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A m t -Kabir rasat tepesinde yapılacak 

l' eni Milli Müdafaa Vekilimiz 
Korgeneral Naci Tınaz 

Korgeneral 
Naci Tınaz 

Milli Müdafaa 
Vekili oldu 

Ankara, 17 a.a. - Milli Müda
faa Vekili Kazım Özalp vekalet 
\>azifesinden istifa etmiş ve Mil
li Müdafaa Vekaletine Bursa me· 
busu emekli general Naci Tınaz· 
m tayini yüksek taadika iktiran 
etınittir. 

YALAN HAVADİSLER 
Ankara, 17 a.a. - Mali ye Vekilinin 

istifasına ait ve onu müteakip bazı ta
~ler ve intihaplar vukua geleceğine 
daır Son r.r.eigraf gazetesinde, bugün -
lerdc mutat oldu~ veçhile,~ayia ~ek
linde, yazılan havadisin yalan o1dü~u
nu bildirmiye Anadolu Ajansı memur 
edilmiştir. 

Türk 
köylülerinin 

. 

Parti grupunda görüşülen işler 
. 

Milli MÜDAFAA VEKİLİ GENERAL ÖZAL~ 

Tayyare kaçakçılığı işinde 

Davanın selametle cereyanını 
temin i(in istila elli 

Ankara, 17a.a.-C.H.P. B.M.M.Grupubugün (17~1-1939) 
Trabzon Saylavı Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

1 - tık defa söz alarak kürsüye gelen Başvekilimiz Celal Bayar aşa
ğıdaki beyanatta bulundu : 

Geçen celsede İspanya muhariplerine tayyare teslimi maksadı ile 

1 
yapılan siparişi Türkiye Hükümeti namına göstermek için teşebbüs e -
dilen sahtekarlık cürmünün ne suretle cereyan ettiğine dair izahat veri~ 
lirken hatiplerden birisi, Milli Müdafaa Vekaletinin evrak ve mühürle -
rini taklit suretiyle teşebbüs edilen bu sahtekarlık meselesi üzerinde Ad
liyece yapılan tahkikatın tam bir serbesti içinde cereyanını temin için 
Milli Müdafaa Vekilinin çekilmesi lüzumundan bahsetmişti. Milli Mü -
dafaa Vekili arkadaşımız General Özalp sırf muhakemenin selametle 
cereyanını temin etmek maksadiyle istifa etmiştir. 

Başvekil, bunu müteakip aynen şunları söyledi : 
"- Şunu da ilave etmek mecburiyetindeyim ki, millı müdataa ışleri 

hakkında madde tasrih ederek herhangi bir iddiada bulunmak veya sual 
tevcih etmek istiyen bir arkadaşımız varsa kapı açıktır. Ona doğrudan 
doğruya ben muhatabım veyahut yeni vekil arkadaşımız tetkikatını ya
parak, lazım gelen cevabı vermiye hazırdır.,. 

Başvekilin beyanatından sonra, reisin davetine rağıhen, mevzu üze
rinde söz alan olmadığından ruznameye geçildi. 

Anıt - Kabir 
. . 
ıçın müzakereler : 

2 - Bu celsenin ruznamesinde Ebedi Şef' imiz Atatürk için yaptırıla
cak Anıt - Kabir meselesi mevcuttu. Müzakere açıldı. llk söz alara · Par
ti komisyonunun mazbata muharriri kürsüye geldi, ve komisyonun 
mesaisi ve tetkikatı neticesinde varılan kararları izah etti. Müteakiben 
bir kaç hatip tetkik komisyonu raporu hakkında bazı istizah ta bulundu -
lar ve komisyonun Anıt. Kabir için teklif ettiği yerden ba~ka yerler hak
kında beyanatta bulundular ve müteaddit takrirler verdiler. Söz alan ha
tipler, mütalealarım bitirdikten sonra, verilen tekliflerden evela eski Bü
yük Millet Meclisi binasının bulunduğu yere ait takrir reye kondu ve red 
edildi. ikinci olarak Anıt'm kale üzerinde yapılmasını istiyen takrir reye 
arzolundu. Umumi heyet, bu teklifi de büyük bir ekseriyetle reddetti. 

Çankaya'mn Anıt - Kabir yeri olarak intihabına dair verilmiş olan 
takrir de pek az rey aldı . Nihayet tetkik komisyonunun raporundaki 

ekseriyet kararı ile teklif edilen Rasat Tepesi Anıt - Kabir yeri olmak 
üzere ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul olundu. 

Bundan sonra, encümenlerin mesaisine dair ruznamede mevcut olan 
dahili nizamnameye müteallik takririn müzakeresine, gelecek celsede 
devam edilmek üzere celseye nihayet verildi . 
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8Cl§vekilimiz Celal Bayar beden terbiyesi iıtişare heyeti 
toplantısında 

Beden terbiyesi isliıare heyeti 

Başvekilimizin kıymetli 
bir nutkundan sonra 

dün müzakerelere başladı 
Memleketimizde sporun ge~irdiği tekamül safhasmm 

takdirkinyu. Ancak hoşumuza gitmiyen noktalar da vardlf 
Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü isti~are heyeti, 

ilk toplantısını, dün, Başvekil Bay Celal Bayar'ın reisliği altında 
ve Tayyare Cemiyeti binasının büyük içtima salonunda yapmıt • 
tır. (Sonu 8 inci say/ad~) 

davası Baıbakanımız beden terbiyesi istişare heyeti azalariyle beraber 

Mahmut Esat BOZKURT 

Atatürk birinci Millet Meclisinde .. 
Nutkunu söylemek üzere kürsüye 

çıkıyor. 

Çıktı. Ve söylemiye başladı. 
Söylevin hemen her cümlesi, alkış

tan çelenklerle donanıyor. 
Şef anlatıyor .. Ve bir aralık ; 
"Bu memleketin efendisi türk köy-

lüsü<lür !" 
Dedi. 
Buna alkış yetmedi.. 
Buna alkışlar dayanmadı. Ve adeta 

eridi. 
Kamutay ayağa kalktı. 
Bu, yerinde bir kalkıştı. 

. Çünkü ihtilalin en büyük davası ile
ri sürülmüş bulunuyordu. 

Ancak ayakta karşılanabilirdi. 
Bununla beraber, dudak bükenler 

az olmadı. 
Hatta gülenler bile! .• 

* Günün birinde büyük dava, en gü-
zel avukatını buldu. 

Bu İsmet İnönü idi. 
Onun eliyle (Teşkilatı Esasiye) ye 

mal edildi. 
Köylüyü topraklandırmak, ana ka

nun meselesi oldu. 
Bugün (Teşkilatı Esasiye) miz, bu 

memleketin topraklarını, kaniyle ko
ruyan türk köylüsüne hak olarak ta
nıyor. 

Topraklanmak. efendiliğin şartla
rından biridir. 

* 
Celal Bayar hükümetinin bu y~l Dı .nku Kamutay Parti Grupunda anıt -

topladığı köylü kalkınma kongre .. ı. kabrin yapılmaQı için en münasip yer ola
davayı ve safhalarını bizzat gözden 2 'nlk seçilen Rasat Tepesi, Havuzbaşı'nı 

. . • Gazi Orman Çiftliğine bağlıyan asfaltın -
&eçırdı. ı Çiftliğe giderken - sol tarafında kalan 900 

( Sonu 3. Oncil s,aylada) rakımlı ıurttır. Bu nokta ıimdiki Muhafız 

Cümhurreisimiz 
Tarih ve Dil Kurumlannı 

himayelerine aldılar 
Ankara, ı 7 a.a. - Milli kültür inki

şafırruzda iki mühim esas olan Tarih 
ve Dil inkılaplarırnızla ve bu yolda 
devam eden ilmi çalışmalarla öteden -
beri yakından alakadar olan Cümhur
reisi, Mitli Şefimiz İsmet İnönü, Türk 

°' Tarih ve Dil Kurumlarını yüksek hi -
mayelerine almışlardır. 

Gücü sahasının arkasına düşmektedir. 
Ankara'nın hemen her tarafından ve An
kara'ya gelirken uzaklardan görülen tepe, 
yukarıya koyduğumuz plinda beyaz daire 
içinde (x) i11aretiyle gösterilmİ!itir. 

Satın ahnan veya 

yaptır1lan vapurlar 

hakkında tetkikler 
Ankara, 17 a.a. -!. Almanya'da yaptı· 

rılarak memleketimize getirilen vapur
lardan bazısının mukarrer şartname ve 
mukavelenameye uygun olmadıkları 
yolunda ileri sürülen iddiaları tetkik 
maksadiyle bir komisyon teşkil edil
miştir. Bu komisyon mezkur iddialara 
bilhassa mevzu teşkil eden Etrüsk va
puru hakkında İstanbul'da tetkikata 
başlamıştır. 

Teşkili maksadı bundan ibaret olan 
komisyona 17.1.939 tarihli Son Posta 
gazetesinde bunun haricinde atfedilen 
iştigal ve tetkik mevzularının hakika
te uygun olmadığını beyana Anadolu 
Ajansı mezundur. 

Suriye'de karışıklık 

Vaziyet 1935 deki 
ihtilali hatırlatıyor 
Adana, 17 (Husu. 

si muhabirimizden 
telefonla) - Hatay 
gazetelerinin verdi • 
ği malfımata göre 
Suriye'de vaziyet 
935 teki ihtilal gün 

terini andırmakta • ~. 
dır. Birkaç gün e- ... ' ~ 
vel Şam'a gelmiş O· ~ 
lan Fransa fevkaIS- t 

de komiserinin tale *f 
belerin nümayişi le . . Y: 

karşılanması halkın 
asabiyetini bir kat 
daha körüklemiş _ 
tir. Vatani kabine
nin teskin siyase • 
tinden başka bir iş 
görmediği yolun • 

daki intıba gerek Suriye'de çıkan 1935 ihtilalinde Şam so-
Şam ve gerekse Ha haklarında franıı:z:. nöbetçileri 
lept'e bir fikri sabit haline gelmiştir. tiler cemiyeti Dürüz'deki kabile reisle
Lazkiye'deki vaziyet ise daha ciddi- rini tamamiyle elde etmişlerdir. 
dir. Süleyman Nesip kuvetleri halk Surfre'de 1.-argaşcılık 
nüfuzuna ve idareye tamamen hakim Gr;at Britain and the East mecmu
bulunmaktadır. Cebelidürüz'deki vazi- ası Suriye'deki karışıklıklar hakkında 
yet de pek tehlikeli bir şekildedir. Ha şu malômatı vermektedir: 
lep'te yeni teşekkül eden Genç Suriye- (Sonu J üncü sayfada) 
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insan ve kültür: 

Yaşayışımı% 
T anzimat'm ilk günlerindcnberi, bu topraklar üzerinde yaşıyan in -

san, yenı bır hayat peşındedir. Garp dünyasımn şark dünyasını govüs -
leyip devirdigi ana rastfıyan bu şayanı dıkkat mucadele başlangıcı, eğer 
sarih, cesur ve ınüsbet bir merhaleyı şu son yıllarda kaydedebildiyse, 
bu, Atatürk'un açdmca biıtün ılerı munevverJiği himayesi altına alan 
gevşemez kanatları sayesinde olmuştur. Ve, alaturka - alafranga başlık
lan altında bırıbirıne 'ıt, biribirine düşman iki türlü hayatın yerini bir 
türlü hayat almıştır. ""Atafrang..'l musiki", "Türk müziği"; "Alafranga 
saat'", .. fürk saatı", "Alafranga sofra'', ''Türk sofrası"; "Alafranga 
takvim", "Türk takvimi"; "Alafranga döşeme", "Türk döşemesi" ilan 
edilmiştir. Ve bugün bunun, on binlerce ve yüz binlerce insan, tabii, sa
liki olmuştur. Yanyana yaşayıp birbirini reddeden iki ayrı hayat görüşü
nün yerini, vahdaniyetini alenen ifade edip inkilap devletinin kuvetiyle 
kabul ettiren bir tek hayat görüşü almıştır. 

İnkilabımızın diğer türlü hayat şekiJJerine ait olan esasları (politik ve 
ekonomik mahiyette olanlar), türk insanını asil hayatta, şu her gün ya
şanıp tadılan hayatta, muvaffak ve müreffeh kılmak üzere düşünülmüş 
ve tatbik edilmiş esaslardır. Türk insanının yeniden teokratik bir idrak 
istipdatının zmdanında kahrolmaması için alınmış olan diri ve müessir 
tedbirlerdir. lnkilabımızın esası, ana gayesi ve özü, türk insanını, insan 
gibi düşünmek, insan gibi duymak ve insan gibi hareket etmek hüriyeti
nc kavuşturmaktadır. Bütün öteki hüriyetler, dışarıya doğru hüriyet, 
içeriye doğru hüriyet, matbuat hüriyeti, toplanma hüriyeti, fikrini söy
leme hüriyeti v.s. v.s., bu en büyük hüriyetin, tam değerde bir insan ol
mak hüriyetinin, ancak yardımcılarıdır. 

. T erakki'yi seviyoruz, medeniyete bir an eve) kavuşmak istiyoruz, bir 
rnıllet olmak istihalemize zorluyoruz, güzel sanatları istiyoruz, kendi -
mizde medeni dünyanın bir istitale ve devamını görüyoruz; çünkü tan
zimattanberi inandığımız. hür insan örneğine gittikçe yaklaşmanın he • 
yecam içindeyiz. - Burhan BELGE 

Profesör Averbach 
Ankara'ya geliyor 

Profesör Halkevinde 
b. k f k ~ehrimizde hava rüzgarsll ge~li 
ır on erans verece D .. h . . d h k un şe rımız e ava ısmen bu -

İstanbul ünversitesi roman, dil ve 
edebiyatlan ordinaryüs profesörü Dr. 
Erich A verbach Ankara halk evinin da-

lutlu ve rüzgarsız geçmiştir. Günün 
en yüksek ısısı 9 dereceye kadar yük
selmiştir. Yurdda hava, Ege bölgesi 
ile cenup Anadolusunda ve cenubun 

veti üzerine 23-1-1939 salı giınü saat 
17 ,30 da bir kanfcrans vermek için şark kısmın.da açık, diger bölgelerde 
Ankara halkcvinde bulunacaktır. Kon- bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saat i
fcransın mevzuu: (Avrupa kültüründe çindeki yağışların metrcmurabbarna 
roman filolojisinin mevkii) dir. bıraktıktan su mikdarı Hopa'da 12, 

Fran,sızca verileuk olan bu konfe- Rize'de 6, Trabzon'da 3 kilogramdır. 
ransa herkes gelebi Konferans Nus- Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
ret Hızır tarafında Urkçeye revrile- toprak üstündeki kalınlığı Bolu ve 

:s Erzurum'da 4, Van'da 9, Uludağ'da 1 ccktir. 

l metre 55 santimetredir. Rüzgarlar, ı:c-
-- nubun şark kısmında şimalden aaniyc-

Türk - Yunan 
ticaret anlaıması 
Yunanistan bükü ·tiyle hüküme -

timiz delegeleri aras::n1a Atina'da im
zalanan türık - yunan caret ve kliring 
anla'1Jlasına müzeyy anlaşma İcra 
V clrilleri heyetince kab ıl edilmiş ve 
yüksek tasdika iktira etmiştir. 

Tramvay şirketiyl 
ler yeniden haşl 

İstanbul tramvay şı 
lınması müzakereleri 
tekrar başlanacaktır. 
yctli murahhaslarının 
Ankara•ya gelmeleri f 

Öğrendigimize gör 
rcisligi altındaki şirk 
hafta içinde şehrim 

tahmin olunmaktadır. 

miizakcrc
ak üzere 

etinin satın a-
bugün lerde 

ketin saHihi -
mdiye kadar 
lenmekteydi. 

B. Spesiyal'in 
heyetinin bu 

gelecekleri 

Hakkı Ateş'in cenazesi 

de 7, Kocaeli ile orta ve cenup Ana -
dolusunda garptan 3, diğer bölgelerde 
cenuptan en çok 5 metre hızla esmiş
tir. En düşük ısdar. sıfırın altında ol
mak üzere Çorum'da ve Kırşehir'de 

5, Kayseri ve Erzincan'da , Ulukışla 
ve Bolu'da 7, Kars'ta 12, Van ve Er
zurum'da 14 derecedir. En yliksck ısı
lar, Bursa, Çanakkale ve İzmir'dc 14, 
Bodrum'da 16, Antalya ve Adana'da 
17 derecedir. 

Şahit ve ehlivukuf ücretleri 
Bir dava için taraflardan istifa olu

narak şahit ve ehli vukufa tasfiye o -
lunan ücretlerle keşif masrafı, hakim 
ve memurlara ödenen yol tazminatla -
rından hava kuvetlerinc yardım ver -
gisi kesilmemesi kararlaşmıştır. 

Çağn 
X Arzuhal Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Memurin kanunu muvakkat en -
cümeni bugün saat 10 da toplanacak -
tır. • 

X Dahiliye Encümeni bugün heye
ti umumi yeden sonra toplanacaktır. 

ULUS 

Uludağ' da kıı sporlan 
müsabakaları 

yapllacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör -

lüğü Dağcılık Federasyonu tarafın -
dan tertip olunup idaresi Bursa Ulu
dağ sporları kulübüne bırakılan kış 
sporları müsabakaları bu ayın otuz 
birinci gününden itibaren, kurban 
bayramı tatilinden de istifade olun
mak suretiyle, şubatın dördüncü gü
nüne kadar devam edecektir. 

Bayram tatilini temiz hava alarak 
ve kış sporları yaparak Uludağ'da ge
çirmek istiyccek olanların büyük bir 
kalabalık teşkil edecekleri ve bu mü
sabakalara iştirak etmek üzere Anka
ra ve 1stanbul'dan birçok sporcuların 
gidecekleri ümit edilmektedir. 

Müsabakalar hakkında tanzim edi
len programı dercediyoruz: 

1 - (31-1-939 sah günü öğleden e-
vel ve sonra 

A - İniş: erkekler arası 3 kilometre. 
B - iniş: Bayanlar arası 2 kilometre. 
2 - (1-2-939 çarşamba günü öğle -

den evel veya sonra 
Hafif mukavemet 18 kilometre 
(6. Km. düz, 6 Km. çıkış, 6 Km. i

niştir). 
3 - (2-2-939 perşembe günü öğle -

den evel veya sonra Slalum. 
4 - (3-2-939 cuma günü, öğleden 

evci veya sonra Birinci Bursa şehir 
yarışr. 

Bu yarış Kuşaklıkaya noktasından 
başlayıp - Hara aşr istasyonuna inen 
dik vadiyi takip suretiyle bitecektir. 

Bu yarışa girenler kayakçılrğm bü
tün tekniğini kullanmakta tamamen 
serbesttirler. 

5 - (4-2-939 cumartesi öğleden e
ve! veya sonra: Denizyolları yarışı 

6 - Tertip edilen (Birinci, ikinci, 

üçüncü) yarışların (birinci, ikinci, 
üçüncülerine) Beden Terbiyesi Ge -
ncl DirektörlUğü Bursa bölgesince 
mükafatlar verilecektir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Ruzname ıudur: 

Dahili niazmname mucibince bir defa 
müzakereye tabi olan maddeler 

l - Manisa'nın İsmailler köyünden 
Köse Mehmet oğullarından Abdullah 
oğlu Küçük Mustafa Baltacı'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Baş -
vekalet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası. 

/kinci müzakeresi yapılacak maddeler 
1 - Ordu'dan çıkarılacak 12 yaşın

dan yukarı hayvanların köylü ve ye -
tiştiriciyc satılması hakkında kanun 
layihası ve ZU-aat, Milli Müdafaa ve 
Büdçe encümenleri mazbataları 

: 2 -Türkiye - Almanya arasında
ki ticari mübadelelere ait anlaşma ile 
ticari mübadelelere ve tcdiyata müte
allik protokolün tasdikrna dair kanun 
layihası ve Hariciye ve İktisat cncü -
menleri mazbataları. 

. 3 - Türkiye - Finlandiya ticaret 
anlaşmasına bağlı il sayılı listeye da
hil pozisyonlarda tadilat yapılması i -
çin Finlandiya hükümeti ile teati edi
len mektupların tasdiki hakkında ka -
nun layihası ve Hariciye ve İktisat en
e>Ümenleri mazbataları. 

, 4-Türkiyc - İsveç ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı protokoldeki 
listede münderiç '"diğer emtia" tabi -
rinin tadili hakkında kanun layihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları 

Birinci müzakeresi yapılacak 
Maddeler 

1 - Askeri fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı hakkında kanun layi -
hası ve Bütçe encümenleri mazbatala-
rı. 

El~ilik arsa ve 
arazileri 

1833 sayılı bina vergisi kanununun 

üçüncü maddesi mucibince cümhuri

yet hükümeti ile siyasi münasebette 

7 - Birinci Bursa şehir yarışının 

- birinci, ikinci, üçüncülerine müka -

fatları Bursa belediyesince verilecek 
ve ayrıca Belediye tarafından konan 
vazo belediye binasının şeref salonun 
da birinciliği kazananın adı ile bir_ bulunan yabancı devletler memleketi-
likte muhafaza edilecek ve bu yarış mizdeki sefaret ve konsolosluk bina
Bursa şehri adına kurulmuş bir adet larmın, mütekabiliyet şartları ile, 
olarak yürütUlecektir. vergiden muafiyetleri kabul edilmiş 

8 - Den11' 1 11 •• 1 -r·"-·-..,.._ -oıaugu naıoc ısc111Tcuıttn-c; v-c;ya n.vı..-
rışlarm da birinci, ikinci ve uçuncü- soloshane yapılmak üzere meccanen 
süne mükafatları deniz yolları tara -
f mdan verilecektir. teffiz olunan ve bu maksatla satın a-

9 - Bu yarışların beynelmilel kai- lınan arazi ve arsalarla, yanan veya 
delere göre düzenlenmesini, yarı' aaha 
larının bayraklanmasını, teferruat ve 
idaresini Bursa Dağ Sporları kulübü 
yapacaktır, 

10 - Bu yarışlara (ecnebi ve ecne
bi tabiiyetinde olmıyan) bütün spor
cular girmekte serbesttirler. 

11 - Bu yarışlara girmek isti yen -
lcr (29-1-1939) tarihine kadar hangi 
cins yarışa gireceklerini birer mektup 
la Bursa'da Bursa belediye reisliğine, 
Bursa Dağ Sporları kulübü başkanlı
ğına, Bursa ATATÜRK caddesinde 
yeni tayyare otobüsleri yazıhancsin -
de kulüp mümessilliğine, Uludağ'da 

oteller işletme direktörlüğüne bildir
melidirler. 

12 - MükUatlar (4-2-939 cumartesi 
günü akşamı kazananlara büyük otel 
salonunda verilecektir. 

Orta mektc·p tasdiknameleri 
puldan muaf 

Orta mektepler tarafından verile -
cek tasdiknamelerin damga pulundan 
muaf tutulması kararlaşmıştır. 

yıkılan sefarethane arsalarının vergi 
mükellefiyetinden muaf tutulmamış 

olması dolayısiyle hükümet, yeni bir 

kanun. projesi hazırhyarak Kamutay'a 

vermiştir. Bu proje ile, gene müte -

kabiliyet şartı ile, bu vergi muafiye

ti, bu gibi arsalara ve araziye de teş
mil edilmektedir. Bunun için 1833 sa
yılı arazi vergisi kanununnn ikinci 
maddesine bir fıkra eklenecektir. 

Alay sancaklarına 

İstiklal madalyası 
Hükümet, İstiklal madalyası kanu

nuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair bir proje hazırlıyarak Ka
mutay'a vermiştir. Projeye göre, 15 
mayıs 335 tarihinden lzmir'in istir
dadı tarihi olan 9 eylül 338 tarihine 
kadar milli orduda vazife alan numa
ra ve adları yazılı muhtelif sınıf alay 
sancaklarına birer İstiklal madalyası 
verilecektir. 
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DEVLET MEMURLUGUNDA 1 
HAZIRLANAN YENİ PROJEYE GÖRE 

Aranan şartlar tôyin 
ve terfi usulleri 

Memurlar kanunu muvakkat encümeninin evelki gün toplan 
rak yeni proje üzerinde tetkiklere baıladığını haber vermiştik. 

Yeni proje kanunla,tıktan sonra 788, 960, 1129, 1154, 120 
1321,2017, 1791, 1496, 1595, 1610, 1700, 1777, 1920,2324,2350 
2379, 2390, 2429, 2636, 2658, 2768, 2772, 2919 numaralı kanun 
lar ve 1277 numaralı kanunun 788 numaralı kanuna matuf hü 
kümleri ve 1702 numaralı kanun ile tadillerin projeye uymıya~ 
hükümleri kaldırılacaktır. Bu itibarla yeni proje, muhtelif tarih 
lerde memurlarımız için konulmuş olan bütün hükümleri hep bir 
araya toplamakta ve böylelikle huıuıi bir ehemiyet taıımaktadır. 

