaşlar 22-3-1939 çarşamba gü. 
nü saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 25 
santimdir. 

Şartname parasız olarak komisyO'll
dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (9) lira (85) kuruş ve 2490 
saıydı kanu-nun 2, ve 3. maddelerinde. 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (766) 107 54 

Kazalar 

Satıllk deriler 
Çubuk Hava Kurumu Şubesin

den: 
Şubemiz anbarında mevcut 235 ta

ne kuru sığır 142 tane koyun 136 tane 
tiftik 45 tane kıl keçi ve 56 tane çıp
lak kurban derisi 17 mart 939 cuma 
günü artırma ilesatilacağı ilan olu-
nur. 787 

Zahire satışı 
Çubuk Hava Kununu Şubesin

den : 
Şubemiz anbarında mevcut bulu. 

nan 36119 kilo buğday ile 24559 kilo 
arpa 24 mart 939 cuma günü artırma 
ile satılacaktır. İsteklilerin şubemize 
müracaatları ilan olunur. 786 

Kiralık - Memur bayan veya bir 
bay ic;in aile içinde bir oda Bakanhk
lara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe 
karşısı No. 12 elverişli fiyat. 785 

Kiralrk ardiye ve dükkan - Orman 
çiftliği satış mağazası arkasında bir 
dükkan ve yanında ardiye olmıya mü
sait bir mahal kiralıktır. Cümhuriyet 
otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
Yamana müracaat. 791 

Satılık: 

Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze
rinde 450 metre her katta 2 daire yap
mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 649 

Satılık arsa - Sıhhiye Vekaleti 
yanında sağlık sokak 490 M. Selanik 
Cad. 1073 M. Tl: 1449 650 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 
M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 668 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 550 M2. SeHinik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

Satılık arsa - Maltepenin en ha
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
yanında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 670 

Devren satılık dükkan - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

Satılık - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mü
racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Satılık - Srhhiye Bakanlığı yanın
da Cebeci as/altı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev 
satılıktır. Tl: 1293 699 

Satılık - Merakla yetiştirilmiş mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

-·11-

Küçük İlôn Şartlara 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

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

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredi lecek bir itan için, 140 
kur~~ alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

rmdaki boşlukla.r müstesna, 30 harf 
itibar cdilmilit İr. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuru:ı alı
nır. 

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

Satılık - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kap ı telsiz sokak 17 No. 
lu eve müracaat. 707 

Acele satllık apartımanlar - Bele
diye karşısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık - Kavaklıdere ve Bakan
lıklara on dakika Aşağı Ayrancı mev
kiinde 918 metre murabbar arsa ehven 
fiyatla satılıktır. Öncebeci Bilim so
kak 33 No. üst kata müracaat. 722 

Satılık - 935 modeli CHEVRO
LET. 4 ay takside çalışmrş boya mc>. 
tör eyi vaziyette Taksi Tl: 3848 736 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, istasyon arkası, Kocate
pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 
bayram caddesi No. 1 738 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşap ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram cadde-
si No. 1 739 

Satılık otomobil - 937 modeli Hud
son Teraplan. Peşin veya taksitle. 
(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

Kelepir arsalar - İstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

Sqtılık kargir ev - Ayda 125 lira 
kira maktuan 8650 lira Ankaraiıın en 
iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
A.UÇ' Ap, "t .1.1, l<10.I. /'t'cJ 

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karapğlan Koç Ap. 4 

Tl: 2181 750 

Satılık kelepir - Keçiören'de en 
güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Tl: 
2181 754 

Satclık - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
inşaya hazır. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

755 

Satılık apartman - Yeni kübik An
kara'nın en eyi kira getiren yerinde 
bedelinin yüzde kırkı borç olarak 
devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 21151 

756 

Satılık hane - Kavakhdere fran
srz, macar ve yugoslav sefaretleri ara. 
sın da. Tl; 3843 766 

Satılık - Yukarı Ayvalı bağların. 

daki bakkal dükkanı eşyasiyle beraber 
yedi aylık icarlı olarak satılıktır. Mez 
kur mahalde Halim Şaşmaz'a müraca-
at. 769 

Satılık - Asri yeni bobilya. Miaa.. 
fir, yemek ve oda takımları. Her vakit 
müracaat Havuzba~r Ragıp Sosyal Ap. 
kapı 1, daire 1 de. 782 

lş anyanlar: 

Türkçe, İngilizce ticari muhabera.. 
ta ve muhasebeye vakıf Türk genci 
akşamları 6 dan sonra çalışmak isti
yor. Ulusta Es rumuzuna müracaat. 

706 

1!1 verenler: 

Aranıyor - Yazr işlerinde çalış
mak üzere daktilo bilir bir bayan me
mura ihtiyaç vardır. Krsa tercümei hal 
ve istediği ücreti bildirir mektupla 
Ankara posta kutusu 52 yemüracaat. 