Umumi lıiikiimler: ı hapis ceza~iylc ~ahkum olmuş bulun-
Projc, memuru şöyle tarif etmek- ma~k (böyle hır halden dol~yı ceza 

tedir: Devletin amme hizmeti kadro- takıbı altında bulunanlar dahı mcmur
suna dahil daimi bir vazifeye ücretli luğa alınamıyacaklardır.) 
veya maaşlı olarak salahiyetli makam- Memurluğa alınacak olanlar iki se
ca tayin edilmiş olanlara (memur) de- ne namzetlik devresi geçireceklerdir. 
nilir. Bu müddetin cereyanı sırasında ahlakt 

Maaşlı veya ücretli memurlar ara- gidi§ itibariyle memurluğa liyakati gö
sında vazife ve me.suliyet noktasından rülmiyenlcrin veya ehliyeti itibariyle 
hiç bir fark olmıyacaktır. Ancak ücret- memurluğa kabiliyeti bulunnuyanların 
li memurlar bu kanunun 25, 26, 4 7, 48 hizmetlerine nihayet verilecektir. Eh-
49, 54, 55, 56, 57, 71, 76 ve 84 üncü liycti itibariyle memurluğa kabiliyeti 
maddelerinde yazdı haklardan ve 1683 görülmiyenılerin devlet dairelerinden 
numaralı tekaüd kanunu hükümlerin- diğer birinde yeni bir namzetlik devre
den faydalanamıyacaklardxr. Askeri ve si geçirmeleri caiz olacaktır. Namzet -
adli memurlar hususi kanunlarına ve lik müddetinin bitmesinde liyakat ve 
emniyet memurları polis te~kilat ehliyeti haiz oldukları amirleri tara -
kanunu hükümlerine tabi olacaklardır. fından tasdik edilenler, 16 ıncı maddc
Devlet Şurası ve Divanı Muhasebat de yazrlı salahiyetli makamlarca me
kanunlarının, intihap, tayin ve inzıbat murluğa kabul olunacaklardır. Nam
muamelelcri hakkındaki hususi hü- zetlik müddetini muvaffakiyetle biti -
kümleri mahfuz tutulmaktadır. rerek memurluğa kabul edilenlerin 

Vilayet hususi dairelerine ve beledi- namzetlikte geçirdikleri müddet, bilfi
diye hizmetlerine tayinleri, umumi il memurluk hizmetinden sayılacaktır. 
idarelere ait olan memurlar, bu hiz- ~lemurların sicüli 
metlerinden geri alınarak devlet me - Her memurun devlet sicillindc kay
murluğuna iade kılındıkları zaman; dı ve numarası bulunacaktır. Sicil kay
lıususi idare ve belediyede geçen hiz - dıntn esasları şunlar olacaktır: Nüfus 
met müddetleri gerek memurlukların- kütüğünde yaı:ılı vasıflar; kanunen 
da, gerek tekaüdlüklerinde muteber beslemiye .mecbur olduğu kimseler; 
tutulacaktır. hangi mekteplerde ve hangi dereceler-

Me.murluk sıfat ve şartlarını haiz de tahsil gördüğü; memur olmadan e
olmadrkları halde kendisine devlet i- vel ne gfüi işlerde bulunduğu; nail ol
darcsindcn vazife verilenlere müstah- duğu mükafatlar ve sebepleri; duçar 
dem denilecektir. Bunlar bu kanunun olduğu cezalar ve sebepleri; hangi 
hükümlerinden hariç olup haklarında memleketlerde bulunduğu ve tarihle
mukavele mevcut ise mukavele hüküm ri; yabancı dillerden hangisini ne de
leri tatbik edilecek ve mukaveleleri receye lCad'ar bildiği; matbu eserleri 
7'7a~ U&&•-.&;.&AU "--··-•••-•••• ••-----

göre muamele olunacaktır. 

Memur olabilmenin şarıl.arı: 
Memur olabilmek için aşağıdaki 

şartları haiz bulunmak şarttır: 
1 - Türk olmak; 
2 - Yirmi yaşını tamamlamış bu

lunmak; 
3 - Askerlik fili hizmetini yapını~ 

olmak ve yahut fili hizmet yapmıya 

mani bir maluliyet dolayısiyle askerli
ği tecil edilmiş olmak; 

4 - Batkmıına geçer bir hastalığı 
veya vazifesini yapmıya mani bir mallı 
liyeti olmadığına dair sıhat heyeti ra -
poru ibraz etmek; 

5 - Orta mektep mezunu olmak 
(orta mektep mezunu talip olıruyan 

yerlerde ilk tahsili bitirmiş olanlar im
tihan edilerek işe yarıyacağı anlaşılır
sa memurluğa alınabileceklerdir.) 

6 - Ecnebi ile nikahlı olmamak 
(nikahsız oldukları halde ecnebi ile 
karı koca gibi yaşıyanlar dahi memur
luğa alınamazlar.) 

7 - Fena ahlfik ile dile gelmiş, ku
mar oynatmış, kumar oynamayı adet 
edinmiş olmamak; 

8 - Haysiyet kırıcı bir suç ile mut
lak surette ve herhangi bir cürümden 
dolayı ağır hapis veya altı aydan fazla 

-~·11• 

ve serveti varı;a mikdarı ve ne suret e 
kazandığı, sıhat raporu, resmi vazife
sinden başka fahri ve §crcfi mucip hiz
metleri bulwıup bulunmadığı; çoc:uk
luı va.rea doidulcları tarih ve hangi 
mekteplerde bulundukları; ilim, hara. 
meslek, şefkat cemiyet erl.füle alaka .. 
olup olmadıgı; her }j~ enec:le bir ye
nilenm k artiyle fotografı. 

Bu aicillin tasdikli bir sure.ti memu
ra verilecektir. Devlet memurları ma -
aşlarının tevhit ve teadülüne dair 
kanuna bağlı bir numaralı cetvelin A 
serisine dahil memu&lann sicillerinin 
bir kopyası Başvekalet makamına gön
derilecek ve sicil vakalarr muntaza
man bildirilecektir. Tayinleri merkeze 
ait memurların sicilleri vekalet veya 
dairelerinde bulunacaktır. Tayinleri vi 
layetlere ait memurların siciUeri Vila
yetlerde saklanacak ve birer kopyası, 

memurun mensup olduğu vekalete 
gönderilmekle beraber sicil vakalan 
muntazaman bildirilecektir. Her veka
let, memurlarının kıdemlerini göste -
rir bir tablo tanzim ve her sene ncsri-
le mükelleftir. ~ 
Memurluğa alın.drğı tarihten itiba -

ren iki ay içinde sicille esas teşkil ede
cek malümatı yazı ile bildirrniyenlerin, 
ceza olarak bir aylığı kesilecek ve bu 
matCımatı bildirinciye kadar aylığı te -

Memuren bu
lundugu Budapcş -
te"de yapılan bir 
ameliyat neticesin
de geçen pazar gü
niı hayata gözleri-
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Doktor ! 
ni kapadığını te- Bir arkadaşımdan bir mektup al-
cssürle yazdığımız dım. Zaman, mekan, şahıs tasrihine 
Hariciye Vekaleti lüzum görmeden bu mektubun ma-
Muhasebc müdürü alini, bir memleket meselesi olarak, 
Hakkı Ateş"in ce _ anlatmak isterim. Arkadaşım mek -
nazesi dün sabahki tubunda şunları söylüyor: 

1 A k 
, .• 

1 
"'Ağabeyimi bundan .•... g:in Bfa, biraz da doktor/arınuza. on-

trcn e n ara ya gctirı 
k eve/, genç yaşında, kara toprakla- /arın koruyucu salıabetiııe ve fazi-

muvak aten bulunduğu 
tanesinden kaldırılarak ra verdı"m. Hastalık akşam üzeri Jetine güvenerek yaşamıyor mu-

b 
.. kuvetli bir kriz halinde kendini yuz? .... ,, 

er ayram camıınde nam ı kılınacak, gösterince hemen otomobile atla - Bir arkada!frn, bir arkadaş da o/-
ve gene ailesi efradı ve stları elinde dım ve doktor •••••• e müracaat masa gazetemin bir okuyucusunun 
Cebeci'de ihzar edilen makberesine ettim: teessürlerinı" anlatan mektubun bir 
tevdi olunacaktır. ı - Beye endi, ağabeyim ölüm ha- kaç satırını istinsah ettim. Gene 

Merhumun uzun sene Memurin · ·f· · · Jindedır ,· teşrı mızı rica etmeğe tekrar edeyim ki zaman. mekan ve 
Kooperatif Mücl!ırlüg\ de, Divanı geldim. Otomobil aşağıda bekliyor, şahıs tasrih etmiyorum. Çünkü 
Muhasebatta ve Maliye kıymetli dedim. maksat, şunun veya bunun aleyhin-
hizmetler ifa edip en n Hariciye Doktor: de bulunmak değildir. Maksat, sı-
muhasebe müdürlüğün yapmakta - Beni mazur görünüz, gelemem, hat işlerine bu kadar önem verdiği-
iken henüz genç denece >ir yaşta ü- dedi. miz bir devirde o davanın havarile-
fulı.i bütün meslektaşları:ıı ve dostları- Perişan bir halde idim. ri olan hekimlerimizin böyle müra-
nr <1ilhun etmiştir. - Fakat, kardeşim ölürse ... ma - caatlar karşısında bu kadar soğuk-

Resmi ve hususi biitün tanıdıkları - nen olsun bir mesuliyet duymaz kanlı durmamalarını temennidir. 
n::o dainıa kendisini sevdirm ş, çok ha - mısınrz? diye ısrar ettim. Doktor: Doktorluğun her şeyden önce bir 
JUk ve sevimli bir zat ol n nıerhuma - Mazur olduğumu söyledim, di- fazilet, bir fedakarlrk ve şefkat 
mağfiretler diler ve kederli ailesiyle ye cevabmı tekrarladı. mesleği olduğunu söylemeğe, bu 
aynı elemi his.seden dostlarına ve Eve döndüğüm zaman ağabeyim her sıhat adamımızın bildiği haki-
mcslcktaştanna tekrar kalbi ve samimi son demlerinde idi; bir müddet da- kati burada tekrarlamağa lüzum 

L._ __ taz::~iy~e~tl:e:r~e~yi:e:n~·z:· ______ ~------~--~h=a~y~a~ş~a~d~ı ~v~e~s~o~n~r=a~o~·1~d~ü~. --~~--_gliim.e1JLllatta .b 

dilen vakanrn bir yalan, bir hulya 
olmasını bile gönlüm ister. 

Fakat ya hakikat ise ... 
Biz, diptiri dolaşan vatandaşları 

gördükçe hekimlerimizi hatırlamak 
isteriz. Yeni kazılmış bir mezarın 
üzerini örten taze toprakları göre
rek değil! 

Fakat gene temenni edelim, bu 
mektup bir hakikatin ifadesi olma
sın! - T. t 

Kitapkıra rağbet! 

İstanbul gazetelerinde okudu
ğwnuza göre bir hıraız, memleke

timizıde galiba ilk defa olarak, bir 
kitapçı dükkanının kilidini kırını§, 
içeriden bir hayli kitap ve mec
mua çalmıt; neticede yakayı ele 
vererek adaletin huzuruna çıkmıt-... 

Hırsızlığın iyisi ve cezalandırıl- Sicil muamelelerini ve vakalarrnı vak -
maması lazım geleni olmaz. Fakat tinde yürütmiyen alakalr me.murlar 

hakkında da yukardaki fıkra hükmü 
bu zabıta vakası, birçok muharrir- aynen tatbik edilecektir. 
lerimizin : 

Her memurun bir gizli dosyası bu
- Kitaplar okunuyor mu, eaer- 1 unacaktır. Memurların şahıslarına ve 

ler rağbet görüyor mu? aileleri ve ferdlerine ait ahlak ve seci-
- Halk okuyor mu? ye gibi hususlar hakkında amirlerinin 
- Kitapları sattırmak için ne ve müfettişlerin verdikleri raporlar 

yapmalıyız? münderecatı sicillere işaret e<lilmeyip 
gibi anketlere harıl harıl cevap bu gizli dosyalarda saklanacaktır. Giz

verdikleri bir sırada vukua geldiği li dosyalar merkezde zat işleri müdür
lerinin ve vilayetlerde valilerin muhaiçin enteresandır. 
fazası altında bulundurulacaktır. Gizli 

Bu vakadan &0nra hükmedebi- dosyalann münderecatınm ifşasından 
liriz ki: halkta kitaplara ~artı bu memurlar mesul tutulacaktır. 
dehıetli rağbet varıdır. Bakınız, iç- Bir daireden veya vili'iyetten diğe
lerinden bir taneai, cezayı, hapsi rine nakledilen memurların sicillerinın 
göze aldırarak kitap ve mecmua tasdikli suretiyle dosyaları, o daire ve
çalıyor. ya vilayete gönderilecektir. lcra Ve

Bundan sonra kit.ıpçılar da mü- killeri Heyeti tarafından tesbit edilmiş 
elliflere karıı: bulunan nümuneye uygun olarak her 

_Efendim, rağbet yok; kitaP- memura fotografh bir hüviyet varaka
lar okunmuyor, elimizde kalıyor; sı verilecektir. Memur bulunduğu dai

Onun için fazla para veremeyiz 1 
re veya vilayette vazifesinin ehli ol -
madığına dair biribirini müteakip iki 

şeklindeki nakaratı tekrarlama- sicil alanlan diğer daire veya vilayet
mahdırlar. te aynı derecede bir başka vazifeye ta-

Halk kitap almıyor ne kelime 1 yin edileceklerdir. Oradaki hizmctleri-
K itabı ke il eyi koltuğuna alıp_,ç.a._·_.._~n=in ill.L:se.ı:ıı.cJOıLı:UJle..J:iAJo...._.,....,..._...;,.a;~..-----
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[oış POLiTIKA J 
İtalya'nın beklediği 
R.o.na aöriipneierine IDM'zu tetkil 

~~- ıneaeleler hakkmda yarı reami 
/~!Ol'Jnazione Diıplomatic.a"naı ver
hıgı nıaliimat, hem bu müzakereleri, 
eaı de ltalya'nm Franaa'ya kartı 

"•ziyetini aydmlatmaktadır. İtalyan 
t~zeteai, iııailiz nazll'lariyle MusoJi
lli &ruındaki göriifmeleri §Öyle hül&
'-ediyor: 

~.::. ln&'iltere ile kalya arumdaki 
-'"Ular, 16 niaan mukaveleaiyJe 
~edilmif olduğundan yalnız bu İ· 
ıq devleti alakadar eden meaeleler 
lllııizakwe mevzuu olmamıtbr• 

2 - Görüpneler em•unda ingiliz 
de.tet adamlan, Franaa'y• o&.n bai
ltllldvından bahaetm.itler. Muaolini 
de ltaıya'nm Roma - Bertin mihveri
lae batlı bulundufunu .öylemittir. 

3 - lapanya itinde ltalya'nm vazi
Jlılti deiipnemi§tir. Muaolini, hükü
llııelıçi lapanya'ya yardım yapıldığı 
~tle ltalya'nnı da Franko'ya yar -
dllncla devam edece;(ini .öylemittir. 
,.._ hakikat tudur ki, Musolini, 
,._.ancdarm yardımı okun olmum, 
P~'nun mailiıp olmauna razı ol
-.,acaktır. Eğer Franko kazanmaz
.__ hiikümetçilere yardım edildiğine 
'-iilcınederek, Musolini "tam aerbes
tiıitıi tekrar elde edecektir.,, 

4 - Franaa ile ltalya araamdaki 
--._eebetlere gelince; Musolini, la
llaıı,-a meseleainin, iki memleketin a
~ı açtığmı aöylemittir. Binaena
left lapanya harbi nihayetlenmedik
Çe - ki bunu Franko'nun zafer k'.a
'-nlnaaı teklinde anlamak laznndır 
- Fransa ile müzakereye giripnekte 
fayda yoktur. 

Görülüyor ki Roma mülakatı, her 
baeaeleyi olduğu yerde bırakınıttır. 
lt&Jya'nm lngiltere ile eu9en halle
decek bir di.vaaı yoktu. İngiltere ile 
F'l'anaa arasmdaki teg.nÜt aailamlı
iını muhafaza ettiği gibi, Almanya 
ile İtalya araamdaki Berlin - Roma 
lrlihveri de sağlamdır.ltalya ile Fran
la arasındaki ihtilafların görütülme
ai için de lapanya harbinin neticeaini, 
daha doğrusu Franko'nun zaferini 
beklemek lazımdır. 

Muaolini, yabancı devletlerin hü
ldi.netçi f apanya'ya yaptıklan yar
da...lan baluederken, Milletler Ce
lbİyeti kamiıyonu da bu nokta üze
l'İadeki tetkiklerini bitirmit hulunu-
1wcla. Cemiyet koDMyİne ....ilen bir 
taporcla bu tmmiayon hiikümetçi ı~ 

<"r::--..--'da ;ıv ... bancı a.$ker k~lmadı~ 
•• ıku ıliı. Rapora sore. ey ul 
içinde h~ .._.... • .._., 
)'a.pan enternaayonal fırkalarcla yir
._ het bin aaker vardı. Bunlarm d~ 
)izde altmıtmı iıpanyol aakerlerı, 
rizcle kırkını yabancılar tetkil edi
Yor EyJuldenheri on bin yabancı 
•lkw ıeri çıekilcljiine göre, buaün 
hiikümetçilerle harp yapaa yabancı 
•ak.er kalmamlfhr, ispanya Hariciye 
Vekili bu raporun okumn.aamdan 
IOnra ayağa kalkarak deınilttir ki: 

_ Yüzde yüz iapanyollardaa mü.-
... kkep olan ispanya orduau. m~le
ketin iatiklali için harp etmektedır. 

Diier taraftan Franko'ya eon Ka
taloaya taarruzunda dört fırka i~al
)an askerinin yardımda bulundugu -
bu ltalya gazıeteleri yazmqlardır. 

Şunu aöylemek lazmıdır ki Muao
lini, lapanya meaeleünde daima aynı 
ı.oktai nazarı müdafaa etmittir: Fa
ti.t lideri, Franko'nun mailUbiyeti -
ile asla razı olamıyacaimı aöylemit -
tir. KarıtJDazhk komisyonuna bu 
tartla ginnif. lnciltere ile 16 niaan i
tilafmı bu §Artla imzalamqtır. Bu
aün ele kartı tarafta yabancı asker 
kalmadıimı enternaayonal komiayon 
bildirdiii halde hükümetçilerin ga
lip gelmeleri ihtimali kartıamda h~
l'eket aerbeıtiaini. elde ederek genıt 
ölçüde müdahale edeceiini aöyle
llıektedir .Demek oluyor ki Avnapa'yı 
harbe aürükliyecek bir karıııklıim 
Önüne geçmek için Franko'nun ka
~anmasmı istemekten batka çare 
Yoktur. Ea&MD aörülüyor ki hidiae
ler de öyle bir neticeye doiru inkitaf 
~ektedir. 

Fakat acaba böyle bir netice karı-
tıldıim önüne seçebilecek mi? Mu
aolini'nin Çemberle7ft'e aöyledijine 
&öre Fransa ile heaaplapnak zama
lal b.:..un üzerine gelmit bulunacak
ll1'. Faıiat lideri: lapanya iti hallecli
linciye yani Franko zafer kazanm
eaya k~dar ne Franaa ile müzakere
Ye giritirim, ne hakeme giderim. ne 
de tavassut kabul ederim" diyor. 

ltalya'nın, Fransa ile heeaplapnak 
İçin Pirene dailannm cenub-.ncia 
Franko'nun yerlefllleaini nedetı bek -
leıı:Iiği, izaha lilzwn ıöatermiyecek 
derecede ~ikardır. 

A.Ş. ESMER 

Düzeltme 
l>ün Almanya ile yapılan 150 mil -

Yonluk kredi anlatmaıına dair tafsilat 
... erirken, bu haberin iç sayfalara ge -
Çen kısnu yanlıtlıkla 15 milyon lira o-
1-rak yazılmıttır. Bunun 150 milyon 
IQark olduğunu tMriJı eder ve özür di-
~ 

ULUS 

IO Ü· N. Y ·A· H A B E R L E R İ / 
)artları kabul edilmiyor 

Filistin arapları 
tahriklere devam 

edecekler 
A_m_e_r_i k_a_ha_v_ci_k_u_rm_a_yı __ er_ka_" n_ın_d_a_n j İtalyan ~ariciye nazırı 
general Frank Andrews'in bir nutku 

Amerika'mn hava müdafaası 
İÇİn esaslı tedbirler alınmalı! 

N evyork 17 a.a. __; Milli tayyare ce- ı 
miyetinin .senelik kongresinde hava 
kuvetleri kurmayından general Frank 1 
An.drews, bütün sanayi merkezleri ile 
sivil halkın Avrupa'dan Amerika'ya 
kadar uçarak tekrar Avrupa'ya döne
bilecek düşman tayyareleri tarafından 
bombardıman edileceğini ve buna A
merika'mn ancak müdafaa kuvetlerini 
arttırmak sayesinde mani olabileceğini 
söylemiştir. 

Andrews, büyük denilen bombardı
man tayyarelerinin istikbalin tayyare
lerinin küçük birer nümunesinden baş 
ka bir ıey olmadığını ilave etmiştir: 

-'- Tayyare fabrikalarımızdan her
hangisinin olursa olsun merhalesiz 
16.000 kilometre uçabilecek bombar -
dnnan tayyareleri imal edebileceğini 
zannediyorum. Amerika fabrikaları 
bu çe"it tayyareleri imal edebileceği 
gibi c- ' ' ,i tayyareleri de imal edebi -
lirler ev imal edeceklerdir de ... " 

Amerika'nın hava kuvetleri bakı -
mmdan beşinci veya altıncı· gelmekte 
olduğunu söyliyen Andrews, şunları 
ilave etmiştir: 

''- Erkanı harbiyenin elinde 400 
harp tayyaresinden başka tayyare yok 
tur." 

Andrews, harp tayyar~leri imaline 

son derecede gayret edilmesini ve At
lantik ~hilinin hava taarrnzlarma 

karşı müdafaa tertibatının ıslah olun -
masm ıistemek suretiyle sözlerine ni
hayet venniştir. 

Mısır ve Süveyş kanalı 
Kahire, 17 a.a. - Ayan meclisinde 

bir nutuk söyliyen başvekil Muham -
med Mahmut Pqa, SUveyı kanalı hak
kında muhtemel her ti.irlü konu~mala
ra Mıaır'm iftira.ki haklarını yenideii 
t.eyld etmit ve 90I\ Roma görütmeleri
ni bahis mevzuu ederek demiştir ki: 

"- Atdığım haberlere göre, son in -
giliz - italyan görüşmeleri esnasında 
ne Süveyş meselesinin ne de Mısır'ı 

alakadar eden herhangi bir diğer mese 
lenin bahis mevzuu edilmediğini bildi
rebilirim.-

Frans11 parlamentosunda 

Dış politika 
Müzakerelerine 

devam edildi 
Paris, 17 a .a. - Mebusan meclisi bu 

sabah harici siyaset istizahlarına tek
rar başlamıştır. 

Sabah celsesinde bilhassa radikal 
sosyalist Margaine uzun bir nutuk söy 
liyerek hükümctin siyasetini müdafaa 
etmi~tir. 

Ö ğleden sonraki tQplantıda Flandin 
Blum hükümetinin siyasetini şiddetle 
tenkit etmiş ve Blum'u İspanya ademi 
müdahale siyasetine kati olarak riayet 
etmemiş olmakla ittiham eylemiştir. 

Müteakiben, Taittinger cümhuriyet
çi ispanyollara yardım için sol cenahın 
istediği Pireneler hududunun açılma
sı aleyhinde bulunmuş ve Franko hü
kümeti nezdine bir siyasi mümessil 
gönderilmesini istemiştir. 

Mebusan meclisi yarın müzakerele
re devam edecektir. 

Senuıo rei.oeinin nutkıı 
Paris, 17 a.a. - Ayan meclisi bugün 

toplanmış ve tekrar reisliğe seç ilen 
Jcnnncncy bir nutuk söyliyerek demiş 
tir ki: 
"- Fransanın vaziyeti hariçten dik

katle takip olunuyor. Fransa, bugün 
dahili nizalarda bulunamaz. Yirmi se
nedenberi muahedelerin fütursuzca ih
lal edildiği ve yırtıldığı,' bir yığın ma
nevi mefhumların yıkıldığı, ihtirasla
rın hak perdesine büründüğü, mal ve 
canların tazyik gördüğü, kuvetin hü
küm sürdüğü bir Avrupa'da sulh sağ
lam olamaz. Fransa sulh istiyor ve sul
hun çetin yolu üzerinde yürüyor. Fa
kat Fransa menfaatlerini milli zlfta 
bulabileceklerini zanneden milletlerin 
5.kibetinin ne olabileceğini tamamiyle 
müdriktir. 

Ayan meclisi, harici siyaset h:ıkkın
da verilen iki takririn müzakeresi için 
14 şubat tarihini teshit etmiş ve p<'r
şembe günü toplanmak üzere dağılmış
tır. 

Japonya Uzakşark meselesinin bir 

konferansta görüşülmesine muhalif 

1 -Çin yan sömürgelik 
vaziyetinden çıkmalı 

2 • Dünya ticaretine açık olmalı 
3 -Servet kaynaklan herkese taksim edilmeli 
Tokyo, 17 a.a. - Domei ajansının haber aldığına göre,_Japon

ya'nın İngiliz ve amerikan notalarına vereceği cevap, hulasa ola
rak, afağıdaki noktalan ihtiva edecektir: 

1 - Japonya, Uzak Şark meselele -
rinin bir enternasyonal konferans ö -
nüne çıkarılmasına katiyen muhalif -
tir. 

2 _ Japonya, atağıdaki şartların ~: 
lakadar devletler tarafından kabulu 
takdirinde, doğrudan doğruya müza -
kereye hazırdır. 

a - Çin'in yarı sömürge statüsünün 
ilgası ve tark ırklarına mensup her_ke -
se oturma serbestisinin itası suretıyle 
prk ırklarının mutlak hüriyetinin e -
aas prensip olarak bu devletler tara -
fından kabulü, 

b - Mevcut ekonomik blokların tas
fiyesi ve gümrük setlerinin ilg~sı su -
retiyle dünya tiearetine tam bır ser -
bestinin kabulü. 

c - İptidai maddelere ve milli mü -
dafaaya lüzumlu maddelere serbest 
kavuf1118 imkanlarının verilmesi su: 
retiyle servet kaynaklarının hakkanı
yet üzere tevzii. 

lngiliz notluının sureti 
Amerika'ya verildi 

Vaşirıgton, 17 a.a. - Hariciye nazırı 
Hul, matbuat konferansında İngiltere' 
nin Tokyo)•a tevdi ettiği notanın bir 
suretini almıı olduğunu ıöylemif, fa
kat notanın metni hakkında malUmat 
vermemi,tir. 

İngiliz notası gönderilmeden evel 

de İngiltere ile Amerika arasında bu 
hususta istişareler yapılıp yapılma -
dığına dair sorulan bir suale cevaben 
Hul, şahsen bu istişarelerin yapıldı -
ğına dair malUnıatı olmadığını beyan 
etmiştir. 

lngiltere'de esrarlı 

bomba hôdiseleri 
Londra, 17 a.a. - Dün akpm Bir

mingham elektrik santralında bir su 
hazinesinin temelin.de bir infilak vu
kua gelmiştir. Hasaratın . çok ~h~ 
olduğu zannedilmektedır. ~~ııy~tı 
umumiye idaresinin bazı mchafılı, dun 
bir takım yerlerde vukuu haber veril -
miş olan infilak_lann :trlanda~ı'' ~~: 
rikfıtçdarın esen oldugu farazıyesını ı-
leri sürmektedir. 

Kredi Fonsiye keşidesi 
Kahire, 17 a.a. - Yüzde 3 faizli ve 

ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahville
rinin 16-1-1939 tarihindeki keşi.desin
de: 

1903 senesi tahvillerinden 433.260 
nwnara 50.000, 1911 ,senesi tahville -
rinden 296.209 numara 100.000, frank 
kazanmı.tlardır. 

Yugoslavya'ya gitti 
Roma, 17 a.a. - Kont Ciano. bu ge

ce saat 12 de Yuğoslavya'ya hareket 
etmiştir. 

I tal~·<m - Y u.goslav~·a doHtluğıı 

Belgrad, 17 a.a. - Samouprava ga -
zetesi "İtalya - Yuğoslavya dostluğu,, 
ve "Kont Ciano'nun ziyareti" başlık -
ları altında bir makale neşretmiştir . 
Bu makalede ezcümle İtalya ile Yu -
goslavya arasında hiç bir ihtilaf mev -
cut olmadığ ı ve İtalya ile Yuğoslav -
ya'yı biribirine karşı muarız mevkii -
ne sokacak hiç bir sebep bulunmadığı 
beyan edilmektedir. 

Miisıalmr IJir formiil 
bulnwl.· İ{'İn 

Roma, ı 7 a.a. - Yuğoslavya'da kont 
Ciano ile Stoyadinoviç arasında yapı
laca1 mülakatın arifesinde Giornale 
d'İtalia, iki memleket münasebetle -
rini tetkik ettikten sonra diyor ki : 

"Asıl mesele, Yuğoslavya'nın iste -
diğ i hudutların muhafazası prensipiy
le Macaristan'ın talep ettiği Yugos -
lavya macarlarının meşru haklarına 

riayet edilmesi prensipini telif ede -

cek müstakar bir formül bulmaktır.,. 

Tark 
köylülerinin 
dflvası 

(Ba~ı ı inci sayfada) 

Kararlarım verdi ve dağıldı. 
TürK köylülerinin toprak davası, 

bütün bir tarihin yürüyüşünde ulusal 
bir meseleydi. 

Teşhisi, Atatfük koydu. 
İsmet İnönü, teşhis konan yaranın 

tımarına koyuldu. 
Dava inkitaf ve tekamül merhalele

rinde daha birçok tedbirler alınmasına 
lilLum gösterecek kadar büyük ve 
önemlidir. 

Fakat ne olursa olsun, muvaffaki
yetle başarılmıştır . 

Başarılmak üzeredir. 
Cümhuriyet hükümetinin başında 

Celal Bayar gibi bir türk köylü oğlu

nun bulunması büyük dava için güzel 
bir talıhtir. 
Alınacak tedbirler, tatbikatına ge -

Çİlmif olan bu muazzam iti aağlama 
bağlayacaktır. 

* 
Tarihimizin yürüyüşünde köylünün 

hakları ·u ğrunda u ğraşa uğraşa can ve
renlerin sayısı pek az değildir. 

Bütün bir ulusal kavganın verimini 
toplamakta olduğumuz bugünlerde, 
onlatı gönülde.n anmak bir borçtur. 
Osmanlı tarihinde; 
Lale devrinde .. 

Bu çılgınca zevk ve eğlence çağla
rında, türk köylüsünün davasını bağı
ran bir adam çıktı . 

.. <?.· ?aşı ve boynu pahasına türk köy-
lusunun ıstıraplarını haykırdı. 

Bu adam : 

D~fterdar Sarı Mehmet Paşadır. 
Dıyor ki: 

. "E~li insaf katında raayaya veliyün
nıam ıtlakı sahih olur. Velinimeti alem 
filhakika raayadır ki anlar ziraat ve ha
raset emrinde huzur ve aramı kendile
re haram ve iktisap ettikleri nimet ile 
bizi it'am ederler (1)" 

O çağlarda raaya tabirinin köylü ve 
çiftçiye de şamil olduğu mal.Uındur. 

* Bugün. Milli dilek ana kanunda ye-
rini almış, tatbikatına da girilmiştir. 

Bir zafer ki devleti esasın.dan kuru
yor. 

Devleti en radikal yönden türk ya
pıyor. 

Türk köylüsü! 
Sen bu topraklan, saban elinde, kı

lıç be tinde bekledin. 
Tarihin yürüyüşünde dünyaya bu 

asil varlığınla göründün. 
Bu baylık sana ne güzel yaraşıyor. 
Hakkın kutlu olsun!. 
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Mahmut Esat BOZKURT 

( 1) Nasayıhul vüzera vel ümera S. 72 

İMtanbul'da kapatılan P.T.T. 
merkezleri 

İstanbul' da Eminönü ve Dolmabah -
çe'de bulunan iki posta, telgraf ve te -
lefon merkezi P. T. T. idaresinin gör
düiü lüzum il.zerine kapatılmıştır. 

Berut, 17 a.a. - Londra konferan
sında arapların alacakları hattı hare
keti tesbit edecek olan karar sureti, 
pek yakında, bütün arap devletleri hü 
kümet merkezlerine aynı günde, neş
redilecektir. 

Sanıldığına göre, bu karar sureti, 
arapların Londra konferansına iştirak 
leri için aşağıdaki hususatı şart koş
maktadır : 

1. _ Konferans, yüksek arap komi-
tesi tarafından tesbit edilmiş olan a
rap taleplerine istinat etmelidir. 

2. _ Filistin nasyonalistlerine mu
halif Naşaşibi partisi, müzakerelere 
iştirak ettirilmemeli, ve yüksek a~ap 
komitesi Filistin araplarının yegane 
mümessili olarak tanınmalıdır. 

Karar sureti, şu ihtarla nihayet bu-
lacaktır. 

Aksi takdirde, araplar, tahrikata 
devama davet olunacaktır. 

Romanya'nın Atina 
ve Ankara sef irlikleri 
Bükrcş, 17 a.a. - Sclahiyettar mah· 

fillerden alınan maliımata göre: Ro -
manya'nm Berlin orta elçisi Radu Ka
varaya Atina'ya yahut da Ankara'ya 
büyük elçi tayin olunacaktır. 

Kont Çaki'nin 
Berlin'deki 
tem aslan 

Berlin, 1 7 a.a. - Fon Ribbentrop, 
B. Çakı şerefine bir akşam ziyafeti 
vcru1i "tır. 

Fon .ı~ıbbcnırop söylediği nutukta 
iki memleketi birleştiren dostluk ve 
takdir bağlarım tesit etmiş, B. Çaki de 
cevabında bugün olduğu gibi daima 
da Macari&tan'la Atmanya'yı bağhya
cak olan ekonomi, kültür ve sempati 
bağlarından bahseylemiştir. 

Gifriişnı el.er 
Berlin, 1 7 a .a. - Macaristan Harici

ye Nazırı Kont Çaki, yanında Macaris
tan' m Berlin büy ük elçisi old~ğu h al
de, hariciye nezaretine giderek B. Fon 
Ribbentrop ile uzun müddet görüş -
müştür. 

Macar hariciye nazın, bugün saat 
17 de Hitler'in muavini 'Hess'i ziyaret 
ederek Macaristan'daki alman ekaHi -
yetlerinin vaziyeti hakkında görüş -
müştür. 

Kont Çaki, bugün Göring'i ziyaret 
etmiştir. 

,Suriye' de 
karışıkhk 

(Başı ı ıncı saytaaaı 
Fransızların Fransa • Suriye mua -

hedesini tasdikten geri durmaları, e
velden de tahmin edilebildigi veçhile, 
Suriyede hoşnutsuzluklar uyandırmış
tır. Verilen haberlere göre Suriye baş
vekili Cemil Mardam Bey, 8 sonka
nunda umumi bir grev ilan edilmesi hu 
susunda muhalefet lideri Dr. Şehben
der ile elbirliği yapmıştır. Bu suretle 
fransız şartlarını kabul etmiş ve bun
ları Suriye için pek ağır bularak red 
etmiş olanlar, şimdi. mandater devlet 
aleyhinde birlefffii§ oluyorlar. 

Fransa'nın Suriye'ye istiklalini ba
ğışlamak hususundaki kararını neden 
değiştirmeğe lüzum gördüğü kolayca 
anlaşılabilir. Çünkü bu maddelerin 
tesbit edildiği 1936 senesi ile, hatta 
bundan birkaç ay öncesiyle bugünkü 
siyasi durum arasında büyük farklar 
meydana gelmiştir. Bu sebeple birkaç 
ay önce birkaç madde, Fransa lehine 
tadil ve tashih olunmuştur. 

Fakat Fransa'nm bu işin içinden 
nasıl çıkabileceği, meseledir. Çünkü 
bugün Suriye'de kendisine güveneceği 
hiç bir zümre ve kimse kalmamıştır. 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

X Londra - Sen Domeng cümhu
riyeti 100.000 mülteci yahudinin orta 
Avrupa'da yerleştirilmesine dair orta 
avrupai mülteciler komitesi tarafından 
yapılan teklifi kabul etmiştir. 

X Berlin - Vatana hiyanet cürmün 
den dolayı harp divanı tarafından ölü
me mahkum edilen Heinz Koschan ve 
Gerhard Kersandt ismindeki iki kişi, 
burada balta ile idam olunmuştur. 

X Londra - Sömürgeler ve domin
yonlar nazırı B. Malkolm Makdonaldı 
son zamanlarda Londra'ya gelmiş bu
lunan şarki Ürdün başvekili Tevfik 
paşa Ebülhüda'yı kabul etmiş ve ken
disi ile uzun müddet Filistin konfe
ransı hakkında göriiımüıtür. 
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ITÜRKiYE BASINll 

1939 Avrupası 
Aı~Yıetl , aç y.l.dtz jJnza&ı al

tınaa çıkan ··ı9:i~ Avrupası'' unvan
Jı baf111Akalede 1938 senesinin Avru
pası ta.&vir edildikten ve bu yılın ha
diaelerine kısa bir göz atıldıktan 
aonra 1~39 yılı Avrupaaı hakkm·daki 
duıunceler ıöyle izah olunmaktadır: 

"1939 Avrupaaı, geçe nyıla nisbet
le, tenine donrnüt bir muvazene ile 
aaraılmaktadır. Bütün kehanetler, bu 
yıl Almanya·nın ne yapacağı nokta -
sında toplanıyor. 

İngiltere ile uzlaıan İtalya, Fran
sa'nın bütün dikkatini, bütün kuveti
ni Akdenize çekmiye uğratıyor. İtal
yanların, Tunusu, Korsikayı, Cibuti
yi isteriz diye, boı· yere haykırdıkla
rına hükmetmek safdillik olur. Fran
sızların bir karıt toprak vermiyecek
leri muhakkaktır. Fakat, aynı za
manda, bu kadar gürültü-den aonra, 
ltalya'nın eli bot çıkması fatiat reji
me ve Musolini'nin kudretine ne fena 
bir darbe olacağını da unutınamalı

dır. Paris'teki son anlatmıya rağmen 
Almanya, Fransa' dan tamamen emin 
değildir. Fransa ne zamana ve nere
ye kadar i~ karıtınaz? Almanya, 
garp hududun·dan emin olmak isti
yor. Bu vazifeyi de ltalya Üzerine al
mışa benziyor. hal ya, Fransa'yı bü -
tün kuvetiyle Akdeniz'e ve Afrika'
ya tekasüf ettirmeye uğratırken Al
manya ne yapacaktır? 1939 yılının 
muamması buradadır. 

Çeko-Slovakya artık Alm-:ı'!a de
mektir, ve aivri bir hançer gibı, Ma
caristan'ın timalinden, Polonya'nm 
cenubundan ta Rusya'ya kadar uza· 
nıyor. Çeko-Slovakya'nın Polonya ile 
Macaristan'ı ayıran ve Rusya'ya yak 
)aşan bu kısmı, müstakil bir Ukran
yadır. Polonya'daki ukranyalılar, 
ıim·:liden istiklal istiyorlar. Geçen 
haftil Almanya'ya koşarak Hitler'i 
ziyaret eden Polonya hariciye nazırı 
B. Bcck'in s eyahatini. merhum Av~s
turya baıvekili Şuınic'ır. seyalıatıne 
benzetenler var. 

• ? s·· Ukranya mı, Macarıstan mı. u-
tün Avrupa matbuatı kendi kendine 
bu auali soruyor. Mutlaka bir teY ol
maaı baıkaları tarafından bu kadar 
tabii, ve muhakkak görülünce, bir teY 
yapmayı Almanya neden aykırı bul
sun? 

İtalya - Franaa ihtilafı, Almanya
nın tarka doğru yeni bir hareketi ... 
Her halde 1939 yılı Avrupa tarihin
de kati bir merhale olacaktır. Ya e

&&alı bir harp, ya devamlı bir aulh 
batlangıcı ... Her iki ihtimıalde de, ku
vetli bulunan memleketler kazana
caktır.,, 

GENÇLiK ve AVRUPA • 
İKDAM'da Kemaliat iaısdlYI• 

yazılan ıu fıkrayı okuduk: . 
''Celal Bayar, üniver.ite gençlerm 

den 40 kiıilik bir grupu, dün baılı
yan sömestr tatilinde bir Avrupa ge
zintiaine yolladı. 

A lnız liaeleriyle ve unı-
. vrup~, ya d ~·ı caddeleri ve 

veraıtelerıyle esı , . . 
meydanlariyle bile bırh~lek.te.ptıbr; 

.. b. o""z Avrupa te ır ertnın u goren ır g 
d nzaraaına bir bakıtta pek çok 
ıt ma • . k··1 .. -

teY öğrenir; medenıyetın, u turun 
aanatm tunç, beton, aafalt, ışık. 

ve . .J• • 1. · t•k renk intizam, oaısıp ın, genıt ı , te-
mizlik ve güzellik haline naaıl geldi
ğini bir bakıtt• anlar. 

Sinenıan1n, fotoğrafın, seyahatna
menin Avrupa hakkında verdiği fi -
kir, Avrupa realitesinin yanında sol
da sıfır kalır. Görmek laznndır. 

Garp medeniyeti ailesi içine yeni 
giren genç Türkiye'nin genç unsurla
rı, tark zihniyetinin asırlardanberi 
geri bınktığı Tü1'1kiye'yi Avrupa'dan 
ayıran büyük farkların üstünden at
lamak için Kemalizmin kendilerine 
verdiği hamleyi, bu &eyahatlerde büs 
bütün artmı' bulacaklardır.,, 

Fransa'nın ilk 
35.000 tonluk 

zırhhsı suya indi 
Brest, 17 a .a. - Fransan'ın 35,000 

ton hacmindeki ilk zırhlısı olan "Ric
helieu" zırhlısı, B. Campinchi ile di
ğer birçok zevat hazır olduğu halde 
bu sabah denize indirilmiştir. Zırhlı
yı derhal iki rom<>rkör çekmeğe baş
lamıştır. 

Oğleden sonra B. Campinchi, 35.000 
tonluk ikinci zırhlı olan Clemenceau
nun ilk çivisini takmıştır. 

Richelieu zırhlısının uzunluğu 245 
ve genişliği 33 metredir. Bu zırhlı, 
150.000 beygir kuvetinde motörlerle 
mücehhez olacaktır. Muhafaza zırhı, 
20.000 ton ağırlığındadır. Zırhlı, iki 
taretinde 380 milimetrelik 8 topla tes
lih edilecektir. Bu toplar, 40 kilomet
re mesafeye 900 kiloluk obüsler ata
bilecektir. Bundan başka zırhlıda 152 
milimetrelik ıs ve 100 milimetrelik 
12 top bulunacaktır. 

Bu zırhlıdan başka, fransız amiral
hk dairesinin inşasına karar vermiş 
olduğu otuz beşer bin tonluk diğer 

üç zırhlı tunlardır: 
Clemenceau, J ean - Bart, Gaacognc. 
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Yapılmakta olan 
yeni ceza evleri 

DEVLET MEMURLUGUNDA 

HAZIRLANAN YENİ PROJEYE GÖRE 
1 

RADYO 
-~ 
TÜ~KlYE RADYO DİFÜ, 

P O S T A L A 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAR Akkız 

altından 
çarı 

bir 
kaldırınca 
fanila çıkti 

Kendisi çalmadım, ışıkta 
rengine bakacaktım diyor 

51 Yaşındaki ihtiyarın macerası 

Akk~z, 51 yaşındadır. Köyünden bu-, kasından çıktım, seslendim. Fakat be
raya _hı: eş~k yük~ odun satmak için riki o taraflı olmak niyetinde değildi. 
gelmıştı. Bır sabah vaktı odun pazarı- Benim sesimi hiç duymamış gibi yü -
na vardı; odunu.nu sattı. Eline üç beş rüyordu. Arkasından yetiştim. Kolun
kuruş para geçtı. dan tuttum. Baktım ki kolu biraz şiş -

Adliye Vekaleti hazırladığı prog
ramına göre yurdun muhtelif yerlerin
de yeni cezaevleri inşasına devam et -
mektedir. Halen Çorum, Malatya, Ay
dın, Bartın, Yalova, Artvin, Kızılca -
hamam, Keskin ve Kırşehir'de olmak 
üzere 9 vilayet ve kaza merkezinde 
cezaevi inşa edilmektedir. Vekalet di
ğer bazı yerlerde cezaevi inşa ettire -
cektir Bu husustaki tekikler devam et
mektedir. Trakp'da 22 cezaevi yapı -
lacağr etrafında gazetelerde çıkan ha -
herler doğru değildir. 

Aranan şartlar tôyin 
ve terfi usulleri 

(Başı 2. nci sayfada) 
!arsa inzıbat komisyonu karariyle hak
larında tekaüd kanununun 13 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunacaktır. 

kendilerini tayin etmek salahiyetini 
haiz makamlarca aynı derece ve sınıf
taki merkez ve mülhakat memurlukla
rına tayin olunabileceklerdir. 

DALGA UZUNLUGJ 
1639 m. 183 Kes./ 

T. A. P. 31.70. m. 9465 Kcs./i 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 18.1.193g 

12.30 Türk miızigi - Pl. 
13.00 Saat, ajans meteoroloji hal 
13.10 -14 Muzik (Riyaseti cumhu 

- Şef: ihsan Kiınçer) 1 - İt 
İspanyol marşı. 2 - P. Lac 
feda - İspanyol süiti No. 
ros No. El La Reja. No. ı• 
zuela. 3 - F. Lehar - Die 
Witwe - potpuri. 4 - E. Gri 
veç dansı No. 2. 

Akkız'ın bazı ihtiyaçları da vardı. kince duruyor. 

Çocuk esirgeme kurumunun 
yardım lan 

blemıırluğa tayin, terfi 
ve takdir usulii 

Memurlar, tayinleri itibariyle dört 
dereceye ayrılmaktadırlar: 

18.30 Program. 

18.35 

Kendisine hırka almak niyetindeydi. - Hele azıcık dükkana kadar teşrif 
Kızlarına da birer sarı yemeni söz etsene sen .. Dedim. Gelmek istemedi. 
vermişti. Eşek bir yanda - yükünü Hatta üstelik: 
üstünden attığı için neşeden tepine - Benden ne isten sen, diye beni a
dursun - Akkız düşünceye vardı. 12 zarlıyacak bile oldu. Fakat kendisini 
dolam kuşağının bilmem kaçıncı ka - kolay kolay bırakmak niyetinde ol • 
tından çıkardığı çaputun köşesine dil- madığımı görünce çar naçar razı oldu. 
ğümlediği parayı saydı. Yüz küsur Dükkana geldi. 
kuruş .. Alacaklarını hesapladı. Hüüü - Açsana şu çarını, dedim. 
çok tutuyor. - Açamam namehremsin sen, diye 

Hülasa Akkız boşa koydu doldura - koltuğunu daha çok sıktı. Çarının sa
madr; doluya koydu aldıramadı. Kız- ğını solunu daha sıkı kapadı. Ve ben 
ların sarı yemenisi neyse ne ama, ken- "Ne var bu çarın altında?" Diye so
disine bir fanila muhakkak Hizımdr. ruşturdukça o kapıya yaklaşmağa ça -

939 yılı ikincikanunun birinci gü -
nünden 15 inci günü akşamına kadar 
kurum merkezine 3138 müracaat yapıl
mış bunlardan 355 hasta çocuk mua -
yene ve tedavi edilmiş ve 300 yavru
nun dişleri tedavi, 1034 çocuk sıcak 

banyodan istifade etmiştir. 1440 süt 
rocuğuna süt damlasından 950 kilo 
süt verilerek beslenmiş, çok çocuklu 
ailelere yiyecek ve yakacak dağıtılmış
tır. 

A - Büyük Millet Meclisi tarafın
dan intihap olunanlarla kanunları mu
cibince İcra Vekilleri Heyeti karariy -
le ve Cümhurreisinin tasdikiyle tayin 
olunanlar; 

B - Kanunları mucibince vekil ve 
başvekilin müşterek kararnamesi ve 
Cümhurreisinin tasdiki ile tayin olu
nanlar; 

C - Kanunları mucibince vekil, va
li ve umum müdürler tarafından tayin 
olunanlar; 

D - Kaymakam veya o sınıftaki sa
lahiyetli makamlar tarafından tayin o
lunanlar. 

Her memur, şahsına ait sıhi sebep -
ler dolayısiyle tahvilini istiyebilecek 
ve resmi tabip raporuna müstenit olan 
bu talepler doğrudan doğruya terviç 
edilecektir. Böyle olmakla beraber me
muru tayine salahiyetli makam, lü
zum gördüğü takdirde o memuru bir 
srhat heyetine tekrar muayene ve tah
vili lüzumunu tevsik etmiye salahiyet
lidir. Münhal bulunmaması dolayısiyle 
memurun derhal tahvili mümkün ol -
mazsa kendisine hastalık izini verile -
cek ve mezuniyetinin cereyanı sırasın
da ilk açılacak mahalle tayin edilecek
tir. Aksi takdirde yapılan tayinlerden 
dolayı Devlet Şurasında iptal davası 
açılabilecektir. 

İdari sebeplerden dolayı hususi va
ziyeti haiz olduklarına İcra Vekilleri 
Heyetince karar verilen mahallere, bu 
mahaller dışından gönderilen memur
lar 3 seneden fazla bu mahallerde kal 
mıya icbar edilemiyeceklerdir. Her me 
mur, terfian tevcih edilecek memuri -
yeti makul mazeret göstererek kabul 
etmemek hakkını haiz olacaktır. 

19.35 

Türk müzigi (incesaz sulta 
faslı) Okuyan: Tahsin Kal 
tanlar: H. Derman, E. KadJ 
!er, il. Gür, H. Tokay. 
Konu!ima. 