757 

Aranıyor - Bir tipo makinisti bil
imtihan alınacağından talip olanların 
her gün harp okulu matbaa müdürlü-
ğüne müracaatları. 762 

Zayi - Ankara belediyesinden al

drğım 939 ehliyet say ılı ve 383 sicil sı 

rasmda kayıtlı şoför ehliyetini kay. 

bettim. Yenisini alacağımdan eskisi. 
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Mehmet oğlu Mustafa 781 
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T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 ,, 

4 

40 
100 

.. 
" 

250 
100 

50 

.. 
" 
" 

1.000 
4.000 
5.000 

•• .. 
.. 

120 ., 40 n 4.800 ., 
160 ,. 20 n 3.200 ,. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Bina yıktırdacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen keşif bedeli 
Ada Parsel Lira Kuruş 

Depozito 
Lira Kuruş 

228 2 600 00 45 00 
1 - Bahriye caddesinde eski Yiğenbey maliye şubesi işgalinde bulunan 

binanın kereste ve taşlarile ve sair malzemesi müteahhide ait olmak üzere 
hedmi ve yerinin şartnamesi mucibince tesviyesi işi açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - İhale 22-3-939 günü saat 16 da Defterdarlıkta toplanacak komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler hizasm-da yazılı teminat makbw:u veya mektubu muka

bilinde ve Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile birlikte adı 
geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Defter· 
darlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (806) 10808 

it p ser • • 
1 1 

Talebi umumi üzerine Martın 10 uncu cuma günü akta· 
mma kadar açıktır. 

Sergi her gün 15 - 20 kadar ziyaret edilebilir. 

Duhuliye serbesttir 
Sergi kapandıktan sonra teıhir edilen kitaplar Akba 

Kitap evinde satılacaktır. 789 

T. İŞ BANKASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylul 1 1 kincitesrin tarihlerinde 
çekilecektr. 

• = = = = i k ra m iye 1 e r : ~!Si!5!!i!!5!!:1i!EiSliS!$!!5ileil!aa:a:ae 
1 Adet 2000 Liralık 
5 ,, 1000 " 
8 ,, 500 " 

16 .. 250 .. 
60 •• 100 ,, 
95 " 50 " 
~50 .. 25 " 

J _"Us 

= 
= 
= 

= 
= 

2.000 Lira 
5.~ " 
4.000 ., 
4.000 " 
6.000 " 
4.750 " 
6.250 .. 

32.000 

1. /Ş Bankaşına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemİf olursunuz. 

tJCt7S 

Cümhuriyet 
A K T 1 F : 

Kasa: 
AL TIN: Safi kilogram l 7.161,274 
BANKNOT ••••••••••••••• • 
UFAKLIK • , , •••••• • 1 •, • • ı 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası ............. ı • • • 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri ••••••••• - ••• • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tcdiyat. 

Sencdat Cüzdanı : 
TİCARİ SEN EDAT •••• ••••• 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edılen evrakı nakdiyenin 

'- - karşılıgı Esham ve Tahvıliit (İti • 
bari kıymetle) .•.••• . ..•••• , , 

8 - Serbest esham ve tahvilat •••••• 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans .. 
Altın ve doviz u erıne ....... 
Tahvilat üzerine ...... 

Hissedarlar 
Muhtelif 

Merkez Bankasının 4 - 3 - 1939 

LİRA 
24.138.704,78 
6.566.670,-
1.016.341.~7 

527.565,08 

12. 736.038,33 
15.864,64 

9.863.839,77 

158.748.563,-

16.397.316,-

86.058.471,44 

40.347.668,39 
7.922.808,64 

4.937.000,-
152.820,38 

7.897.877,75 

Yekün 

LİRA 

31.721.716,25 

527.565,08 

22.615.742,74 

142.351,247,-

86.058.471 ,44 

48.270.477 ,03 

12.987.698,13 
4.500.000,-

11.979.604,54 
361.012.522.21 

PASiF: 
Sermaye LİRA 
İhtiyat Akçesi 

Adi ve fevkallde ••••••• ,, ••• • 2.712.234,tl 
Hususi • , •••••••• , ... , • 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye... 158.748.563,-
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyatM 16.397.316,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142.351.247,
Karşılıgı tamamen altın olarak il1 • 
veten tedavüle vazedilen........ 19.000.000,-
Reeskont mukabili illveten ted. vazd. 35.000.000,-

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler •• , • , 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinr 
bakiyeleri •••••••• , •• 4 •••• 

Muhtelif: 

3.506,28 

24.345.213 ,22 

Yekun 

vaziyeti 
LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

196.351.247.-
20.282.009,l~ 

24.348.719,50 

96.318.312,45 

361.012.522,21_ 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto haddi% 4 albn Üzerine avans% 3 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. ----
Umunıi Heyet toplantısı -------