19.50 Türk müziği (Peşrev ve 
1 - Şehnaz peşrevi 2 - Tanb 
- Şehnaz şarkı - Feryadki f 
3 - Hafız Yusuf - Hicaz şar 
dayı. 4 - Hafız Yusuf. Hica 
Aşık oldum kuzucugum. 5 
Niyazi - Kemençe Taksim 6 
- Hüzam şarkı Kağıdhaned 
de - Yuriık semai - Rchi aş 
Yusuf paşa - Hüzam saz se 
kuyan: Sadi Hoşses. Çalan!• 
he, C. Çagla, K. N. Seyhun, 
Fersan. 

20.20 Konuşma (Mizah saati). 
20.40 Saat, ajans, meteoroloji ı 

ziraat borsası (fiyat). 

Küçük kafasiyle, küçücük ayakları- lışıyordu. Hissettim ki fırsat bulur 
nrn arasında yus yuvarlak, tos topar- bulmaz fırlamak niyetinde ... 
lak kalan mahrutiyüşşekil vücudunu Neyse efendim, güç halle çarının u
biraz harekete getirdi. Bir kaç adım cunu kaldırmıya razı ettim. Kaldırın
attı: ca ne çıksa beğenirsiniz: Biraz eve] 

Keçiörendeki ana kucağına 1 O mü
racaattan dördü anaları lohusa iken ö
lerek bakımsız kaldıklarından kabul e
dilerek sağlıklarına varılmış diğer al
tısı yersizlikten veya kuru '"izum
lu evrakı getirmediklerinden Kabul e
dilmemişlerdir. Her gün yüzlerce yav
ruyu hayata, sağlığa ulaştıran Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yılda bir tek lira 
verip sen de aza olursan daha binlerce 
yavrunun sağlığına erişmiş ve nüfu -
eun artımına hizmet etmis oluruz. 

- Hele hayırlısı, dedi, bir istikame- dükkanıma gelen bir müşteri için çı -
te doğru yürümeğe başladı. kardığım fanila ... 
Akkız kararını vermişe benziyordu. - Ne bu? Diye sordum. Gayet so-

ğuk kanlı: 
Hikayenin bundan gerisini davacı _ Fanila, dedi. 

manifaturacıdan birlikte dinliyoruz: _Peki neye aldın, bu hırsızlık de-
"- Dükkanıma geldi bu bayan ... Ne ğilmi bu? 

istiyorsun hanım ana diye sordum. 
- Şöyle bir mallarına bakayım da 

söylerim, dedi. 
Sonra, gözlerini raflarda, tezgahın 

üstünde dolaştrrmıya başladı. Küçük, 
çırpıl gözlerinde pek alıcı bakışı yok
tu ama, neme gerek müşteri müşteri -
dir, ben o sırada öteki müşterilerimle 
uğraşıyordum. 

Bu Akkız etra 
ta bir aralık da 
gaha dayıyarak 

müşterilerle kor 
dinledi. Sonra, b 
mala bakmadan, 

bir iyi süzdü. Hat
di, koltuğunu tez
rada durdu, bizim 

Arkasından seE 
- Hanım ana 

beğenmedin mi? 

konuştuklarımızı 

şey sormadan, bir 
ndü ve bastı gitti. 
ndim: 

Yarım ağız geri 
- Sonra geliri 

öteki işlerimi gör 
Manifaturacı H 

kendisini nasıl da 
duğuna hal ... şa§ıy 
nun yüzüne baktı. 
der gibi başını sall 

Akkız, yerinde ı 
lil'in her kendi adı 
ze karışıyor ve: 

şey verelim; mal 

dedi, hele varıp 
im de biyol. 
1, 51 lik Akkız'ın 
ya düşürmüş ol -
gibi bir tuhaf o -
nra "allah, allah" 

at durmuyor. Ha. 
söyleyişinde sö-

- Etmedim, ya r:ıadım, diyeceği 
yerde, 

- Ayaklarının al 
bey, kulun kurbanı 
bey efendi oğlum, 
ruyordu. Anlaşılan 
rengi kavramış, hak 
gelmiyeceğini fehm 
met dilenciliğine vu 

Halil devam etti: 
"- Akkız kaprdar 

den biraz şüphelenir 

L!!!S z:ı 

nı öpeyim hakim 
olayım hakim 

i srzıldanıp du
da işin alacağı 
emekten fayda 

:niş, işi merha -
uştu. 

- Yoo ... Ben senden parasını verip 
alacaktım. 

- E peki ama, koltuğuna sokmuş, 
gidiyordun, yakalamasaydım ne ola -
caktı? 

Halil, kendini tutamadı. Bıyık al -
tından güldü. Anlaşılıyordu ki Akkız 
o andaki haliyle kızdırmaktan çok gül
dürmüş Halil'i. .. 

Ne demiş bilir misiniz Akkız: 
- Ben bu fanilayı parasını verip a

lacagım. Yalnız hava karanlık içeride 
rengini"iyi göremiyordum. Bakayım 

diye ışığa çıktıydım. 

HırsızJık sabit .. Fakat geJgeJelim Ak
kız bu sefer sızlanmaktan vaz geçti. 
Suçu üstünden atmıya çalışıyor: 

- Parasını verip alacaktım. Ve lakin 
rengini, biçimini iyice görmeden nasıl 
alırmışım ben ... Diye Halil'e söyledik
lerini hakime de tekrara başladı. Ken
disine: 

- Peki ama Akkız, denildi, parası
nı bırakıp da dışarıya ondan sonra çık
saydın daha iyi olmaz mıydı? 
Akkız, küçücük, çok damarlı, nasır

lı elJeriyle iki yandan kafasını döv -
mi ye başladı: 

- Ah bu kafa ah bakim bey, dedi, 
akıl edemedi ki bunu ... İhtiyarlık, ca
hillik ... Yoksa Akkız böyle mahkeme
ye mi düşerdi. 
Akkız gündüz, dükkandan hırsızlı

ğa teşebbüs suçundan altı aya mahküm 
oldu. Ancak yaşı ileri, sabıkası yoktu, 
altı aylık ceza, ceza kanununun muh
telif maddelerine uğrıya uğrıya azal
dı ve tecil maddesinde karar kıldı. 
Yalnız Akkrz'dan 50kuruş mahkeme 

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

j Yalnız Ankara'da değil j 
f Türkiyede 1 

l llk defa J 
Paris ışıkları 

: i 
İ Tino Rossi ı J Conchita Montenegro 

· e ıncıa · 
I Yenişehir 

ıu LUS 
1 Sinemasında ......................................................................... 

harcı alınacak. 

İhtiyar köylü bunu duyunca önce 
bir şey anlamadı. Kimbilir belki teci
li de bir çeşit ceza zannetmişti. Fakat 
kendisine anlatıldı. Doğrusu bu neti
ceye çok memnun oldu. Ve inanma -
mrş gibi bir kere de kendisi sord,u: 

- Demek şimdi ben dama gitmiye
ceğim öyle mi oğlum? 

- Gitmiyeceksin, denildi. 
Akkız yerlere kadar eğildi, teşek -

kürler, minnetler, berhüdar ol duala
riyle salondan çıktı gitti. Acaba köyü
ne dönünce bu macerasını anlatır mı 
dersiniz? - KEZEGE 

BAL 1 K 
Barabaş başlarını sallıyorlar. Zira, iki insanın bir
birinden nefret edebileceğini anlıyorlar - Mesela 
Alvarez Katrina'dan tiksinirdi (Maura ise, bilakis 
zavallı alil kadına karşı çok nazik davranmakta
dır) - Ancak, iki almanın yan yana, bir dilsizin 
yanında bir sağır gibi, tek kelime söylemeksizin 
yaııyabileceklerini nasıl izah etmeli? 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Çevırea. Nıuulu Baydaı 

-62-

hakkında öğret izahlarda bulunuyor. Bay Gaa
ton'un pek emin kaynaklardan topladığı maliima
ta göre Folkma üniversite muallim muavini ve 
Hfınrayter ise maden işçisidir. Liif bunun ne de
mek olduğunu anlatıyor: 

Baraba§'la Maura: "ne garip ırk," diyor ve al
manlarla münasebete girmemesini Bardi§inof'a 
tavsiye ediyorlar. 

Daha sonraları, Katrina, Gunter Falkmar ile ta
nıtıyor. Folkmar, onun yere düşürmüş olduğu bas
tonunu almağa şitap etmit ve topuklarını birbirine 
çarparak sahibine uzatmr§h. Katrina bu sarı§m de
likanlıyı güzel buluyor ve onu Anna ile tanıştır

mak karariyle derhal Balık - Tutan - Kedi soşağı
na götürüyor. Alil ve kırklık Katrina, ka·dınların 
en eski mesleklerinden biri olan izdivaç klavuzlu
ğuna insiyaki sevkiyle sürüklendiğini hissediyor. 
Bundan başka Katrina bu grupun çalışmıyan tek 
izasıdrr; komünistlerin zayıf yardımlariyle geçi
nir ve bot zamanı çoktur. 

Açık memurluklara memur almak i
çin en az on beş gün evel ilan edilmek 
liizımdır. Talipler birden fazla oldu -
ğu takdirde müsabaka imtihanı yap -
mak şart olacaktır. 

Terfi için her derecede en az üç se
ne bilfiil hizmet etmiş olmak ve terfi 
edeceği memurluğun vazifesini yapmt
ya ehil olduğu, sal5hiyetli makamlar -
ca tasdik edilmiş bulunmak şarttır. 

Ehliyetler arasında kıdemi fazla olan 
ve kıdemde müsavi olanlar arasında 

ehliyeti yüksek olan tercih edilecektir. 
Bir vilayet veya dairede memurluk 

boşalınca gene o daire veya vekalet 
memurlarırulan biri terfian tayin olu -
nabilecektir. Bu vekiilet veya daire 
memurları arasında ehliyetli ve tcrfie 
istihkak kazanmış olan bulundukta di
ğer vekalet veya daireden veya hariç -
ten memur alınmıyacaktır. 
Memurların tayin ve terfilerine te

kaddüm eden teklif ve inha muamele -
lerinin nasıl yapılacağı memurlar ni-

zamname haricinde yapılan muamele -
ter alakalıların müracaatı üzerine 
Devlet Şürası tarafından iptal edilebi
lecektir. 

Vazifesinde yüksek muvaHakiyct 
gösteren memurlara takdirname veri -
lecektir. Takdirnameye, verilmesine 
sebep olan hizmetin yazılması şarttır. 
Takdirnameler, merkezden tayin edil
miş olan memurlara mensup oldukla
rı vekaletler tarafından ve vilayet tali 
memurlarına valiler tarafından, resen 
veya inzıbat komisyonları kararlarına 

müsteniden verilecektir. 
Takdirnameler, kıdeme, ve fili hiz

mete müessir olmıyacaktır. Ancak 
takdirnameler, kıdemleri müsavi olan 
memurların terfiinde rüçhan hakkı ve
recek ve bir takdirname, bir cezayı or
tadan kaldıracaktır. 

Telwii.d mllamelelcri ve 
tahvil sebepleri 

Bir derece veya sınıfta bulunan me
murlar, lüzumu sabit olduğu takdirde; 

Açık teşekkür 

20.SO Temsil (Fırtınadan sonra) 
İbnirrefik Ahmet Nuri Merl 

21.20 Müzik (küçük orkestra - şcl 
Aşkın) 1 - Fritz Rectenwald 
na muzikleri - potpuri. 2 - W 
hardz - İlk baharda bir c;ift 
vertür. 3 - Hanns Löhr - Hül 
si - vals. 4 - Amadei - Saz c;a 
süitinden - Askruyası. 5 -
Löhr - Memleketten memlı 
muhtelif memleketlerin m~ 
üzerine Rapsodi. Johannes 
Macar dansları - No. 1 ve 2. 7 
haven - Menuetto - Sol MaJ 
Victor Aubert - Göbekliler 8 

Z2.20 Saat ,esham, tahvilat, kambiy 
kut borsası (fiyat). 

22 birincikanun perşembe akşamı 22.30 Müzik (senfonik plaklar). 
Z3.00 Müzik (dans plaklarr. 

saat altıda Kamutay kapısı önünde 23.45. 24 Son ajans haberleri ve 
vuku bulan müessif bir otomobil ka- program. 

zası neticesi olarak on yedi gün pek 
elim ıstıraplar çeken ve 2 inci kanu
nun 7 inci cumartesi günü çok sev
diği yavrularına hazin son vedamı 
yaparak ebediyete çekilen eşim Ka -
mutay bütçe encümeni büro şefi Nu
ri Ardan gerek hastalığı esnasında, 
gerek vefatında pek derin alakasını 
gördijğümüz yüksek Kamutay Reis 
ve azalarına ve kendisini kurtarmıya 
r...Dnn!l." ~olaa.n.- Ant..G•Qı 1'T:t_._ .. 'f. ı,~ 
tanesı aoktorlarına ve telgra ve z1-
yaretleriyle acımıza iştirak eden az iz 
dostlarımıza merhumun ailesi fertle
ri namına ebedi minnet ve şükranla
rımızın bildirilmesini dilerim. 

Efi: Fahriye Ardan 

Hususi orta okullarının fizik 
kimya der.s1cri 

Hususi türk orta okullarının üçün -
cü sınıflarında ayrı program ve kitap
lara göre okutulmakta olan fizik ve 
kimya dersleri için ayrı ayrı not ve -
rilmesi Maarif Vekaletince kararlaş -
tırılmıştır. 

Tiirk Maarif Cemiyeti 
lisesi 

Türk Maarif Cemiyeti Ankara - Ye
nişehir lisesinin diğer sınıfları gibi 
son sınıfının da resmi mekteplerin son 
sınıflarına muadil addedilmesi tekar
rür etmiştir. 

Arrllpa 

OPERA VE OPERETLER: 17.15 
va - 19.30 Budape!jte - 21 L 
Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONİK KONSERLER: 14.IS 
holm - 21 Münib, Viyana 
Droytviç- - 21.30 Beromünst 
ris, Strazburg - 21.40 Monte 
- 22 Paris - P. T. T. - 24 Ştu 

ODA MUSİKISl: 15.25 Hambur 
Turi-- 21 Yari&- 'Eyfef l'ul 
22.15 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: 18.15 Ham 
18.20 Laypzig - 19 Königsb 
19.45 Ştutıı:art - 21 Milano, 
P. T. T., Va,..ova - 21.15 K 
Ştutgart. 

NEFESLİ SAZLAR (Mar~ v. a.) 
Breslav - 8.30 .Keza - lZ Al 
tasyonlan - 16 Breslav - 21 
gart, Br ~lav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
Berlin - 15.20 Kolonya - 20.3 
tcns - 21 Frankfurt - 21.30 

holm. 
HAFİF MÜZİK: 15.30 Kolonya - 8.l 

man istasyonları 10.30 Hambu 
12 Alman istasyonları - 13.1$ 
nih - 14 Laypzig, Ştutga" -
Kolonya - 15.30 Berlin, Viyan• 
Alman istasyonları - 18 Be 
18.40 Breslav - 19 Ştutgart -
Kolonya - 19.30 Frankfurt -
penhag - 21 Tuluz - 22.30 Vı 
- 22.40 Königsberg - 22.50 
gırt - 24 Laypzig. 

ttALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştutıart -
Viyana - 22.30 Laypzig. 

DANS MÜZ!ôt: 22 Floransa - 22.15 
grad, Stokholm - 22.20 Kra 
Sottens - 22.30 Breslav, Sotteı 
23 Kolonya, Floransa, Milar 
23.10 Bruksel - 23.25 London -
yona! - 0.20 Droytviç. 

yor. Olabilir ki bunlar Foıkmar'ın yukarıda ol-du
ğunu haber almca muhavereye t§tirak etmek ister
ler. Ve Anna, kendini bir iskemleye atarken: 

ticelerini, bir tavuğun yavrularına kar§ı gösterdiği 
sevgi ile, takip ve tetkik etmekle beraber, bundan 
böyle, Anna ile almanın daima baş bata kalmala
rını temin edecek her fırsattan istifade edecekler
dir. Bu oldukça zevksiz bir şeydir. 

- Alman bize geldi, diyor. 
- Sahih mi? 
Küçük hadise ile alakalanını§ görünüyo;: 
- Hangisi? 
- Tarihçi mi? Folkmar mı? 
- N asri geldi? 
- Katrina getirdi. Yukarıya gelmez misiniz? 

Vakıa yarı profesör, yani ancak muavinse de, zan
nederim ki, üniversite mensubu olduğu için bilhas
sa Bay Liif'i alakadar eodecektir. 

Grup kısa bir müşaverede bulunuyor. Hususiyle 
Bardişinof Anna,nın davetine icabet etmek isti
yor; her zamanki gibi mütecessistir. Liif ise yor
gun ve yeni tanıtıklıklardan içtinap etmektedir. 
Maura entelektüellerden nefret eder, Baraba§ ise 
alınanları sevmez. 

Pek ziyade merak eden Bardiıinof soruyor: 
- Anna, ne biçim adam bu? 
Anna, söylediği yalandan sesi bile değişmeksi

zin: 
- Enfes, diyor. 

Fakat, bu sırada Piya'nın anası ölüyor ve her
kes Falkmar'ı unutuyor. Sarışın ve pek soğuk gü
zel kadın yaşarken gösterdiği kibarlığı ölürken de 
göstermiştir. Hastaneye kaldırılmamış ve evinde 
de hemen hiç bir hekim tarafından tedavi olunma
mıştır. Kısaca, denilebilir ki o sadece açlık grevi 
yapmııtır: İştihasını tamamiyle kaybetmiştir. Ba 
muhteris küçük burjuva kadını bu mensi muhacir 
hayatını idame etmek istemiyordu. Kocası, burada, 
tahtlarından indirilmi§ kıralların da yaşamakta 
olduklarını istediği kadar söyliye dursun, o bu 
aözle de tatmin edilmi§ olamıyordu. Yıllardanberi 
eriyip süzülüyordu. Sonra, bir ilkbahar gripine tu
tuldu, ve bu, kadıncağızı aldı götürdü. 
Mağaza~a haber teeuür eodalariyle kartılandı. 

- Bu vaziyet, bir Brahman naınl bir Parya'dan 
kaçarsa, bunları birbirinden öyle uzaklaştırır. 

Ve, dÜ§Ünccli ilave ediyor: 
- Bununla her her Vayınar anayasasının bu va

ziyeti değiştirmiş olacağını zannederim. 
Tabiidir ki Liif aldanıyor. Folkmar ile Hanray

ter hiç görüpnüyorlarsa bunun sebebi liberal ta
rihçi ile komüni5t İ§çinin birbirine bir söyliyecek
leri olmamasından·dır. Fakat, memleketleri dışm

da uzun vakit geçinni~ olan adamlar bunun böyle 
olabileceğini ta5avvur edemezler. Pren& Maura ile 

Anna, Gunter'i güzel bulmuyor. llk Önce çıplak 
kafalıları sevmiyor. Zarif bir adam Maura gibi, 
yahut Piya Monika'nın babası gibi kırantala§ır .... 
Anna, Piya Monika'nın babasını tesadüf etmİ§ ol
duğu erkeklerin en cazibi saymaktadır. Vakıa, 

Bardişinof'un da saçları dökülmektedir. Fakat o 
ihtiyardır, yetmişine yaklaşmaktadır; bundan bat
ka o pek eski ve bütün tenkitlerin fevkinde bir 
dosttur. 

Zira, küçük grupun yukarı gelmesini arzu edi
yor. Bu sözler ve Katrina'mn evlendirme gayret
leri onun talihi üzerinde müessir olacaktır. Daha 
§İmdiden herkes onları birbirine mukadder addedi
yor. 

Piya orada oldukça seviliyordu; Gretl ile olan kav
gası daha çok onun itil>ar kazanmasına yaramrt
tı. Gretl'in Piya'dan niçin bu derece nefret ettiğini 
Anna bir türlü anhyamamı§tr Belki de bunun sebe
bi Gretl'in aslen Dalmaçya'lı ve Piya'nın da İtal
yan olması idi .. (Bazı ırklar arasında öyle garip 
anlafJDazlıklar vardır ki bunu baıkaları anlıya
nıazlar.) Cenazeye mağaza, mezarlıkları pek se
ven matmazel Roz'la birlikte üç kişilik bir murah
has heyeti gönderdi. Atölye direktörü olan Anna 
tabiidir ki mağazadan ayrılamazdı. Bu sebeble, 
akşam işten çıkınca Monparnas•daki otele kadar 
gidecek surette itlerini tanzim etti. Kısa boylu za-

Gunter hiç şüphesiz pek mal\ımath ve terbiyeli 
ise de müziç bir adamdır. Bir saat geçmiyor ki 
Anna kurtulup bara, eski dostları bulmağa gidi-

Bundan dolayı, aralarına yeni giren bu zat tet
kik olunuyor: Liif onu pek ala tahammül edilir 
bir adam, Maura usandırıcı, ve Bardişinof alakaya 
layık buluyor. Baraba~•ın bir mütaleası yoktur. Fa
kat bütün bu iyi kalpli insanlar, yaptıkları İ§in ne- tın elini sıkmak istiyordu. (Sonu var) 
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Hastahkta ter gelince ... 
Bu mevsimde bazılarının ba§ları· yeye on bet tane kadar, bizim yeni 

11~ geldigı gibi, grip hastalıgından be§er kuru§luklar büyüklüğünde, de
~uksek bır aletle rahatsız yatan bir lik açtırılır. Sandalyenin altına ıda 

asta terlemeğe baflayınca etrafın- büyÜcek bir iapirto li.mbaaı konulur. 
dakiler bunu iyi alamet sayarlar. lnsan bunun üzerine oturur, Her ta
lfaıta kurtuldu, haatalık geçiyor, rafını yünden bir battaniye ile aarar. 
derler. On dakika aonra terleme baılar, bir 
h Eski zaman hekimleri, ateıli her on dakika daha geçince bütün vücut 
•atalığı terletmekle tedavi ederler, terden ıslanır. Bu sandalyenin Üze

ateıli hastaların hepsine bol bol ter rinde yanmak tehlikesi yoktur. Her 
~erecek, türlü türlü otlarla yahut çi- gün yahut gün atırı, on be§ defa böy
~lderle kaynatılmıı sıcak §eyler içi- le sıcak hava tedavisin-den sonra ve 
rırlerınit. Terlemenin ne suretle tesir bol terlemekle o müzmin hastalıklar 
ettiği aorullnca da, ter böbreklerin büıı.bütün iyi olmasalar bile haylice 
&Ördükleri ite yardım eder, kanı te- azalırlar. 
lllİzlemeğe, hastalık zehirlerinin çık- Bu türlü terlemek tenbellerin har-
Gıasına yarar derlermit. cıdır. Daha iyisi yürüyerek, idman 

Fakat, sonradan ı.ıethur bir hekim yaparak terlemektir. Oturduğu yer
hocaaının, yirmi dört aaat içinde böb-1 de terlemek çok su, az zehir çıkarır. 
l'elderin çıkardıkları bir buçuk litre Hareketle gelen ter aksinedir: az su 
~~ile gördükleri iti terle gördürmek çok zehir. Yürüyerek yorulan bira· 
•çın insana bir günde yüz litre ter la- damın çıkardığı terin, oturduğu yer
:tını olduğunu - tabii, kimya analizi de terliyen bir adamın terinden altı 
.>'aparak - meydana çıkarınca bas- defa daha zehirli olduğu tecrübe ile 
t..ları terletmek modası hayıace so- sabittir. 
iUınuıtu. Her yeni fikir üzerıne eski- Ancak, müzmin hastalıklarda da 
lere birden bire yüz çevirenterden terlemenin faydası gene herkesin ku
bazıları: vetine bağlıdır. Ter vücuttan zehir 

- Zaten, demitlerdir, terlemek in- çıkartıyor, diye kuvetin derecesini 
&anı çok da kuvetten duıürür... dütünmeden, oturduğu yerde yahut 

Bununla beraber, tabıalın hadise- hareket ederek terlemek herkes için 
lerini gözlerinden kaç.ırmak iatemi- doğru olamaz. Onun da lüzumunu 
Yenler, bazı hutalıkların - mesela ancak hekiminiz söyliyecektir. 
~türree haatahğının geçeceği vakit Yalnız, grip gibi, bronşit gibi bu 
Pek bol ter gelmesine dikkat ederek mevsim haatalıklarmdan sonra ter 
&teıli hastalıklarda terlemenin her gelmeğe baılayınca, o vakit böyle 
halde fena bir teY olmıyacağına ina- kendi kendine gelen terden memnun 
ıurlardı. Kara humma gibi pek de olmalıaınız. Terden aonra tekrar ü
lerletmek adeti olmıyan ba&talıklar· şÜmemek farlİy)e, StZ de kendinize 
da bile, az bile olsa, arada sırada ter reçmiı ohun diyebilirsiniz. 
&'elince hastalığın hafif geçtiğine G. A. 
dikkat etmemek mümkün değildi .. 

Onun için, ateıli haatalıklarda 
terlemenin ehemiyeti olmadığını id
dia edenlerin verdikleri hüküm pek 
uzun aürmedi. Haataları terletmek 
lnodası yavaı yavaı tekrar meydana 
çıkıyor ... Ancak hastalığın içinde de
ğil. O vakit hasta zaten yorgun oldu
iundan, terletmeğe ae kalkışınca 
'Yorgunluğun artacağı, mikroplara 
karşı mukavemetin kırılacağı §Üphe

aizdir. 
Buna kartılık, bazı haatahklarm 

baılangıcmda, nezlenin, boğaz haa
tahklarının, nefea borulan haet.alık· 
larının, aatürreenin bile iptidaaıncla 

-1'141-•ıı.lır.' çc)k faydalıdır. Haı.tahgın 

Önü büabütG.a alın•••M da hafif 
geçmesine aebep olur. Yalnız bu baa-
talıktan önce zaten zayıf, dermansız 
olanlara terlemek iyi gelmez. Ter 
~cudun zehirini temizlemeğe yarar
- da, onım yüzde doksan dokuzu au 

Akademi azasile 

evlenmek 

genç 

istiyen 

kız 

Fransa'nın şark bölgesinde çrkan 

gazetelerden birisi şöyle bir ilan neş
retmiştir: "29 yaşında, münevver bir 

genç kız bir akademi azasiyle evlen

mek istiyor." Bu ilanı neşreden şunu 
da ilave ediyor: "Bu kızın 200.000 
frank da parası vardır."• 

Akademı ere giren ve "ölmez" ltı.

kabı usanan zatların, metakkatli fa

kat tatlı ilim zahmetleriyle saçlarını 

sakallarını ağartmış olduklarını dü-

şünenler, bu genç kızın bir ilim daha 

doğrusu alim aşıkı olduğunu zanne-
olduğu ~ın. vücutt- birçok au çı- der. Fakat akademi azaları arasında 

29 yqında bir ııenç kızla evlenecek 
yafta genç olanlar az degildir. 

Genç kız gönlünü kimbilir hangi 
alime kaptırdı?. 

kar. Zayıf ve dennaa .. z vücuttan 
çok su çıkniau da hastalıkla cenk
leJlllek için iyi mi adir, fena mı gelir, 
Önceden bilinemez ... Eaki .zaman he
kimleri terlemenin yalnız kam te
mizleyici tarafmı diifünerek herkeai 
terletirlenniş. Şimdi vücudun muva-
zeneai daha iyi öğrenildikçe o kadar 52 torunu olan kadın 
keain aöylenilemiyor. Terlemekten is
tifade edenler olduğu gibi, cdemi
yenler de var. 

Müzmin hastalıklarda da öyle. 
Terlemek romatizma hastalıklarına, 

0

bel airılarma, teker haatalığma, şit
manlara, damarları sertletmiı olan· 
lara iyi gelir. Müzmin hastaları evle
rinde kuru hava ile terleterek tedavi 
ebnek için bir de kolay uaul ı vardır: 
oturulacak yeri tahtadan bir aandal-

g 

Polonya'da geçen gün Kozer adın
da ve 118 yaşında bir cingene karu;ı 
ölmüş. Bu kadın hayatında beş koca
ya varmış, beş oğlu, sekiz krzı dünya
ya gelmiş. Kadının bugün 52 torunu 
ile 240 küçük torunu vardır. Bundan 
başka 400 de torununun torunu var
dır. 

Bu ihtiyar kadın Rasputin'in kat
lini ta 1917 de haber vermişti. 

Hayatın içyüzü 
~==================================~24 

Yazan: F ilipı O penhaym 

F
ransız müstemlekelerinin, 

Fransa'nın 20 mislinden 
büyük ve dünyanın dört bucağına 
yayrlmış bir halde olduğu düşünü
lürse, imparatorluğun ne derecede 
kuvetli deniz filolarına muhtaç ol -
duğu apaçık görülür. 

Son zamanlardaki, Cibuti, Tunus, 
ve Korsika gibi, deniz kıyısında ve
ya deniz içinde olan toprakların İ
talyanlar tarafından istenmesi 
fransızların gözünü kendi deniz 
kuvetlerine döndürmüştür. 

Hakikaten Fransa'nın deniz hu
dutları çok uzundur. Fakat bugün 
tamamen müdafaa edilebilecek bir 
haldedir. Fransa'ya bağlı olan bü
tün topraklarda, müteharrik ve sa
bit olmak üzere iki çeşit sahil ba
taryası bulunmaktadır. Müteharrik 
sahil bataryaları, son zamanlarda 
istenilen tabiye noktalarına sürat
le yetiştirilebilecek bir hale kon
muştur. Sonra, her iki çeşit sahil 
bataryalarını teşkil eden toplar, ge
rek çapları. gerek menzilleri cihe
tinden rakip devletlerinkine üstün 
addedilmektedir. 

Bundan başka, faransız sabit 
sahil bataryaları en modern 

tekniğe göre teşkil olunmuştur. 

Bu bataryalarda endaht istikamet 
noktası bulunduğu gibi, balistik un
surların hesap edilmesi için bir de 
merkezi nokta vardır. Bundan baş
ka bataryalar, zırhlı top kıtalariyle 
de techiz edilmiştir. Bunlarda pro
jektör tertibatı da vardır. 

Sahillerde vazife alan bataryalar 
tehlike anında devriyelik te yapar. 
Madeni teller vasıtasiyle kendisi
ne tahsis edilen her hangi bir nok
tada, uzaklardan geçen veya o isti
kamete gelen düşman gemilerinin 
pervane seslerini dinler, ve vaktin
den evel haber verir . 

Yalnız, Fransa'da sahil müdafaa
sı böyle sahil bataryalarına inhisar 
etmez. Deniz harp filolarının en e
ı;aslı vazifelerinden birisi, sahil 
müdafaa ve muhafazasıdır. Onlar 
da biliyor ki, en iyi müdafaa tabi
ycsi, taarruzdur. Fransız bahriye 
nezareti deniz harp filolarına şu 

direktifi vermiştir: Arayın, karala
ra yaklaşmadan düşman filolarınr 

yakalayın ve tahrip edin. 
Fakat bunun için de denizlere 

açılacak, kuvetli düşman filoları

nrn ateş yağmurundan ürpermeden 
ilerliyecek büyük harp •emilcri la
.z:ımdır. Bunu zaten hesap etmiş o
lan Fransa, böyle büyük zırhlılar 

hazırlamıttır. Daha da hazırlıya
caktır. Elde mevcut büyük harp 
gemilerinin uzun imparatorluk 
sahillerini müdafaaya kafi gelmi
yeceğini hesap eden bahriye neıa
reti 1939 bütçesinden 8 milyar 
frank koparmıştır. 

A navatan sahillerinin müda

dafaasını en önde sayan 
fransızlar, bununla iktifa etmemek
tedir: Bütün imparatorluğun mü
dafaası var. Hatta, muhafaza ede
cekleri yalnız uzak topraklar de
ğil, denizatırı müstemlekelere gi· 
den yollar, dügüm ve dönemeç nok
talarının da müdafaaaı lazımdır. 
Son hadiseler, Tunus'un ve Cibuti
nin de bam teli olduğunu göater
mi tir. 

Fransızlar, Akdeniz'in stratejik 
ehemiyetini, İspanyol ihtilafından 

sonra anladılar. Hindi Çini kapıla
rındaki Çin - Japon boğuşması 
Fransızların kulağını kabarttı: Çok 

don'dur; ben de Caferi Braydon'um. 
Beraberce bir kıyafet balosunda idik. 
Orada cenım srkıldı. Bunun üzerine 
Korent Garden balozuna gidip o ale
mi de bir görmeyi canım çekti. Bu fik
rimi kız kardeşime açtım. O da bir oto
mobile binip birlikte orada bir saat ka
dar bulunmak teklifinde bulundu. 

Genç adam, biran için hiç bir şey 
söyliyemedi. Sonra: 

- Delikanlım, dedi, kendisi için bir 
müddet işini bıraktığın kadın, her 
h<tlde :.c .• :n mükafatlanrl:•·.ın· .. r.! isti
yor. Belki Lılmiyorsun. Fak.ıt gor.de -
rilen para elli liradır. 

Yaptığımız iş, muhakkak ki, divanece, 
- Hayır korktuğum morktuğum bir şeydi. Biz, orada iken üç dört kişi 

yok. Fakat ne böyle bir parayı iste - Margaret'in peşindeydiler. Ben bunun 
rim; ne de kabul ederim. Genç hanı- farkında olunca oradan ayrılıp gitmi
rnın selametle dostlarının yanına var- ye karar verdik. Tam o sırada bir kar -
dığını öğrenmek benim için kafidir. gaşahk oldu. Bir hırsız orada bir ka -

Bu parayı çok defalar bir metrdote
le bahşiş diye vermiş olan Blis bir an 
yerinden hareket etmedi. Sonra dedi 
ıd: 

- Benim yaptığLlll, karşılık olarak 
paraya ihtiyaç gösteren bir hizmet de
ğildi. Bunun için para alamam. İşin 
doğrusunu isterseniz, işimin başlama -
sına vakit vardı. Bu yardımı yapmak 
suretiyle bir zevk duymuş oldum. 

Çocuk, parayı tekrar cebine koy
duktan sonra Blis'i tepeden tırnağa 
kadar süzdü. 

- Ortada bir yanhşlrk yok ya, de
di, fakat sizin vaziyetinizde bulunan 
bir kimsenin elli lirayı reddetmesini 
anlıyabilmck mUmkün değildir. İhti ·
mal ki korkuyorsunuz. Fakat kurkmı -
ya lüzum yok. Bu paradan size hiç bir 
zarar gclmiyecek. Bir daha bahsedil
diğini bile duymazsınız. 

Çocuk birden bire yaşlanmış ve an - dının bileziğini aşırmıştı. Bu kadın, 
layışı artmış gibi olmuştu. Elini uzat- birdenbire kız kardeşimin bileğini ya
tı. kaladı. Bileziği onun çaldığını iddia 

- Fakat gene anlıyamıyorum, dedi, ediyordu. Bilezik, Margaret'in bulun
sizin gibi bir kimse ne diye bir manav, duğu yere yakın, döşemenin üzerinde 
bir zerzevatçı dükkanında çıraklık ve duruyordu. Başımızın bir belaya uğ -
hamallık eder. Size bir hizmette bulu- radığını anladım. İki adam da gelip 
nabilir miyim? Size burulan daha iyi kardeşimi tuttular. Bunlar polis ge -
bir iş bulabilirim. linceye kadar onu bırakmıyorlardı. 

Blis başını sallıyarak: Ben, bu heriflerden birisini yere de -
- Teşekkür ederim, dedi, yerimden virdim; ötekini de bir tarafa çektim. 

çok memnunum. İkimiz de bu suretle oradan yakamızı 
Etrafına bakınan çocuk afallamıştı: kurtarmıştık. Fakat dişarda Margaret 
- Bunda bir şey olacak ama... diye başka bir istikamette kaçtığı için bi -

söze başladı. Blis, sözünü keserek: ribirimizi kayıbettik. Allah razı olsun, 
- Bu icine katıldığım hadisenin ne sizin sayenizde kurtulup eve gelebil -

olduğunu bilmek beni tatmin eder, de- di. Eğer siz olmasaydınız, başı bü~ük 
di. bir betaya girecekti. Çünkü bu herıf -

Çocuk. Blis'in sözünü keserek terden birisinin Margaret'i tanıdığını 
- Durunuz, hepsini anlatacağım, sanıyorum. Bu adam da tanınmış hay

dedi, memnuniyetle anlatacağım. Ben dutlardan birisiymiş. Bir saat kadar 
ve kız kardeşim 'Grosvenor meydanın- kardeşimi aradım. Fakat kendim de 
da otururuz. O Leydi Margaret Bray - sakınmak mecburiyetin.deydim. Çün • 

İtalya'nın 450.000 Almanya'nın 
170.000 tonluk filolarına karşı 

Fransa'nın 500.000 tonluk 
bir donanması var 

Günün politik 
. 

MESE LEL ERi 
ve çok kuvetli harp gemisi Iazrm, 
dediler. 

•Her ne kadar Fransa, lngiltere
ye sıkı sıkıya bağlı ise de 
fransız bahriye nazırının dediği gi
bi, fransızlar, ingilizlere : "De
niz irtibatımız kesildi, gelin yar
dım edin'' diye nasıl söyliyecekler? 

1914 ağustosunda Almanların Kö
nigsberg zırhlısı Hind Okyanosun
da kol gezerken, fransız gemileri 
İngiliz gemileriyle elbirliği etmiş
ti: Fakat Atlas denizinde ... Fransa, 
Hind Okyanosunda, Umid burnu
mın şarkında yapayalnız kaldı. 

Fransız Bahriye nazırı: "Bizim i
çin bu bir derstir, diyor, deniz har
bi demek ansızın taaarruz demek
tir. Sekiz alman kruvazörü ile dört 
yardımcı kruvazör 225.000 tonluk 
ticaret gemisi batırdı, müttefikle
re yardım bu yüzden aksadı. Müs
takbel ihtilaflarda da muhakkak 
böyle olacaktır. Hem bir kere de
ğil, birçok defalar bu hal tekerrür 
edecektir. Eğer donanmamızr ku
vetlendirmezsek, 1944 senesine kal
maz. Akdeniz hakimiyeti elimiz
den gider." 

H akikaten Fransa'nm donan
ması kafi derecede kuvetli 

olmazsa, ordusu ve hava filoları ne 
kadar kuvetli olursa olsun şimali 
Afrika'daki toprakları ilk hamlede 
elinden gider. 

Deniz politikası noktasından her 
şeyden evci uzağı g6rmek lazım
dır. Bir deniz filosu vücude getir
mek kolay bir it değildir: Uzun bir 
çalıımıya ihtiyaç gösterir. Tasav
vur edin ki :9ir saff ı harp gemi i 
tam 4Brt aen~de biter. Sctnr'll, mo
dern bir harp gemisinin aletlerin
den istifade edecek. onları işlete

cek, kullanacak insan yetiştirmek 
de bir meseledir. 

Fransız bahriye nazırı bizzat sa
yıyor: "Bizim işimize yarıyan harp 
gemilerimiz 500.000 ton. ltalya'nın 
450.000 ton, Almanya'nın 170.000 
ton. Fakat gelelim şimdi yapılmak
ta olana: Yaptırmakta olduğumuz 
gemiler topu topu 120.000 ton. 
Halbuki ltalya'nın tezgahlarında 
150.000 ton, hele Almanya'nın 

250.000 ton tutarında harp gemileri 

yapılmaktadır." 
Şu halde, Fransa zamanında ye

tiştiremezse, onlardan aşağı kala
cak. Nazırın korkusu da bu. 

•• 
O nümüıdeki sene fransız 

tezgahlarına ı saffı harp 
gemisi. bir kruvazör, 7 denizaltı ge
misi, 24.000 tonluk da muhtelif ha
fif ve yardımcı gemi konac:.aktır. 

kü yumruklayıp yere devirdiğim he -
rifin başı trabzana çarpmıı ve hasta -
neye kaldırılmasına lüzum hasıl ol -
muştu. Bir müddet sonra eve telefon e
dip güvendiğim upklarımızdan biri -
siyle konuştum. Ondan, Margaret'in 
benden önce gelip yataga girmit oldu -
ğunu öğrendim; ben de döndüm. 

İşte hikaye bundan ibarettir · Eve 
dönünce kardetimle konuştum. Ve si
zin büyük yardımınızdan haberdar ol
dum. Her ikimizde hayatta oldukça 
size minnettarız Mister Blis. 

- Pekati. Size şimdi Allcihasmarla -
dık dersem kusura bakmayın e mi ? 
Yapacak bir çok işlerim var ve patro -
num olan kadın sabırsızın biridir. 

Lord Cafri dedi ki: 
- Fakat bu sıkıntılara katlanmakta 

ne mana var? Çıkın buradan da size 
çok daha iyi bir iş bulalım. 

Blis nezaketle başını salladı ve gen-
cı kapıya doğru götUrdü. • 

- Gene bir gün gelip sizi görürüm. 
diye vadetti. ihtiyaç hasıl olunca evi
nizi nasıl bulacağımı bilirim. Allahas
marladık ! 

Blis yukarı odaya çıktığı zaman, 
Madam Mot homurdandı : 

- Genç adamın paltonu bırakması 
epeyce uzun sürdü. dedi, sen gelince -
ye kadar her şey buz oldu. Bereket 
versin, sucuğu yeniden ısıttım. 

Blis : 
- Teşekkür ederim, dedi, ben ön -

ceden karnımı iyice doyurmuştum za -
ten. 

Bundan başka yeni bir kanunla buna 
2 tayyare ana gemisi, 1 'kruvazör, 
6 torpil gemisi ve 5 de denizaltı 
gemisi ilave edilecektir. 

Gemi inşası az masrafla olmaz. 
Bir saffı harp gemisi yapılırken üç 
sene müddetle tam 8.000 işçi çalı· 
şır. Tayyare ana gemisi _içi_n 4.000 
her kruvazör için 2.000 ışçı aynı 
müddet zarfında çalışır ve ondan 
sonra filo prtaya çıkar. Artık sana
yiin bu işte ne kadar yardımı 0.1• 
duğunu, ve yardım gördüğünü sız 
hesaplayın. . 

Unutmamak lazımdır ki. kuvetlı 
ve müessir bir donanma, Fransa gi
bi bir memleket için bir hayat .~e 
memat meselesidir. Fransa bugun 
500.000 tonluk deniz kuveti sefer· 
ber edecekse bu çok mu? Hatırlı
yalım ki 1914 senesinde, cihan har
bi patlak verdiği zaman her cinsten 
olmak Uzere Fransız donanması 
1.140.000 tonluk donanma ile harbe 
girdi. 

A iman _ İngiliz muahedesi 

Almanya'ya İngiliz donan
masının yüzde otuz beşini bulmak 
hakkını verdi. İngiltere şimdi ha 
dese, 1.300.000 ton yüzdürür. Buna 
şimdi tezgahlardaki 500.000 tonu da 
ilave edelim: Cihan denizlerine ha
kimiyetin sırrı meydanda. 

1936 Londra deniz anlaşması, ton 
haddini 350.000 olarak tayin etmişti. 
Şimdi Fransızlar diyor ki: "Avru
pa devletleri bu haddi geçmezse. 
biz de gecmeyiz. Fakat lngilizlerle 
Amerikalıların saffı harp gemileri
nin tonunu artırmak niyetleri var." 
Fransız bahriye nazırı şunu ila

ve ediyor: "Silahlanma çok hızlan-· 
dı. bu tehlikelidir, her yeri harap 
eder, vazgeçin fU silahlanmak ya
rışından diyorum ama, kendimiz 
silahlanmasak da edemiyoruz. Çün
kü ne yapalım ki milli toprakları
mız, imparatorluk arazimiz müda
faa istiyor." 

O'nun ıçın yazılanlar 

ve söylenenler 
Ebedi Atatürk'ümüz için ölUmUn

den sonra yazılmıı bütün yazıları 
toplıyan Fatih Halkevi bir aydanberi, 
gece dündüz durmadan çalrşmak su
retiyle (Onun için yazılanlar, söyle
nenler) adlı çok kıymetli bir eser 
meydana getirmiştir. 

En tanınmış kalem sahiplerinden 
90 muharririn 21 S tane makalesini ih
tiva eden bu büyük eser kronolojik 
ve alfabetik esasa göre kuvetli bir 
tasnife tabi tutulmuştur. 

500 sayfayı mütecaviz bulunan bu 
büyük eser maliyet fiyatı olan 75 ku
ruş gibi gayet az bir fiyatla satılmak
tadır. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Madam Mot israr etti : 
- Otur oturdugun yerde, dedi, ıu 

ıucuğu ye; fU kahveyi de İÇ· Sonra iki
miz beraber, öte beriyi dükkana geti -
ririz. Bunların nasıl boşaltılacağını da 
sana gösteririm. 

Sonra delikanlının filcanına bir şe -
ker daha koyarak sözüne devam etti : 

- Senin gibi adamlar, dişarda isini 
pek beceremez gibi geliyor bana. Sen 
dükkanda kalıp bana yardım etsen 
daha iyi olacak. O zaman geç vakitle _ 
re kadar uğraşmıya da lüzum kalmaz. 
Saat yedide işlerimizi bitirir, beraber_ 
ce yemeklerimizi yeriz. insan biraz 
kazanınca biraz da harcamalıdır. Ben, 
gündelik işimi bitirdikten sonra biraz 
eğlenmekten de hoşlanırım. Sözün 
d~~rusunu ist~r. misin? Ben, şimdi, 
hızım koca herıfın defolup gittiğinden 
memnun da oluyorum. O, her zaman 
sarhoş gibi idi. Sonra bir kadın kendi
sine bir~z _gülümsemeye görsün, bu 
kadın çırkın de, tapon da olsa kendi 
'öz karısı olmayınca hemen ona' biter -
di. İyi ki kurtuldum. Şimdiden sonra 
seninle ... Hay Allah belasını versin şu 
dükkan zilinin ... 

Bu sefer madamın rahatsız olup a -
şağıya inmesine de lüzum kalmamış -
tı. Dükkanda ayak sesleri duyuldu ve 
biraz sonra odanın kapısı ardına kadar 
açıldı. Madam Mot, sandalyasına gö -
müldü. Simasının rengi ve ifadesi bir
denbire değişmişti. Koca suratlı bir 
adam kapıda belirdi. Ağzında bir sa -
man çöpü vardı ve gözleri yarı mah • 

-5-

Le Corbusier, metruk köy ve 
baJka bir fikir 

Le Corbuaier, çağdaı mimariye ye
ni istikametler göstermiı, muhayye
leııi pek genit bir sanatkardır. Bu iti
barla ona bir nevi ihtilalci nauriyle 
de bakılabilir. İmdi, her ihtilalci gi
bi, bu ıanatkar mimar da gözlerini 
hedefine dikmi§, yalnız onu görmek· 
te ve yapılacak tek ıeyin in! a 'dan 
ibaret olduğunu dünyaya duyurmıya 
çalışmaktadır. Nitekim, aon eserinin 
ismi bile başlı batına bir inta progra
mrdır: ''Top ve mühimmat mı? Kôlil 
Lutlen meahen.,, 

1938 senesi milJi mü-ı:lafaa bütçe
leri yekununun yirmi bir buçuk mil
yar türk lirasını bulduğundan dün bu 
sütunda bahsederken bu paralarm 
- Le Corbusier gibi yalnız mesken 
inşasına değil - insanları meaut ve 
müreffeh kılacak her huauaa sarfı

nın düşünülebileceğini kaydettikten 

aonra şu neticeye varmıtlım: ailah
sızlanma milletler için tatlı bir vehim 
olmaktan ileri gidememittir. Haki
katen, insana has ihtiraslar baki kal
·dıkç.a harp ve onun istilzam ettiği 

bütün masrafların ödenmeaine de
vam edilecektir. 

Fakat, iatikrar da medeniyetine
sasıdır. Aile sahib~ olmak, ev kur
mak, babadan oğula intikal edecek 
olan bu aile yuvasında neaillerin bi
ribirini takip edeceğini dütünerek o
nu süslemek, geni1tletmek, tamir et
mek, yıkılıp göçmiyeceğinden emin 
olmaktaki emniyettir ki her medeni 
insan için istikrarın başlıca müeyyi
delerinden birini teıkil eder. 

Şimdi, bunun aksini tasavvur edi
niz ve boşalan meskenlerden mürek
kep bir köyün manzarasını gözleri· 
niz önüne getiriniz: hayatın katre 
katre çekildiği, sahipsiz kalan evleri 
otların bürüdüğü, tarlaların inaan e
li değmemiğ kırlar hali aldığı bir köy. 
Franaa'da böyle köy vardır ve i.amİ 
Montmaur'dur. 1882 de 50 ailenin o
turduğu bu köyde, türlü aebeplerle, 
kala kala iki ihtiyar kabnııtır. Bu 
köy tekrar canlanamaz mı? Bu auali 
aekiz parisli kendi kendilerine IOl"

muşlar ve gene ken·di kendilerine 
''canlandıralnn", cevabını vermitl.,_ 
dir. Şimdi bu metrik köy hararetli 
bir hamleyle dirilmektedir. 

Le Corbusier "mesken, meakea!,, 
derken ve sekiz pariali metrUk bir 
köyÜ canlandırnuya teıei>biia eder
ken pek tabii bir tedai il• Ankara 
Halkevi köycülük 1~inin civar 
köylerde aarfettiii sa:rretleri hatır
ladım. Ankara gibi bir ıeJıir inta e-

den biz ankaralılardan az çok .. ı&
hiyetli birçok m~le~, ilk yaz
da, etraftaki köylere dagılarak on
ları aııgari masrafla aıhi mesken kur
mak huauauncla tenvir edemez mi
yiz? Halkevi köycülük ıubesinin ça
lıtma aah•aını bu •uretJe geniılet
mekte ona muavin olmak kadınlı er
kekli bütün ankaralılar için yepyeni 
bir metıale tetkil etmez miydi? 

Beni okuyanlar hatırlarlar ki köy
lülerimi• de evlerini ıalah itinde yar
dıDJlarımızı beklediklerini aöylemit
lerdir. 