~ İsparta İplik fabrikası T. A. Şirketinden : 
----- Şirketimizin 1938 yılma aid hissedaran umumi heyeti 
: 29.3.1939 çarşamba günü saat 1 O da şirketin muamelat 
: merkezi olan lsparta'da aşağıdaki ruzname dahilinde adi
: yen içtima edeceğinden en az on hisseye malik hissedarla
: rımızın muayyen günde toplantıda hazır bulunmaları rı

--

: ca olunur. --- iDARE HEYETl ---- Müzakere 
. 

ruznamesı · -----

----------------------------~ B A Ş, D İ Ş, N EZ LE, ROMATİZMA 
----- N-"VTalji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kPst'!r. 
.. .. icabında günde 3 Ka§e alınabilir. 7108.. -

---:: ... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı&. 

= = ~ 
~ ~ Pa iri ir ere iye veri ece ~ - -- - -1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. _ : :S ----- - - Osmanlı Bankasından · :: :: 2 - 1938 senesi bilanço ve karu zarar hesaplarının tetkik : : :: 

ve tasdiki, idare meclisi azalarile müdür ve murakip- : ~ Memlekette tasarruf hareketinin inkişaf ma hizmet arzu· :S --
lerin ibrası. : : sunda olan OSMANLI BANKASI, AiLE SANDICI (Ta- :S 

= : sarruf cüzdanı) hesabına tevdiat yapanlara kur'a keşidesi :S = = -E: =- auretiyle aıaiıdaki ikramiyeleri tevzie karar vermiştir. ;: 
Keşideler 25 Mart ve 25 Eylül tarihlerinde icra olunacak : 

= = ve her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır. ;: = = .. : - 1 adet .L. 1000 T.L. -: = = -= = 4 ,, ,, 250 ,, ~ 
= : 5 " ,, 100 ,, = 

---------: 4 - Müddetleri biten idare heyeti azaaından üçünün yeni-
den intihabı. 

3 - Karın tevzii ve tediye gününün tesbiti. 

-------------
5 - 1938 hesap yılı için murakip seçilmesi. 

6 - idare heyeti azalarile murakibe verilecek ücretin tes-
b~. 7M - = 25 ,, ,, 50 " 5 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. = -- 50 ,, ,, 25 " :: - -- -- -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~ Ya~ceman: 85ad~T.L. S~Tü~llrd~ ikramiye § 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

: Aile sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keşide edil- :S 
- d -: iği tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında T. L. 50 Türk li- : 
: raaından aşağı düşmemiş olan her mudi bu kesidelere işti- 5 
= rak edecektir. 575 :: - -.,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dad1r. Satılık enkaz 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... Ankara Belediyesinden : 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 

liralık ikramiyeler (20.000ve 10.000) liralık 

iki adet mükôfat vardır ... 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel 

Ahşap hane Duatepe 285 13 

.. .. 285 

285 

16 

33 

Muha. Bedel 
Lira: kuruş 

-10 00 

-10 00 

Muvakk. Bedel 
Lira: kuru§ 

00 75 

00 75 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi· 
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasrna gir· 
miş olursunuz ... 

.. .. 50 00 3 75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure

tiyle satılacaktır. İhalesi 17·3-939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Talip

lerin İmar Müdürlüğünde müteşekil komisyona müracaatları. (725) 10733 ===========================• 

Nişan, Düğün Şekerlerinizi 
Zengin çeşitlerle hazırlar 

Çocuk Sarayı caddesi. 
Tel: 3981 784 

ULUS - 20. incı yıl. - No: 6319 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

ML<mtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa MDdiirü: Ali Rıza RASKAN 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
~yeni ve Sus Sinemalarında Halk Sineması ~ --------------

BUGÜN BU GECE 
Bugüne kadar vücuda getirilen filmlerin en güzeli, en nefisi 

ve en muvaffak olanı 
•• 

B VALS 

-----Bu Gece 21' de ---Denizaltı Esirleri -------Baş Rollerde : := -Richard Dix • Doleres Delrio := -- -§§ Baş Rollerde: FERNAND GRAVET - LOUIS RAINER Gündüz Matinelerde §§ 
- - MILIZA KORJUS 2 Film birden :: 
=: Seanslar: Yeni Sinemada: 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 1 - ALTI SlLAH SESi S - -- Sus Sinemasında: 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da ve ayrıca 12 Ucuz 2 - YIJ~DIRIM SUVAR! := = Halk Matinesinde. S - -=: DİKKAT: Her iki sinemada Gece için numaralı Balkon biletleri· Ucuz Halk Matinesi 12.15 de:: 
== nin evvelden aldırılması ehemiyetlc tavsiye olunur. CANl DOKTOR S = -- -_ .................................................................................................................................................................... ..-- -§ Yeni sinemada her gece yeni varyete numaraları § 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-