Vatan vatandaıların el birliği ile 
güzelleıir. - N. Baydar 

3 
murdu. Bir Blis'e, bir de karısına bak-
tı. -

- Kim bu adam? diye sordu. 
Madam Mot ayaga kalktı : 
- Sen nerelerde kaldın şimdiye ka

dar onu söyle efendi 1 dedi. Adam, boy
nundaki atkıyı bir eliyle gevşeterek 
cevap verdi : 

- Bir kaç gün tatil yapmak istedim 
de ... Eger benim bu kadar da tatil yap
mıya hakkım olmadığını söyliyecek 
bir kimse varsa dışarıya çıksın da ko -
zumuzu paylaşalım. 

Madam, hiddetten sarsılarak cevap 
verdi : 

- Allah belasını versin böyle tatil -
terin 1 Burası benim dükkanım, benim 
işim. İstemiyorum seni herif. 

Mösyö Mot, çenesini kaşıyarak 
Blis'e baktı : 

- Kahvaltı için kızartılmış sucuk, 
diye mırıldandı, sıcak kahve, oturma 
odası ... Bundan önceki çırağa soğuk 
sucukla bir bardak su ve ahırın üstü 
kafi geliyordu. 

Madam Mot: 
- Herif dilini tut, diye bağırdı, e • 

ğer ben bir ağzımı açacak olursam ... 
Herif : 
- Kıs nefesini, diye cevap verdi, 

döndüm, geldim. Para senin, iş güç se
nin de olıa gene burada kalacağım; 
bir yerlere gideceğim yoktur. Bu 
memleketin kanunu daima erkeğin e • 
fendi, iş sahiibi olduğunu kabul edi -
yor. Onun için senin bu herzelerini 
kimse dinleyemez. ( Sonu var ) 
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lngiltere Roma - Berlin 
mihverine yeni tavizler 
yapmağa hazırlanıyor 

lzvestio gazetesine göre 
Demokrasi 1 er 

yerde kollektif 
mütaarrızlarla anlaşacak 

müdafaa politikası gütmelidir 
Moıkova, 17 a.a. - lzvestiya gazetesi B. Çemberlayn'in Roma 

ıeyahati hakkında tefsirlerde bulunarak diyor ki: 
B. Çemberlayn taarruzi devletlerin 

öirijanlariyle müzakerede bulunurken 
onlardan bizzat kendisi hiç bir şey is
tememekte, sadece onların arzularını 
ıorarak mümkün olanı vermektedir. 
B. Çemberlayn'in Roma'da Münih'te
ki kadar tavizde bulunmaması, B. 
Musolini"nin B. Çemberlayn'in vere
bileceğinden fazlasını istemiş olma -
aiyle izah edilebilir. İngiliz gazetele
rinin "Roma görüşmelerinin manevi 
müspet bir tesiri olduğu" hakkındaki 
neşriyatı yalnız müzakerelerin bilfiil 
akim kaldığını gizlemeğe matuf ola
rak değil, aynı zamanda Roma - Ber
tin mihverine yapılacak yeni tavizler 
için manevi bir hazırlık olarak telak
ki edilebilir. 

Tedimiyet politika~• 
muhal.e/etle karşıl~ıyor 

B. Çemberlayn'in gazetecilere Ro -
ma görüşmeleri neticesinin "istikbal
de" hissedileceği hakkında verdiği 
beyanat ise endişe uyandırmaktan ge
ri kalamaz, zira B. Çemberlayn'in Av
rupa kıtasındaki seyahatlerinin ne gi
bi istikballer doğurduğu tecrübe ile 
malumumuzdur. Son seyahat umu -
mi hiç bir netice vermemiş olmakla 
beraber, İtalya ile diğer iki blok aza
sının bilhassa Fransa ve İngiltere'ye 
karşı bundan sonra yapacakları taar
ruzu gizlemiştir. Vaziyet, Roma mü -
likatından sonra, yalnız Münib poli
tikası ile devamının tam iflasına de -
'ğil, aynı zamanda mütearrızlarm ta -
aavvurlarını başarmakta gösterdikleri 
aceleye de delalet etmektedir. 

Filhakika, mütearrızlar Fransa ve 
lngiltere'de teslimiyet politikasına 
kartı gittikçe b"" üyen muhalefeti 
dikkate almalıdıı r. İtalyan - Alman 
müdahale.ine kar ceaurane mücade
lesinde cümhuriy çi lapanya'ya yar
dımda bulunması akkında Fransa ve 
Jngiltere·de gitt çe artan talepler 
ispanyol milletin kahramanca mü -
cadelesinin her g ı daha ziyade bü
yüyen beynelmile ümulünü göster -
mektedir. 

Anlll§ma ye ine kollektif 
miidafaa politika~ı 

Amerika Cümhu eisinin son beya-

natı, Amerika"nın kollektif emniye
tin müdafaası için işbirliği yapmıya 
hazır olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bütün bu vakıalar, B. Çemberlayn
in Roma ziyaretiyle aşikar bir hale 
gelen teslimiyet politikaşının iflası -
nı aydınlatmaktadır. Fakat çok aşikar 
dır ki mesele, mütearrızların azami 
istekleriyle teslimiyet politikasına 
karşı hoşnutsuzlugun artması arasın

da sıkışan B. Çemberlayn'in şimdilik 
yeni tavizlerde bulunmamaga karar 
vermiş olmasiyle halledilemez. Taar
ruzun durması ve barışın tahkimi an· 
cak Avrupa'nın demokrat adı verilen 
devletleri mütearrızlarla anlaşma po. 
litikası yerine kollektif müdafaa ve 
barış politikasını ikame ettikleri za
man mümkün olur. 

Macari.-.tan ni~.:irı antilwnıirı
tern prıkta girdi? 

Moskova, 17 a.a. - lzvestiya gaze
tesi yazıyor: İtalyan - Alman bloku
na yeni bir azanın, Macaristan'm il -
tihakı tam İngiliz Başvekili Roma"da 
iken vuku bulmuştur. Macaristan'ın 
nafiz politika adamları daha geçenler 
de mütearrız Almanya hakkında fazla 

itimat gösterilmemesini telkin edi -
yorlardı. Bugün ise yeni hariciye na
zırı memleketinin antikomintern pak
ta iltihakını bildiriyor. İtalya ve Al
manya'dan alınan malUmata göre, B. 

Ciano Budapeşte'de iken Macaristan
dan gene bizzat kendisiyle fon Rib -
bentrop tarafından verilmiş olan Uz
horod ve Mukaçevo'nun geri veril -

mesini istemiştir. Aynı B. Ciano, hiç 
şüphesiz ari kanının ilhamına uyarak 
macar hükümetine yahudi aleyhtarı 
tedbirleri de telkin etmekte idi. Bu 
arada. alman hiikümeti de Macaristan 
dan Almanya yoliyle lnKlltere'ye bui 
day ihracını durdurdu. işte Macaris-
tan'ın ansızın antikomintern pakta 
iltihaka karar vermesinin sebepleri 

herhalde bunlardır. Bu demarşın Ma
caristan istiklalinin zıyaını ve bu 
memleketin diğer memleketlerle olan 
münasebetlerinin inkıtaını tevlit e -
decek bir ümitsizlik hareketi oldu -
ğunu söylemek fazla olur mu? 

Karpatlarolti Ukranya'sının 

şimôl ve cenup hudutlarında 

Polonya ve Macaristan 
a.sker tahşit ediyorlar 

Polonya 

ıehrinde 

Ukranyasında 

yeni bir takım 

ve Munkaçevo 

hadiseler oldu 
Prag, 17 a.a. -

Karpatlaraltı Uk 
ya ve macar kıta 
pıldığını bildirm 

Karpatlaraltı Ukranyası'nın matbuat bürosu 
nyaıı'nın şimal ve cenup hudutlarında Polon
ı tarafından mühim hareketler ve tahşidat ya. 
edir. 

Norodni Pravda b 
miktarda macar kıtal 
tin içinden Çeko-Slo 
ıon zamanlarda terke 
ra sevkedildiğini hab 
Debrecsen garnizoni 
garnizonunun büyük 
macar - çek-oslovak r 
telif mıntakalarında t 
lunmaktadır. 

Polon\a l'kr 
ciddi l~ir I 

Varşova, 17 a.a. -
yası'nda kain Umran' 
dise olmuştur. Bu civ 

ya cetesi belediye id 
bir şoföre taarruz etm 
tecavizden birini oldu 
ya halkı Polon} a mek 
nı kırmı~tır Polis m"i 
teş etmiş ve nümay·ş 
çını oldiırmüştur. 

etesi, mühim 
nın memleke -
ya tarafından 
en mıntakala · 

vermektedir. 
Buda peşte 

kısmı şimdi 
udunı.ın muh
}it edilmiş bu-

lonya Ukran · 
ciddi bir ha -
a bir Ukran -

sine mensup 
şoför de mü 
üştür. Ukran· 
>İnin camları

rnle ederek a
l rden bir ka -

Monlmt·euo"dn lıii ·ii.1' bir 
niimuvi., yapıldı 

Budapeste. 17 a.a. - Munkaçevo'da 
binlerce kişiden mürekk •p bir halk 
kütlesi hazır oldugu halde bu ayın al
tısında çekler tarafından rap•lmış o -
lan taarruzu protesto etmek maksa -

diyle muazzam bir nümayiş yapılmış -
tır. 

Munkaçevo mebusu B. Vozari. bir 
nutuk irat ederek bu taarruzun teker -
rürü halinde macarlar tarafından kan
lı bir surette tardedileceğini ve ma -
carların ancak Karpatlar hattında du -
racaklarını söylemiştir. 

Hatibin nutku, sık sık "Yaşasın Po
lonya. yaşasın Hitler, yaşasın Musoli
ni'' niclalariyle kesilmiştir. 

Nümayişe iştirak edenler, Hitler 
Musolini ve Bek'e telgraflar çekmiş -
!erdir. 

JUacarlarrlan tahrik yok 
Budapeşte, 17 a.a. - Salahiyetli şah-

3iyetler, Munkaçevo hadisesi sırasın -
da macarlar tarafından hiç bir tahrılt 
vuku bulmadığını bildirmektedirler. 

ı .. tanhul helediyc~i şuhc mii
dürii hakkındaki tahkikat 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Beledi

ye teftiş heyeti tarafından işten el çek
tirilen belediye makine ve sanayi şu -
besi müdürü Nusret hakkındaki tah -
kikat fezlekesi vilayet idare heyetine 
verilmi şve heyet kendisin.den izahat 
almıştır. 

Uf US 

Franko tayyarelerinin 
bombaları altında 

Sivil halk perişan 
bir halde ka(ıyor 

Barselon vaziyetin vehametini gizlemiyor 

Frankistler taarruzun başından beri 
38.000 esir a!dılar hükümetçi lerden 

Barselona, 17 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: Frankistle
rin tayyareleri, Tarragon - Barselon !Osesini mütemadiyen bom
bardıman etmnkte ve zaptedilmiş araziden gelen mülteciler bu 
şose boyunca Barselona'ya doğru kaçmaktadırlar. 

Muvakkat bir melce bulmak için 
yavaş yavaş ilerlemekte olan bu insan 
kütlesi, yolu tamamiyle kapamış olup 
acınacak bir manzara arzetmektedir. 
Bunlardan bir kısmı yaya olarak git -
mekte olup bazıları da arabalara ve 
kamyonlara binmişlerdir. 

Kamyonlara yerleştirilmiş olan tay
yare dafii toplar, bu mültecileri fran
kist tayyarelerin bombardımanlarına 

veya bu tayyarelerdeki mitralyözlerin 
ateşine kaışı himaye etmektedir. 

J' aziyet rrılıim 
Askeri mahfiller ile hiikümet mah -

filleri, vaziyetin vahametini gizleme -
mektedir. Mamafih bu mahfiller cüm -
huriyctçi kıtaatın düşmana karşı şid · 
dctli bir mukavemet göstermekte ol -
dugunu ve fazla endişeye kapılmanın 
dogru olmadığını ilave etmektedir. 
Aynı mahfiller. frankistlerin mu -

vaffakiyetlerini silahlarının pek mü -
him olan üstiınliıgiıne borçlu bulun -
duklarına işaret etmektedirler. Fran -
kistler, harp hattına 800 tayyare sev
ketmişlerdir. Cümhuriyetçilerin ise 
bunlara mukabele edecek ancak bir kaç 
tayyareleri vardır. 

.Frankistlerin topçu kuveti itibariy
le faikiyetlerinin nisbeti 1 - 6 dır. 

Frcınko'nun zaferinden sonrtı 
Mu!folini ı-ıtfllrırını 

k ek mi? 
Londra, 17 a.a. -

muhabiri bildiriyor : 
Salahiyetli Londra mahfilleri, İtal

yanların Franko muzaffer olduğu tak
dirde bile Roma'nın Fransa·ya karşı 
yaptığı taleplerin tervicine kadar ku -
vetlerini İspanya'da bırakmalarından 
korkmaktadırlar. Bu mahfiller. İngiliz 
hükümetinin bu ayın 15 inde çıkan 
lnformazione Diplomatika'nın maka -
lesinde ileri sürülen görüşler hakkın -
da Roma'dan mallımat istemesi müm -
kün oldugunu ilave etmektedirler. 

llii.liii.metçilı•r Granaıa'ya da 
Wtırrıız ettiler 

Endülüs cephesi. 17 a.a. - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

Cümhuriyetçiler, dün Jean eyaleti 
hudutlarında Granata eyaletinde ta -
arruza geçmişlerdir. lleri hareketi, 
Granata ile Alkala la Real yolu isti -
kametinde devam etmektedir. Cüm -
huriyetçiler, Granata ve Cevil'i bir
birine baglıyan demiryoluna 10 ki
lometı-e mesafede bulunmaktadırlar. 

Bu harekat neticesinde cümhuriyet -
çilerin mevzileri, Granata'yı sıkıştı
ran yarım daire şeklini almıştır. 

~fodrid Katnlon)·mlaki Vlıziyeti 
siikünetle laırşı/(l(lı 

Madrid, 17 a.a. - Halk, Katalonya'
daki cümhuriyetçi kıtaların geri çe
kilmesi haberini sükünetle karşılamış
tır. Siyasi ve sendikal teşekküller, 
Katalonya'ya yardım için her türlü 
gayretin sarfedilmesini israr ile iste • 
mektedirler. Merkezi mıntakanın ken
disine ait halledilecek bir çok mesele -
!eri vardır. Binaenaleyh iktisadi su
rette Katalonya'ya yardım edemez. 
Yapabileceği şey, kendisinin harp mal 
zemesi istihsaHitını arttırmak sure -
tiyle Katalonya'dan şimdiye kadar 
görmekte olduğu yardımı hafiflet -
mektir. Fena hava şartları, Estrama
dur'da taarruzu daha ileri götürmeğe 

mani olmaktadır. 

n. N ı>.sırirı f'rcınscıya mi gitmiş? 
Londra, 17 a.a. - Deyli Herald ga

zetesinin zannettiğine göre, başvekil 
Negrin, dün "gizli bir vazife'' ıle Bar
selon'dan hareket etmiştir. Mumailey
hin diın öğleden sonra Pirene hudu -
dunu geçtiği söylenmektedir. 

Deyli Herald şu malumatı ilave et -
mektedir : 

"Negrin'in nereye gideceği gizli tu
tulmakta ise de cümhuriyetçi İspanya 
başvekilinin Paris'e giderek fransız 

hududunun açılması ve cümhuriyet 
ordusunun silah ve cephane itası su -
retiyle takviye edilmesi lehinde son 

BERGA 
• 

l:ıpanyada :ıon va~iyeti gÖ:ıterir harta 

bir teşebbüste bulunacağı zanncdil -
mektedir. 

w•neral l'ranko'nun klltalon
yalılara bey<mncımesi 

Burgos, 17 a.a. - Nasyonalist rad -
yo postaları General Franko'nun is -
panyollara ve bilhassa katalonyalılara 
hitap eden ve bunlara "yakın kurtu -
luşlartnı,, bildirmekle beraber aynı za
_.ınand,a_ı..;F- f a.Jıar...aa.. İ1U1r.-+L ~lan b;r. 

mesajını neşretmişlerdir. 

Mesaj, akan kanların bütün mesu -
liyetini düşman şeflere yüklemekte, 
zira Bilbao'nun sükutundan beri bun
ların h.arbı kaybedeceklerini bilmek -
te olduklarını bildirmektedir. Mesaj 
şu cümlelerle nihayet bulmaktadır: 

"Avrupa'yı komünist tehlikesinden 
kurtaran, barış için işbirliğini arezden 
ananevi ve kahraman bir İspanya der
piş ediyoruz. Kinler. iftiralar nihayet 
bulsun, zira zaferimiz, hakikat kadar 
süratle ve yeni, civanmert ve adil bir 
İspanya ile birlikte ilerlemektedir. 
Gerçeğe dönünüz. Aldanmış olanlar 
bir şeyden korkmasınlar. Kin ve inti
kam nedir bilmediğimize 270 bin esir 
şahittir. Yaşasın İspanya!,. 

f'rcınkistlerin ileri htırek.f•ti 
dt>vam (.>di)·or 

Burgos, 17 a.a. - Umumi karar -
gahın tebliği : 

Katalonya'da ileri hareketimize de
vam etmekteyiz. Servera işgal edilmiş 
ve nasyonalistler kilometrelerce daha 
ileri gitmişlerdir. Bellprat, Claret, 
Montalegro, Montills, Kattlar, Kurul
Iada, Granera de Servera ve 'Grandez 
zaptedilmiştir. 

Diğer taraftan Tarragona'da normal 
hayat başlamıştır. Kaçak halinde ele 
geçirilen esirlerin adedi 4000 i geç -
mektedir. 

Cenup cephesinde, düşmanı püs -
kürttük ve zayiat verdirerek takip et
tik. 

Tayyarelerimiz Palamos meydanı

nı bombaya tutmuştur. Bir kaç tay -
ya reye isabet vaki olmuş ve mühimmat 
fabrikası yanmıştır. 

Son taarruzun başlangıcından beri 
alınan esirlerin miktarı 38 bini geç -
mektedir. 

Bir balkan bisiklet 

antantı kurulacak 
Sofya, 17 a.a. - Balkan bisiklet kon 

gresi dün akşam mesaisini bitirmiştir. 
Kongre bir Balkan bisiklet antantı ih
dasına ve her sene Balkan şampiyonu 
müsabakası, yapılmasına karar ver
miştir. İlk müsabaka bu yaz Sofya'da 
yapılacaktır. Bu müsabakalardan bir 
kaçgün evci Balkan delegeleri Sof yada 
topanarak Balkan bisiklet antantının 

kati teşkiliitı hakkında karar verecek
lerdir. 

Maarif nazırı dün öğıleden sonra de
legeler şerefine bir öğle ziyafeti ver -
miıtir. 
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FRANKOCULARIN ZAFERİ İNGİI 

BASININI KAYGIYA DÜŞÜRDÜ 

Musolini lspanya'nm 
toprak bütünlüğüne 

sahiden riayet edecek mi 
Londra, 17 a.a. - İngiliz gazeteleri, 

frankist taarruzunun muvaffakiyet -
!erini ve İspanya'nın istikbal meselesi
ni, bugünkü nüshalarında, ilk planda 
bahas mevzuu eylemişlerdir. İstisnasız 
bütün gazeteler, muhasımlarının ezici 
fazlalığına rağmen, yese düşmeden 
mücadeleye devam eden cümhuriyetçi 
!erin cesaret ve kahramanlığına hay -
ranlıklarını açık surette izhar etmek · 
tedir. Fakat gazetelerde. aynı zaman -
da. kaygılar da baş göstermiştir. 

Bartlett, Niyuz Kronik! gazetesin -
de diyor ki : 

"Bizzat Fransa dahi, Çemberleyn 'e 
İspanya'nın toprak bütünli.ığüne hür -
met hakkındaki teminatı şüpheli gör
mektedir. Hitler'e ve Musolini"ye bu 
derece borçlu olan Franko'nun, ne ka
dar arzu ederse etsin, alman ve İtalyan 
nüfuzundan kendisini kurtarabilece -
ği sanılmamaktadır . ., 

Ka1Cllo11~·<llılurm maneı,iyatı 

miil.-cmnwl ... 
Diğer taraftan Niyuz Kronik} gaze

tesinin Barselon hususi muhabiri, ga
zetesine şunları bildiriyor: 

"Gerek halkın, gerek ordunun ma
neviyatı hiç bir zaaf eseri gösterme -
mektedir. Kadın, erkek, herkes, mağ
lubiyete inanmak istemiyorlar.,, 

Katalonya orduları baş kumandanı 

General Juan Sarradia, Niyuz Kronikl 
muhabirine, aşağıdaki beyanatta bu -
lunmuştur : 

"Katalonya ordusu, sağlamdır. ~ 
dan başka harp, arazi kazanmak vı 
hut kaybetmekle bitecek değildir. 
talonya'da eli silah tutabilir bir tel 
san kaldıkça, mücadele devam ed 
tiu 

• •• Fakat .frankistl,eri 
durdurabilecekler mi? 

Taymis gazetesi de cümhuriyet 
rin <tZım ve eesaretını methetme 
fakat alınan yeni tedbirlerin frt 
kist ilerleyişini durduramıyacağın 
korkmaktadır. 

Taymis gazetesi, ispanyol arazi 
nin toprak bütünlüğü hakkında Mu 
Iini'nin verdiği teminatı bahis mev2 
ederek sözlerine şöyle devam eylem 
tedir. : 

"Bu teminat, İngiliz hükümet 
tatmin etmektedir. Filhakika, İngi 

tere'nin ispanyol politikasının e~ 

İspanya yarım adasında her türlü l 
hancı kontrolün ingiliz menfaatleri 
aykırı olduğu prensipine dayanma 

tadır. Esasen frankist İspanya'd 
Londra'ya gelen haberler, büyük 

birleşmiş bir İspanya fikrinin şamp 
yonları olan General Franko ve ark 

daşlarının, fransız umumi efkarın 

korktuğu kadar fedakarlıklarda bul 
nacağını tahmin ettirecek mahiye 
değildir ... 

Pirene hududunda 

Yalnız İspanyol istikbali değil, 

Fransız istikbali de ~arpıııyor 

'Eransız aazetelerinin tefsirleri 
Paris, 17 a.a. - tjazeteler hemen hemen ıspanyol mes~ıeıenn 

hasredilmiş olan Milletler Cemiyetinin ilk celsesinden bahaedi • 
yorlar. . 

"Pöti Parizyen gazetesinde Burgoa, hükümet bölseaınde bulu 
nan halkın çektiği açlık ve bombardımanlar kartıB1nda B. Bon · 
ne'nin ifade ettiği heyecana ittirik etmekte ve Fransa'mn kızıf 
haç lehindeki gayretlerini kaydettikten sonra fransız hül<ümeti• 
nin bu kadar ıstırap ve sefaleti azaltmak yolundaki insani gay,. 
retlerine devam edeceğini bildirmektedir. 

Konseyin celsesinden sonra •• 1. 
Muharrir, B. Delvıryo nun sonradan 1 Alman 

söz almak kararına işaret ederek di-
basınına göre 

yor ki: 
"B. Delvayo, Negrin hükümetinin 

gönüllülerin geri alınmasındaki hüs -
nüniyetini aşikar olarak göstermiş bu
lunan beynelmilel askeri komisyonu 
müşahedelerinin kıymetini azaltmak 
istememiştir. Bu hareket Burgos tara
fından asla görülmemiştir. İtalya Fran 
koya yardım etmekte ne kadar ısrar e
derse, Fransa'nın bu himaye ve bu mu 
zafferiyetten hissesini almak vazifesi 
de o nisbctte büyük olacaktır." 

Övr gazetesinde Tabui yazıyor: 
"Cenevre'de, cümhuriyet İspanyası

nı tebcil eden bütün bu celseden son
ra, şu his hasıl olmuştur: Az bir müd
det zarfında dünya umumi efkarı cüm
hurivetci İspanyollar lehinde tam bir 
değişiklik olmaması imkansızdır.'' 

/)iirı )·abancı f ırlm ! 
Ordr gazetesi, hükümetçi askerlerin 

kahramanlıklarından bahsererek diyor 
ki: 

"Halen İspanya'da ve bizim Pirene 
hudutlarımızda, yalnız İspanya'nın is
tiklali değil, Fransa'nın istiklali de 
carpışmaktadır." 

Aynı gazeteye Pertinaks Cenevre -
den bildiriyor: 

"Faşizmin maksadı Akdeniz ve 
Afrika'da şimdiki vaziyeti kendi lehi
ne leğistirmek olduğunu itiraf ettiği 
halde. f spanya'da harbetmesine müsa
ade edilmesi kabul edilir bir şey mi -
dir? Barselon yabancı yardımı reddet
tiği halde cümhurivetçi cephelere kar
şı biri tamamen italyanlardan, italvan 
tayyarelerinden ve muazzam harp 
malzemesinden müteşekkil olmak üo:e
re dört yabancı fırka harbetmektedir. 
Bu hususta icabeden sanksiyon, ka -
rışmazlık teahhütlerine nihayet ver
mek olmalıdır. 

Blum, "mantığa meydan okuyuş,, 

başlığı altında Popüler gazetesindeki 
makalesinde, Londra planı sisteminde 
ambargonun kati surette gönüllülerin 
tahliyesine bağlı bulunduğunu kaydet
tikten sonra diyor ki: 

"İtalyan ordusu lspanya'da harbe-

f ranko muıaff er 
olmadık~a Akdeniz 

iıi hallolamaz ! 
Berlin, ı 7 a.a. - Alman gazetele~ 

nin Akdeniz ve İspanya meselelerinde 
ileri sürdükleri fikirlerin hulasası §U

dur: 
-'Franko'nun tam zaferi ile ispanyol 

meselesi halledilmedikçe. Akdeniz me
selesine hiç bir ha çaresi derpiş oluna-
maz.'' 

Börsen Saytung diyor ki: 
'•Almanya ve İtalya, general Fran

ko'nun zaferini elzem telakki etmek -
te müttefiktir. Bu iki devleti bu bapta 
ilham eden cihet, strateji ve yahut ara
zi miilahazaları değildir. fakat Alman
ya ve 1talva. İespanya'dan kendi a
mansız düsmanları olan bolşevizmi 

kovmıya azmetmiş bulunmaktadır." 

Doyçe Algemayne Saytung diyor 
ki: 

"Musolini. İspanya, Fransa ve ftal
ya'vı avırmakta devam ettikçe arzula
rını bilnirmivecf'ktir. Bunun ir.indir ki, 
halva, Fransa ile ı:rörüsmelerini talik 
bahsinde makul sebeplere malik bu
lunmaktadır. 

diyorı fakat ambargo da bütün şidde
tiyle devam e.diyor. Boyle bir vaziye -
tin mantıgı, muhakemeyi, manevıyatı 

ve adalet fikrini isyana sevkettigini 
söylemek bilmem çok olur mu? Bu va
ziyet artık ne kabul edilebilir ne de 
müsamaha görebilir ... Bu hal daha faz
la devam edemez. 

Bir harp doğurabilmesi itibariyle İs
panya'da her türlü müdahaleyi pren -
'sip itibariyle takbih eden Aksioyn F
ransez gazetesi ise diyor ki: 

"B. Daladiye, hükümetin fransız ka 
nı için hasis olduğunu söylemiştir. 

Kendisine bunu hatırlataca&ız." 



z 
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Yukardaki resim, Berlin'deki yeni yuvarlak "meydan'' ı gö11termektedir. Bu resimde iki hususiyet 
göze çarpıyor: Biri Ankara'.mızda Milli Hakimiyet meydanı ile lstanbul'daki Taksim meydanının 
zamanımızın yeni meydanları ile teşkil ettiği tezat! ikincisi de modern mimarinin ne suretle 

tekamül etmiş olduğunu gösteren sakin, vakur ve sade üsliip 

Amerika Cümhurreisi B . Razvelt, iki m esaj arasında, pul 
koleksiyonculuğu yapıyor 

. .4ynştayn, yeni bir nazariye ke~felmeğe çalışmadığı zaman, 
keman çalma/da vakit geçirir 

lngiliz kıralı S. M. George VI nın sevdiği ıeylerden biri de, 
kamera ile lilm almaktır 

Amerika'nın Londra Büyük Elçi
si B. Kennedi'ye göre, önümüz

deki ilkbaharda Avrupa'da 
harp patlıyacaktır ! 

Fransa'da Nalan rezaletinin a 
kisleri devam etmektedir. A§ağı
daki resim, müllis lilm imalatçı
sını, işlerinin meydana çıkmadığı 
devirlerde, B. Heryo'nun nutuk 
söylediği bir ziya/ette gösteriyor 

Resimli dünya hadiseleri 

Eskiden kadınlar sahneye çıkmadığı için, orta oyunund~ er~e~ler kadın rolü ~apa~!ardı. f!una 
''zenne'ye çıkmak'' denirdi. Yukarda gördüğünüz a~erıkalı .ızc~ ler, Romeovve Ju~yct.ı tcmsıl et

mek için hali miktarda kız aktris bulamadıkları içın kendılerı kadın kılıgına gırmı§ler. .., 

Fakat, üstteki resimde aldıkları cali tavıırlara mukabil a§ağıdaki resimde, peruka'larını taktıktan 
sonra, gayet tabii ve masum tavurlar takındıkları görülüyor. Piyesin muvaffak olması için 

lazım olan da esasen bu! 

' 

• Katalonya'da Frankist ileri hare
keti devam ederken, Barselon 
şehr'i de her gün §iddetli hava 
bombardımanlarına maruz kalı
yor. Bunlardan biri esnasında a-
1K1..,mı§ olan yukardaki resim, ora· 
da bulunan sivil halkın her gün 
çektiği azap hakkında tam bir 

likir vermektedir. 

I 'tlf 
,.,1usıcıAN 5 
uNrON 

REFUSE5 TO 
ARBITRATE ı 

Hollivud'da bir iı anlaımazlığın· 
da haksızlığa uğrayan güzel bir 
"girl" protesto cümleleri taııyan 
bir levhayı gvi•üı:e.e takarak .a -

kak.İarda dolOfıyor 
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BCJ§bakanımız beden terbiyesi istiıare heyeti toplantrsrna reislik ederken 

Beden terbiyesi isliıare heyeU 

Başvekilimizin kıymetli bir nutkundan 
sonra dün müzakerelere başladı 

(' Ba~r 1 inci sayfada ) 
İstişare heyetinin müntehip ve ta

bii azasiyle Genel Direktörlük daire 
ve fede-rasyon reis vekilleri saat on
dan itibaren gelmeğe başlamışlar ve 
saat on buçukta teşrif eden Başvekili 
karşılamışlardır. Genel Direktör, iç -
timada hazır bulunanları birer birer 
Başvekile takdim ettikten sonra ma
sa başına geçilmiş ve Bay Celal Ba -
yar "celse açılmıştır, müzakeremize 
başlıyoruı:,, sözlerini müteakip şu kı
sa ve veciz nutku söylemiştir: 

muştur. İstişare heyetinin toplanıp III. ViUlyctwt<le sı>orurı 
da karar vermesine kafi zaman bu - umumi 'll(lziycti: 

Celiil Baycır'ın nutku 

Junmaması ve bu suretle mevcut olan 
faaliyeti de durdurmak doğru olamı
yacağını düşünerek faaliyete aksak
lık vermedim. Ve bu faaliyeti devam 
ettirmek için kanunun emrettiği şe -
kilde muvakkat bir kadro ve bütçe 
yaptık ve Başvekalete takdim ederek 
heyeti vekile karar ve müsaadesini is
tihsal ettik. 

Bu muvakkat kadro hemen hemen 
Spor Kurumundan kanunen bize in -
tikal eden arkadaşlardan terekküp e
diyordu. Burada gördüğünüz federas-

''Hüküınetin spora ve beden yonları temsil eden arkadaşların hep
terbiyesine nasıl bir veçhe ve isti- si fahri olarak vazifelerine devam et
kamet vereceğini Türkiye Büyük mişlerdir. 
Millet Meclisinde hükümet na- Federasyonlarda çalışarak bu arka
mına söylediğim programda İzah daşlar beni en mühim bir zamanda 
etmİ§tim. Bu izah neticesi olarak büsbütün yalnız bırakmıyarak kendi 
da elimizde olan kanunu BüyÜk vazifelerine aynı alaka ile devam et
Millet Meclisi >İze vermiıtir. Bu tiklerinden dolayı bilhassa huzuru -
kanunun hükiunleri daireşinde nuzda teşekkürü bir borç sayarım. 
memleketimizd aporu geniflet -
mek, tekUnül tirınek arzuaun
dayız ve vazifemiz budur. 

Şüphe etm yorum ki, Genel 
Direktörlük b vazifesini bütün 
memleket gen 1 ğine ti.mil ve 
aeyyan bir sur t _ ifa edecektir. 
Ve gene ıüphe etmiyorum ki, 
aeyyan kelime:; in ifade ettiği 
manaya dikk t etmiısinizdir. 
Memleketimizd k i sporun geçir
diği tekamül safhasının takdir
karıyız. Ancak oıumuza gitmi
yen noktalar da vardır. Ve bun· 
lar memleket g nçliği arasında 
aevgi vücuda getirmek lazımken 
bazı ahvalde ke d ilerini biribir
Jerinden uzakla t rmıya sebep 
teıkil ediyor. Se~ y n ve muhab -
bet kelimesini b maksatla kul
lanmıı oluyorum. Ü mit ediyorum 
ki, sizin muhterem llerinize tev
di edilen memleke gençliğinin 
beden terbiyesi v eden kültürü 
bütün milletin a rz ı ettiği dere
cede terakki ve tek mül göstere
cektir ve bütün mleketle be
raber gençliğimiz sndn hizmetle
rınızı takdirle karıılıyacaktır. 
Buna mazhariyeti i temenni e
der ve hepinizi tebr k ederim.,, 

il. Tescil meselesinde 
1..-ar§ılil§ıkm vaziyet : 

Vazifeye başladığımın hemen 2 - 3 
üncü günü idi. Tescil muamelesi ile 
karşılaştım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eskiden mevcut Spor Kurumu tes

cil nizamnamesine göre kulüplere 
kendi muvafakatiyle ve ancak ellerin
de sicil kağıdı ve cüzdanları bulunan
ların müsabakalara iştirak etmeleri 
lazım geliyordu. Ve bu sebeple mem -
le ketin her tarafından muhtelif ku -
lüplere, aza olmak üzere doldurulup 

tasdik edilmek üzere gönderilmiş bir 
çok sicil kağıtları bulunuyor. 

Tümgeneral Cem l Tcmcr'in 
nutku 

Bunlardan bir kısmı eski spor ku
rumunca imza edilmiş mütebakisinin 
de imza edilmesi bana kalıyordu. O -
nüme getirilen yüzlerce sicil cüzdan
larından birisini elime aldığım za -
man; Kastamonu spor kulübüne tes
cilini istiyen üniformalı bir subayla 
karşılaştım. Daha evel Bursa'da tü
men komutanı bulunduğum zaman ka
nunen mensubini askeriyenin her -
hangi bir hayır cemiyetine dahi aza 
olamıyacakları ancak Genel Kurmay 
Başkanlığının muvafakatleriyle bu gi
bi vazifeleri alabilecekleri yazılı ol -
duğunu biliyordum. 

Başvckil'den sonra E alan Genel 
Direktör Tümgeneral emil Taner 
de işe başladıgından 
vaki faaliyetini şu sure 
tir: 
"- Sayın Başbakanı 

rem arkadaşlarım; 

-.üne kadar 
izah etmiş-

ve muhte-

lşe başladığım zaman elimizde mev
cut dosyalardan bölgeler hakkında bi
raz malumat edindim. Bununla bera -
ber bölgelerde mesut başkan bulunan 
valilerden de bu sahada öğrenilmesi 
lazım gelen hususatı anket şekilinde 
sordum. Ve bunların yarısından ce -
vap alınmıştır. Diğer vilayetler henüz 
cevap vermemişlerdir. 

iV. M iiteluı.'f.'fıslcırtlcm 
yavılmı mılwt: 

Aynı zamanda spor hakkında bilgi 
ve tecrübesi olduğunu öğrendiğim 

birçok zevatın da spôr işleri hakkın
da anket şeklinde fikirlerini sordum. 
Ve bu zevatın da çoğundan kıymetli 
cevaplar ve mütalealar aldım. Bunlar 
da sırası geldiği zaman yüksek tet -
kiklerinize arzolunacaktır. 

1". Altı aylık program: 
Peder-yon ar dMlM.UJldan l 

ay zarfında yapacakları faaliyetler 
hakkında izahat istedim. Arkadaşlar 
bana altı aylık programlarını ve bu 
programların tatbiki için lazım gele
cek para miktarlarını bildirdiler. 

Bu esas dahilinde yaptığım m~vak
kat bütçe Vekiller Heyetince kabul 
edilerek kafi tahsisat verilmiştir. 

Bütçeyi de istişare heyetine arze -
derek, federasyonlara sureti taksimi 
için kendilerinin kararını alacağım. 

Bu altı aylık program yeni çıkan be
den tet'1biyesi ve spor mecmuamızm 
43 - 44 üncü sayfasında yazılıdır. 

Vl. Kı~ sporları için 
yardımlar: 

Kış mevsiminin başlamış bulunma
sından, istişare heyetinin toplanması
nı beklemeğe zaman kalmadığı cihet
le kış sporları faaliyeti bulunan bazı 
bölgelerden ihtiyaçları ve programla
rı hakkında malumat istedim. Bun -
Yardan (Kars, Erzurum, Bolu, Bursa, 
Kastamonu, Tunceli, Gümüşane) böl
gelerine hemen malzeme yardımı ya
pıldığı gibi, Kastamonu bölgesinde 
geçen sene başlamış olan Dağevinin 
inşasının ikmali için de 4000 lira ka
dar bütçeye tahsisat konulmuştu. 

Reisicümhur Hazretleri Kastamo -
nu'yu ziyaretlerinde kış sporiyle ala
kadar olmuşlar ve Kastamonu vali -
sinden izahat almışlardı. Avdetlerin
de bu bölgeye bu hususta yapılacak 
yardımın tacilini emir buyurmuşlar
dır. Kastamonu valisi ile görüşülerek 
buraya verilecek 4000 liranfn ve ka -
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Ankara Borsası 

ÇEKLER 
17 il. kanun 1939 fiyatları 

Açılış F . Kapanış F 

Londra 5.91 5.91 
Nevyork 126.4275 126.4275 
Paris 3.3350 3.3350 
Milano 6.6525 6.6525 
Cenevre 28.5550 28.5550 
Amsterdam 68.69 68.69 
Berlin 50.7525 50.7525 
Brüksel 21.3750 21.3750 
Atina 1.0775 1.0775 
Sof ya 1.5550 1.5550 
Prag 4.3350 4.3350 
Madrid 5.91 5.91 
Varşova 23.88 23.88 
Budapeşte 25.02 25.02 
Bükreş 0.9025 0.9025 
Belgrad 2.8275 2.8275 
Yokohama 34.5025 3<4.5025 
Stokholm 30.425 30.425 
Moskova 23.87 23.87 

ESHAA-1 VE TAH \'lLAT 

1933 Türk Borcu I. 19.375 19.375 
( Peşin ) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 19.75 19.75 

Belediye ücretli memurları 
inzibati ceza görmiyecekler 
Belediyelerde ücretle çalışmakta 

olan memurlar hakkında inzıbati ce · 
zalar tel'tip edilmekte ve bu husustaki 
evrak bazan itiraz üzerine Dahiliye 
Vekaleti memurlar in:lıuat komisyo -
nuna da gelmektedir. Dahiliye Veka -
!eti bu hususu tetkil,c etmiş ve kanunen 
memur olmıyan ve ücretle çalışanlar 

hakkında inzıbati cezaların tatbikı yo
luna gidilemiyeceğini kararlaştırarak 

teşkilatına bildirmiştir. 

Denizbank'ın 

yeni vapurkırı 

İstanbul,17 (Telefonla)- Denizban
kın Avrupa tezgahlarına sipariş ettiği 
Etrüsk tipindeki vapurlarından Tur -
han iki aya kadar, Kadeş de bir aya 
kadar t eslim alınacaklardır. Bu vapur
lar gayri safi 3400 tondur. 

Ereğli limanında 

karaya oturan vapurlar 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ereğli 

, limanında son fırtınada karaya oturan 
gemilerden 2300 tonluk Şadan vapuru 
bugün öğleyin kurtarılmıştır. Şa.dan'
dan sonra Mete ve Samsun vapurları
nın kurtarılmasına başlanmıştır. He
nüz karada bulunan vapurlardan Ga -
lata ve Kaplan'ın da kurtarılma ame
liyelerinin biraz güç olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Belediye ve hususi idare 

mubayaalarında da 

komisyonculuk mülğa 
Devlet mübayaalarında komisyon -

culuğun lfiğvı hakkındaki icra vekil1e
ri heyeti kararı vilayet hususi idare -
!erine ve belediyelere de şamil bulun
maktad ı r. Dah iliye vekaleti bu h,usu -
su yakında valiliklere bildirecektir. 

Rauf Dcnıirtaş Sıvas'a gidiyor 
İstanbul . 17 (Telefonla} - Beledi

ye reis muavinlerinden Rauf Demir -
Giş Sıvas vilayeti idare heyeti azalığı
na tayin edilmiş yerine Akhisar kay
makamı Rifat getirilmiştir. 

ri tamamlanmış ve yalnız içinin dö- ı miz hakkında bazı küçük tesisler bile 
şenmesi kalan ve birkaç güne kadar (atış poligonu, .. ) yapılmıştır. 

Mahkemeler 
Ankara Birinci SuHı Hukuk Ha• 

kimi iğinden : 
İstanbul Beyoğlu Nur Ziya sokak 

15 No. lu Gençer apartımanında Os -
man Vehbi nezdinde Müzeyyene: 

Nebiye vekili avukat Zühtü Akyol 
tarafından aleyhinize açılan iza lei şü
yu davasından dolayı ikametgahını -
zın meçhuliyetine mebni ilanen dave· 
tiye ve gıyap kararı tebliği suretiyle 
gıyabınızda yapılan duruşma sonun
da hissedarlar arasında kabili taksim 
olmadığı anlaşılan Ankara'da Yusuf 
Abbas mahallesi Örtmeli sokakta 412 
ada ve 1 parsel No. lu evin mukadder 
kıymeti olan 4617 lira üzerinden bil
müzayede satılarak şüyuun izalesine 
ve satış tutarının hissedarlara hisse
leri nispetinde tevzi ve taksimine ve 
4111 hisse intifa hakkınıza isabet e -
den miktarın ayrılarak Bankaya kon
masına 26-12-938 gününde karar veril 
miş olduğundan işbu hüküm hulasa
sının tebliği gününden itibaren 8 gün 
içinde temyiz etmediğiniz takdirde 
hükmün katileşeceği ilanen tebiiğ o-
lunur. 193 

Ankara 3. cü Su1h Hukuk Mah1ee
mesinden: 
Ankara'nın Oztürk mahallesinden 

tekmen sokak 8 numaralı evde mukim 
iken 4-12-938 tarihinde ölen Kazım 
Ôzelli terekesine mahkemece vaz'ıyet 
edilmiş olduğundan kefaleti hasebiy
le alacaklı olanlar da dahil olduğu 

halde bilcümle alacaklı ve borçluların 
ve mirasçının vesaiki resmiyeleri i
le beraber bir ay zarfında Ankara 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine müra
caatleri ve alacaklarını vaktiyle kay
dettirmiyenlerin mirasçıya ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takip ede
miyeceklcri lüzumu tebliğ olunur. 

192 

Antalya Asliye Hukuk Mah-. 
mesinden: 

Antalya'nın Yeni kapı mahallesin -
bitmek üzere bulunan kayak evini de 
meydana getirmiş bulunuyoruz. XI. Nizammınw 00 ıalimaına- de oturur Pensiyon kızı Cemile veki

li avukat Fuat Dal tarafından müvek
melcı-iıı lıazırlunnıası: J'II. f'inlmıdiyaycl gidecek kilesinin kocası Antalya'nın Bahbey 

·· ·ı.. Bir de nizamname ve talimatname- mahallesinde iken halen ikametgahı gu re§<;lwr: lerin hazırlanması meselesi vardır. meçhul Salamon Haskiya oğlu Leon 
Önümüzde yapılacak işlerden birisi Bunları huzurunuza hazırlanmış bir aleyhine Antalya asliye hukuk maıh

de nisanda Türkiye - Finlandiya güreş şekilde getirmedik. Çünkü kanun bun- kemesine ikame olunan bilasebep bir· 
müsabakalarının sonuncusudur. Bu tarın yapılmasını istişare heyetine ver- liği terk ve zina sebepleriyle boşan -
müsabaka 3 sene için tertip edildiğine miştir. Ben yalnız şahsi kanaatlerim o- ma davasını müddeiye vekili avukat 
göre, birincisini onlar, ikincisini biz !arak bir proje hazırladım. Bu genel Fuat Dal'ın vicah ve müddeialeyh Le
kazanmış bulunuyoruz. Bu üçüncüsü- direktörlüğün bir projesi değil, kendi onun gıyabında sepkeden muhakeme 
nü kim kazanırsa mevcut kupayı ve şahsi projemdir ve müsvedde halinde- sonunda müddeialeyh Leonun bundan 
neticeyi kazanmış olacaktır. dir. Kon°uşmamız esnasında kendi şah· beş sene eve) Antalyada evlenerek i-

iirea.Je.d&ra&ı1on.u ..ta bıı~ıı.ah:t- At:.niiul,...am nlı:ar.ak...ar.zedece2im. ki ay sonra evliliE!:in kendisine tahmil 
kadan k uvetli Ümitvar bulunaugundan • 

0 
• ,,., cuıı;ı yıu;ııçıcı' Yuı ctmcıın. ~ """"«°" 

bu müsabakaya iştirake karar verdik. Xll. Ec1ıebı devlet le§kılatını diyle karısı Cemileyi terkederek ec -
Ancak bunun için ciddi surette hazır- tetl,il:,: n ebi memleketlere gittiği ve evlenmek 
}anmak icap ediyordu. İstanbul'da bu- A • • A suretiyle zina ettiği bir de çocukları 
lunan Finlandiya tabiiyetinde antre- Ecnebı devlctlerdekı spor teşkılat - meydana geldiği ve karısı Cemileye 
nör ile Bursa'daki diğer bir antrenö tarı hakkında kafi derecede matnmat Kudils'ten kati alaka ettiğine dair 
rümüzü ve milli takım kadrosundaki topldl~~~ldı. Buhbapt~k.i vesai

1
k ıucakrası bir de talaknamc mahiyetinde vesika 

güreşçileri Akara'ya getirerek bir ge ıgı zaman eyetınıze arzo una • dahi gönderdiği müddeiye vekili ta-
kamp kurduk. Güreşçilerimizin iaşe ve tır. rafından ibraz edilen evrakı müsbite 
ibatelerinin Türk Hava Kurumunda XIII. Heden terbiyesi ve ve ikame edilip yeminle dinlenen şa-
iyi ve rahat bir şekilde temin edilmiş bitlerin şehadetleriyle tahakkuk etti-
bulunmasından dolayı Kurumun sa - :opor nıecmıuısı: ğinden kanunu medeninin 129 ve 132 
yın başkanı Bay Fuat Bulca'ya huzu- Genel direktörlük tarafından ayda ve 138 ve 150 inci maddeleri mucibin
runuzda teşekkürü bir borç sayarım. bir çıkarılmak Üzere (Beden Terbiyesi ce tarafların boşanmalarına ve kaba-

Bu güreşçiler federasyonca yapılan ve Sp0r) adlı mecmuanın çıkarılmasını hatli olan müddeialeyh Lconun 142-
evkat cetveline ve programa uyarak düşündüm ve bunun ilk nüshasını bu inci maddesi mucibince bir sene müd
nezaret altında muntazam çalışmakta- ay çıkardık ve bunu da sunuyorum.,, detlc evlenmemesine ve ilam harcı ile 
dırlar. Bu beyanatın sonunda Tayyare Ce- sair masarifi muhakeme olan 3012 üç 

VJII. llariçle temas: 

İleride yapacağımız harici temaslar 
için istişare heyetinin vereceği karar
ları ve direktiflerini alacağ ı z. Yalnız 

şimdiye kadar birçok müsabaka teklif
leriyle karşılaştık, bunlardan bazıları -
nı kabul ettik, bazılarını reddettik. 
Ancak bu karşılaşmalarda bilhassa 
milli kelimesini kullanmaktan çok iç
tinap edilmesi üzerinde durdum. Ro
manya ile yapılması tekarrür etmiş o
lan milli müsabakayı temsili ve dost
luk maçı mahiyetinde yaptık. 

Macarlarla da bir müsabaka yapıl

ması için anlaşmıştık. Ancak son anın
da bu müsabakadan vazgeçtik. Yunan
lılarla önilmüzdeki ay içinde bir müsa
baka yapmak istiyoruz, kabul edip et
miyeceklerini bilmiyoruz. 

miyeti Reisi Bay Fuat Bulca'nın tek- bin on iki kuru§un müddeialeyh Le
lifi ile Reisicümhurumuza heyetin on'a aidiyetine kabili temyiz olmak 
hürmet ve tazimlerinin arzedilmesi üzere 14-1-939 tari~inde müddeialeyh 
ittifakla kararlaştırılmıştır. Leonun gıyabında verilen 122/ 3 No. 

Celseye nihayet verildikten sonra lu karar tebliğ makamına kaim olmak 
Başvekil Bay Celal Bayar toplantıda üzere ilan olunur. (193} 10219 
hazır bulunanlarla bir müddet spor 
işlerimiz hakkında görüşmüşler, ka -
nun hükümlerinin infazı ve çizilen 
programın tahakkuku hususunda hü
kümetinin kendilerine daima zahir o
lacağını vad ve teyit etmişlerdir. 

Bay Celal Bayar'm teşyiinden son
ra tekrar toplanan heyet vakit öğle
ye yaklaşmış olduğundan ikinci cel
seyi bugün akdetmek kararını vermiş
tir. 

Bugünkü toplantıda asbaşkan ve 
umumi katip seçilecek, daire ve fe -
derasyon reis vekilleri muhtelif mev
zulara dair izahlarda bulunacaklardı. 

Yüksek İktisat Mektebi 

Ankara'ya taımmıyor 
Yüksek İktısat ve Ticaret mekte -

binin şehrimize nakledileceği haber -
!eri asılsızdır. Maarif Vekaletinde ala
kalı zatlar bu mektebin naklinin her 
şeyden evel bina meselesi olduğunu. 
bina tedarik edilse dahi nakil hakkın
da verilmiş bir karar olmadığı gibi 
düşünülmemiş bile olduğunu söyle -
mektedir. 

Beden terbiyesi kam ı yurddaşın 
fizik ve moral kabiliy ni yükselt -
mek maksadiyle teşkil ilip, bu va -
zifeyi ifa etmek için ba itimat gös
teren sayın Başbakan.ur. huzurunuz
da teşekkür etmeyi bir orç bitirim. 

Bu itibarla ordu mensuplarını bu e
mirler, talimatname ve kanundaki sa
rahate rağmen bu subay arkadaşı tes
cil etmem tamamen aykırı bir hare
ket olurdu. Böyle kanuna aykırı bir 
hareket yapmak bence imkansızdı. 
Genci Kurmay'dan bu husustaki di -
rektiflcrini yeniden sordum. Mareşal 
emirsiz ve kendisinden müsaade a -
hnrnaksızın sivil kulliplere intisap e
denler hakkında askeri ceza kanunun
da müeyyet maddeler bulunduğunu 

göstererek buna muvafakat etmedi -
ler. 

yak malzemesinin müstacelen veril - JX. Hakem kursları: 
mesini emrettim. 

Almış oldugum bu e i bütün ta· 
katim ve bütün maddi, anevi kuve
timi sarfederek muhteı '.l arkadaşla
rımın kıymetli yardım iyle b~ara
cağımı da kuvetle ümit terim. 

Kanun beden terbiye ı işlerini ge
rek programlaştırmayı e gerekse bu
nu tatbik sahasına koy. c k nizamna
me ve talimatnameleri yapmayı ve 
karar vermeği istişare heyetine bırak
mıştır. Binaenaleyh istişare heyeti 
toplanıncıya kadar iş başladığım 
gündenberi geçmis olan zamanda ya
pılan işler hakkında kendilerine he -
sap vermeği bir borç bilirım. 

1. Muı><ıhlwı lwtlro 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü teşekkül ettiği zaman ilk işim mu
vakkat kadro ve bütçeyi yapmak ol-

Kanunun sarahatine binaen, talebe
lerin de kulüplere girmesine cevaz 
olmadığını, kanunun kabulü esnasın
daki münakaşaları da .zabıtlardan tet
kik ettim. Buradan da anlaşıldığına 
göre talebelerin kulüpler.e intisap e
dip etmemeleri keyfiyeti tamamiyle 
Maarif Vekaletinin rey ve mesuliyeti
ne bırakılmıştır. 

Bununla beraber bu cihetin tenviri 
hususunu Maarif Vekaletinden sor -
dum. Ve kanunun sarahatinden bah
sederek talebelerin kulüplere giremi
yecekleri cevabını Maarif Vekaletin
den aldım. 

Bunun üzerine keyfiyeti bölgelere 
tamim ederek, asker ve talebelerin 
kulüplere tescil edilmemeleri, evelce 
tescil edilmiş olanların da kayıdları
rının iptalleri için hüviyet cüzdanla
rnın geri gönderilmesini emrettim. 

""** 
Bir de Ankara'daki Dikmen sırtları 

gözüme ilişti. Kış mevsiminde burada 
fazla faali ye tolduğunu öğrendim. Bu 
faaliyet esnasında orada mevcut han
dan istifade ediliyormuş ve her sene 
bu hana para yardımı yapılıyormuş. 

Bu hanı gördüm. Ve hana verilen pa
ralarla burada yeniden muntazam ka
yak evi yapılmasını daha uygun bul
dum. 

Ve orada Partide çalışan arkadaşlar
dan birinin şahsen yaptırmakta olduğu 
ve temelleri bitmiş, duvarları yarıya 

gelmiş ve itmam edilemiyerek yarım 
kalmış bulunan kayak evinin geneldi
rektörlük hesabına satın alınması için 
vali beyle görüştüm. Bu arkadaş rica
mızı ve vali beyin de arzusunu reddct
miyerek yapılan işi bize devretmiye 
muvafakat etti. Ve bunun üzerine bi
nanın eksik kalan diğer kısımlarının 

ikmali için mirl)Clra emir vererek keşfi
ni yaptırdım. nugün çatısı, pençerele-

Birçok müsabakaların fena netice · 
ler vermesinin en mühim sebeplerin
den birisinin de hakem meselesi oldu
ğunu gördüğümüz için buna da ehemi
yet vermiş bulunuyoruz. Ve bu sebeple 
bütün bölgelerde hakem kursları açıl
mıştır. Şimdilik tedrisatla meşgul bu
lunmaktadırlar. İleride heyetinizin ve
receği kararlara göre hakemlere ehli
yet verilecek ve hakemliklerinin tas
dikleri yapılacaktır. 

X. Köy tetkikkri: 
Köylerle de meşgul olduk. Köyler

de kanunun tatbik kabiliyetlerini an -
ıamak ve oralarda yapılacak teşkilat 
hakkında bir fikir edinmek için bazı 
- işlerimizin hariç vilayetlerdeki köy
leri görmemize müsaadesizliği yüzün
den - yakın köylere gidildi. 

Bunlardan birisi yeni kurulmuş bir 
köy olan Etimesğut, diğeri (Kayaş) e~
kiden mevcut olan bir köydür. Etimcs
ğut'ta beden ter.biyesi ve spor işlcri-1 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Biyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan batka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
miı olursunuz. 
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ULUS 

H 1 K A y E 
Bir yllbaşı gecesinin hikOyesi ... 

. Baı ucundaki çalar saatin gürültü
:~e uyandı. Ve derhal karyolasında 

grularak oturdu. Dışarıda çoktan 
Iı.va kararmıı ince ince yağmur yağı
~ordu. Fırlayıp ayağa kalktı. Gerindi. 
al encerenin başına doğru yürüdü. Ve 
nrnı cama dayıyarak sokağı seyre 

batladı. Geni§ §Oselerden otobüsler 
geçiyor, satıcılar haykırıyor ve he
lrıen her köşe başında bir dakika için
de bir aürü insan kalabalığı birikiyor 
•e bir an sonra muhtelif istikametle
~~ doğru dağılıveriyorlar .•. Beyaz ön-
~klü dükkan çırakları kucaklarında

lcı rengarenk ince k!ğıtlara sarılmı§ 
Paketleri yağmurdan gizlemeğe çatı
larak koşuşarak ilerliyorlar ... Dışarı
da yılba'ı gecesine hazırlık ve müt
hiı bir canlılık var. 

Gündüzü uyku ile geçirdiğine kı
ıtarak hemen soyunup yeni elbiseleri
ni giymeğe başladı. Sokağa çıktığı 
~rnan ilk iti nereye gideceğini dü
tunmek oldu. Saat yedi sularında idi. 
liiç bir yere verilmiş sözü ve evel
den kararlaştırıp gideceği bir yeri 
Yoktu. Bir sigara yaktı. Ve kahve
rengi paltosunun yakasını kaldırıp 
eldivenlerini sıkıca ellerine geçir
dikten aonra şehre doğru yürümeğe 
baıladı. Gezmelerde; planlı hareket 

Yazan : Umran Nazil 

etmekten pek hoşlanmazdı. Fakat ' , 
böyle büsbütün de kararsız hareket J ~ 
de hiç hoş bir şey değildi. ı }ardaki ahbablıklar insanları mazi ve 1 dı. Yavaşca anahtarını çıkardı. Ka-

Geçen seneleri düşün~ü .. Geçen se- halleri hakkında hiç bir düşüncenin pıyı açıp içeri girdi. Salon bomboş 
ne bu gece nerede ve kımınle bera- tesirinde kalmaksızın o saatler için ve sessizdi. Sanki kimseyi rahatsız 
herdi? Yavaşça tebessüm etti. Düşün- birbirine en derin samimiyet bağla- etmemek ister gibi ayaklarının ucuna 
~: ve tahlillerini daha genişletti. riyle bağlamaz mı idi?.. basarak yağmurdan ıslanmıs sapka-
§~rndi. herkes ve bilhassa ?üyük şe- Muhatabı anlatıyordu: srnı ve paltosunu çıkarıp ~astı. Ve 
hırlerın halkı nasıl eğlenıyorlardı.. kı· sonra yatak odasına girdi. 
Ve bu gece onlar için nasıl emaalsiz - Siz o zaman zannediyordum 
bir heyecan gecesi olacaktı?... daha mektebe devam ediyordunuz. 

Ben de bermutat bir fabrikatörün ka-
Yollarda birbirine sokulmuş ilerli- tibi idim. Belki paramız azdı. Ve bel-

~cn çiftlere, apartman kapılarından ki düşüncelerimiz, dertlerimiz şimdi
§arkı söyliyerek, haykırarak giren kinden bin kere fazla idi. Fakat dü
gençlere rastladı. Halbuki kendisi bu 
geceyi de diğer bütün yağmurlu ve 
8oğuk kıt geceleri gibi yalnız geçir
llleğe mahkumdu. Zira. henüz bu ko
c.tnan ıehirdc ilk günlerini yapmak
ta idi. 

Şehrin, rıık dolu büyük cad<lclerine 
teldiği zaman eğlence yerlerinin ka
pıları 6nünden birer birer geçmeğe 
başladı. Şimdi salonların aarı perde
li camekinlarından içeriye göz atı
ll:ocdu. Bir kö de müzik çalıyor ve 
çiçek dolu meaaJarm bqlar111da Jrala
balık aileler ve çiftler oturuyorlardı. 

Böyle bir yerde tek ba§ına bir ma
tla iıgal ederek, danaedip eğlenenleri 
•eyretmenin manasızlığını düşündü. 

Ve afır adımlarla yoluna devam etti .. 
A.rtık ne yapabilirdi ? 

Her akpm yaptığı gibi çarııdan 
bir miktar et ve biraz tarap alıp eve 
dönse her zaman ev işlerine bakan 
genç kadın da bu gece için yarın sa
baha kadar izin alıp daha sabahtan 
çıkıp gitmifti. 

Az evel sessizlikten hayata, eğlen
ceye doğru giderken ~imdi birdenbi
re içini kaphyan bir takım hisler o
nu tekrar sessiz, asude bir köşe arat -
lnağa sevketti. 

Ve §Öyle en tenha bir lokantada 
bir miktar içkiyle birlikte hafif bir 
akşam yemeği yemek istedi. Ve he -
tnen hemen yeraltı denilebilecek bir 
zemin katında olan "Şen lokantaya" 
girdi. 

şün bir kere azizim ... Cumartesi gün
leri cebimize bir yeşil kağıdı yerleş
tirdik mi? •.. Doğru Seyfi babanın ta
vanından yeşil karpuzlu isli bir lam
ba sallanan ufacık meyhanesine gi
derdik. Bu sırada dışarıda ekseriya 
kar yağmaktadır. Ve yanı başımızda
ki ocaktan taze balık kokuları ve ta-
vandaki yağın cızutıları duyulmak-
tadır. 

Sonra oradan ırece yarısına doğru 
~ıkardrk... Nereye giderdiJC ?... Gül
aümlere ... O ne hoı kadındı. Ne hoş 
kadınnnn.... O sofada ufak hasırın 
üstünde geçirilen soğuk fakat tatlı 
kış geceleri ... Ah ... Bütün sefaletine 
ve bütün acılarına rağmen ne hoş 
günlerdi? .. 
Diğeri bir sigara yakıp derin derin 

çektikten sonra fersiz nazarlarını in
ce ve mavi sigara dumanlarına taka
cak cevap verdi: 

- Evet ne h~ günlerdi..? Halbuki 
bak şimdi o günlere nisbetle belki 
bin defa fada kazanıyoruz. Fakat bu 
kafi mi? Belki bugün o ufacık mey
haneyi aatın alabiliriz. Hele Gülsü
mün .... Bir hafta kapatabiliriz kalta-
ğın evini... 

Fakat hepsi bu kadar. Halbuki bu
rada; §imdi insanda ne kadar muh
telif arzular uyanıyor. İnsan oğlun
da za,ınanla büyüyen ne tükenmez iş
tiyaklar var ... 

Bir anda soyundu. Pijamasını giy
di. Ve balkona çıktı. Yatak odasının 
tavanındaki abajurdan süzülen bir ı

şık şimdi içeriyi aydınlatıyordu. Ya
ğan yağmurun altında l·ıı rşrsrndaki 
şehdi ve ışık dolu apartmanları sey
retti. Ve bir an bu gece neşe içinde 
eğlenenleri düşündü. Balkon kapısını 
kapayıp odasına girdiği zaman evela 
masanın üzerinden kendisine gülüm
siyen genç kız resmine baktı. Sonra 
gözleri bavuluna ilişti. 

Şimdi içinde bir türlü bu bavulu 
açarak maziyi hatırlatacak resimleri 
ve mektupları karmgtırmak için bir 
arzu yoktu. Derhal elektriği söndü
rilp yataf ına girdi. 

*** 
1 Kanunusani sabahı öğleye doğru 

gözlerini açtı. Yattığı yerden baş u
cundaki oda kapısını araladı. Dışa
rıdan hızmetçi kadının ayak sesleri 
geliyordu. Uykulı; gözlerle sigara pa
ketini arayıp buldu. Ve bir sigara 
yaktı. Ve bu sırada mutbaht. pirzola 
kızartan hizmetçi kadınla komşu 
evin balkonunda seccadeleri süpü -
ren genç bir kızın muhaverelerini is
temiyerek dinlemeğe başladı. 

Hizmetçi kadın söylüyordu: 

- Demek akşam sizde de eğlence 
vardı. Ben de bizimkilere gittim. Fe
na eğlenmedik. 

- Ben dün sabahtan çıktım. Onla
rı evde bırakmıştım. Fakat bak saat 
nerede ise on ikiye geliyor bizim ka
;nvalde daha eve gelmemiş... Aşkol
sun vallahi ihtiyara ... 

(Miitekait oda komşusuna hizmetçi 

[".""""".". "" """".""" """" """] 
A N D A Ç ................................................ 

NÖBETÇi E..;ZANELER 
: latanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Peqjembc 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yeni:sehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat iıtemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

YNtgın hibarı: (1521 ). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlcra
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı li.rıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806· 3259). - Y enişchi r. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüalerin ilk ve ~n aefeı-leri 

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

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

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen"den Ulus M . na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
Keçiôren'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik"ten Ulus M . na 7.00 21.30 

Ulus M . dan Cebeci"ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye - .- 17.00 

Yeni~ehir"den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. elan Y enişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akkôpriı"ye 6.15 7.00 
Akkoprü'den S. pazaıı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evleıden Ulus M. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
be$ dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha 11ktır: 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci. Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kacla ; saat 20 den 21 e kadar her on da-

kika<la; ı;aat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'nclan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dônti&leri sinemaların daaılıı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü saat (18) c kadardır. . . 
Posta saat (l9) a kadar İstanbul cihetı
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarp ııoa'ya : r hah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergiin 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

Memur alınacak 
Umumi Mağazalar Türk Anonim 

Şirketinden : 

Şirketimizce muhtelif şehirlerde a
çılacak umumi mağazalar müdürlük 
ve seksiyon şefliklerinde istihdam 
edilmek üzere müsabaka ile memur 

alınacaktır. Bu memurlar, staj gör-

mek üzere Fransa'ya gönderilecektir. 
Staj neticesinde ehliyetlerine göre 
münasip memuriyetlere tayin edile
ceklerdir. Müsabaka tarihi ve mahal
li ayrıca bildirilecektir. 

Evela, sigara dumanlarının tava
nında mavi bir bulut tabakası halin
de uçuştuğu bu ufak salonun dört 
köıesine belki bir aşina göz bulurum 
ümidiyle uzun uzun baktı. Ve sonra 
Ümitsiz olarak boş bir masaya oturur
ken bir elin çöklik omuzlarına doku

Lakin kim ne derse desin ben de 
bütün sefaletine rağmen eski günle
rimizi arıyorum dostum ... Maceraya .. 
heyecana çok hasretim var ... 

kadın bu ismi vermişti. Kainvalde ... ) Müsabaka imtihanına giriş şartla-
- Peki akşam biri sizin arka odada rı: 

narak kendisine: 

- Vehabciğim ... Sen ... Sen burada
sın ha? diye haykmldrğını duydu. 

*** Hala ismini hatırlıyamadığı arka-
daşından lokantanın kapısında ayrıl
dıktan sonra tekrar evine kadar ağır 
ağır yürümeği tercih etti. Pansiyonda 
mu~ukkak ki bu gece ne ihtiyar bir 
mütekait olan bitişik oda komşusu 
ne diğer odanın kiracısı ve ne de hiz
metçi kadın vardı. 

dolaşıp duruyordu. O kim? 
- He. o mu .. ? O ufak görümcem

dir. (Kendisine de bu ismi vermişti.) 
Arka odada oturur. Büyük görüm

cemi hıç t:orma gece kuşudur o kafir .. 

1 - Türk olmak, 
2 - Askerlik fili hizmetini yapmış 

ve terhis edilmiş bulunmak, 
3 - 35 yaşını geçmemiş olniak, 
4 - En az lise tahsilini ikmal et-

miş olmak, 
5 - Hiisnühal ve hüsnühizmet ve

sikalarını hamil olmak, 
6 - Bankalarda veya ticari mües

seselerde bir müddet çalışmış olmak, 

-9-

Et fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 
Mevsim dolayısiyle 18 - 1 - 1939 tarihinden itibaren şehri 

mizde perakende olarak azami et fiyatları aşağıdaki şe
kilde teabit olunmuıtur. Sayın halka ilan olunur. 

.. 
işte 

Koyun eti 
Keçi eti 
Sığır eti (Kemiksiz) 
Sığır eti (Kemikli) 
Dana eti 

Kuruş 

Uf 

diyip geçmeyi 
Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• 
rıp 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P J R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garanti eder. 

Satınalırken dı~ında ve tabletlerin üstünde 
E0 markasının bulunmasına dikkat ediniz.. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- --
§Maden kömürü alınacak§ - -

-

~ Ankara Elektrik ve Havagazı § 
§T. A. sirketlerinden : § - -- 1. 4. 1939 tarihinden 31. 3. 1940 tarihine kadar ihtiyacı- =: 
:= mız olan 20-25 bin ton yıkanmıı zerodiz Zonguldak ma- =: = den kömürü şartname mucibince satın alınacaktır. =: = Şartname~in 23. ı . 1939 tarihine kadar şirketlerimizden =: 

aldırılması ve kati tekliflerin 26. 1. 1939 tarihine kadar : 
:= Müdüriyetimize gönderilmesi. 202 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

111111111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 11111111111 
~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ 
§§ Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete § 
=: ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve ıtina ile yapılır. Fiyatlarda dai· = 
§ mi itidal. Resmi ve husust müessesata toptan mübayatta her hu- = 
iııı 111Iİİİİİ1 İİıİiil ":~;:~:. gö~t~~~ 8U

1 
us ~: ydai( 1; İ 1İıilıliii1111. 

Hemen o tarafa döndü. Şimdi kar
tıaında onun kendisini ismiyle çağrr
lnasma rağmen bir türlü ne ismını 

ne de kendisini tahattur edemediği 
\'e fakat bir göz tanışıkhğiyle hayal 
trıeyal hatırhyabildiği bir arkadaşı 
<luruyordu. Sanki en yakın bir dos
tunu görmüş kadar sevindi. Muhata
bının avuçlarını avuçları arasında sı

Fakat ne olursa olsun içinde tuhaf 
bir his vardı. Evine gitmek odasına 
kapanmak ve sanki bütün bu geceyi 
mazisiyle beraber geçirmeği arzulu
yordu. Mesela; bavulunu açacak bu
radaki eski dost mektuplarını ve bir 
vakitler delicesine sevdiği ve belki 

Fakat öbürü ufağı genç menç ama 
ı=üncpcnin biridir. Odasına kapanır. 
Oyle oturur. isterse oturmasın ... Zı
pır fena halde tutgun ... Senin anlıya
cağın bir İstanbul yosmasına aşık ... 
Budala eğlenmek nedir bilmiyor. Sa
de kapansın odasına tapınsın yosma
sına ... İşte o kadar ... Aşk maşk bı:nim 
anlamadığım şey ... Sen ne dersin? Ve 
uzun kahkahalar .. . 

7 - Fransızcayı bihakkın okuyup 
yazmak, 

İmtihan mevzuu: 

Demir horu Vt' ~air~ almac:-ak 

Ankara Orman Fidanlık Müdür
lüğünden: 

cektir. Pul ve sair masrafı müşteriye 
aittir. 

3 - Borular tarihi ihaleden itiba
ren 1 ayda teslim edilecek edilmedı~i 
takdirde dipozit irat kaydolunacak
tır. 

\arken: 

- Oh ... Ne tesadüf... Senelerden 
•onra... Burada karşılaşmak ha... De
di. 

Ve arkadaımın gösterdiği aandal
}'eye ilitiverdi. 

*** hala da düttündüğü genç bir kızın es- v 

" b" 1 Bu sözleri işitince derhal yatagın-ki resimlerine bakmak... Ve öy ece V 
dan fırladı. Oda kapısını kapadı. e oyalanmak istiyordu. . . 

Tam pansiyonun kapısından girer- pencerenin yanına koşup akşamki gı
ken her sabah dairesine giderken kar- bi alnını cama dayayıp dışarıyı seyre 

·ı basladı. Ve gözleri eğlenceden dönen şılaştığı, ikinci katta oturan yeşı · k 
gözlü ve fevkarnde güzel bir kadınla çiftlere ve otobüs duraklarında be • 
karşılaştı. Genç kadın koluna girdiği !esenlere takıldı. Ve böyle yalnız ve 

A) T.icari hesap, 
B) Ticari muhasebe, 
C) Türkçe ve fransızca yazı ve ter· 

cüme, 

D) lktısadi coğrafya, 

E) Umumi mağaza, nakliyat ve si
gorta işleri hakkında mücmel kanuni 
hükümler. 

· f · kbo se;siz geçen bir yılbaşı gecesinden 
orta yaşlı sarışın ve hafı 51ıçe zu- d k Taliplerin cvı·ak ve vesaik suretle-

ıık · d ki b. · d" sonra yeni senenin ilk günün e en-ıçki bar a arını ıtır ıkten ğu bir adama sokularak: · h rini raptederek ve sarih adreslerini 

••• 
lonra eski günlerden konutnıağa baş- _ İnsan böyle bir gecede karısını disiyle alay edenlerin sözlerim atır-
1- • d l f halde ı· rerliyerek · yazarak nihayet 1 şubat 939 tarihine ... <iılar. Or dört aene evel İstan- bu kadar bekletir mi hiç? Sankı ev e ayıp ena :ıı • 
b :ıı • d d"? B · kadar Ankara'da Ulus meydanında Ul'da aynı semtte oturuyorlardı. Ek- tracı olup süslenemezdin? Bu eğlence - Ne tuhaf zihnıyet e ı u yenı 

:ıı f k" · d ngini Korak hanında umumi Mağazalar T. •triya, akşamları o semtin en fakir ve gecesinde akşamın dokuzuna kadar yılın insanlarının a ırı e ze ::ı 
b kl · ı ğ ·nan A. Ş . i genel direktörlüğüne tahriren tn ucuz bir meyhanesinde karıılaşır- beni deliler gibi evde oturtup e et- de aşkın kudsiyetıne; var ı ına ı -

ı · ·yata müracaat ederek kaydolmaları. il' ve ekseriya yan yana bir masada tin 1 Diye çıkı9ıyordu. mıyan maddıyata tapan manevı 
Oturup şundan, bundan hayattan ve Merdivenleri ik~er ikişer çıkarken od il uzatan kimseler .. ! İmtihanı kazanıp Fransa'ya gönde
~ktan bahsederler ve hatta bazan "deliler gibi evde beklemek!" diye Ah zavallı ... Gafil ve bedbaht in- rilecek memurlardan, üç aene müd-
lcendilerine birlikte macera aramağa mırıldanıyordu. Daire kapısının önü- sanlar... detle şirket hizmetinde bulunacakla-
Çılcarlardı. Vehap belki o zaman da ne gelince durdu. Yukarı katlardan Sonra içini çekerek: rına dair Noterden musaddak bir ta-

1 - Ankara orman teşcir <>abas ı 
için yerli malı 900 metre 3 parmak 
demir boru ve 5 kalem redikson ve 
saire 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Borular orman fidanlığı yakı
nında 5 tepeden birisine teslim edi. 
lecek bedeli teslimi müteakip verile 

4 - Müşteri münakasaya girmez
den evci % 7,5 dipozit akçesi yatıra
caktır. Münakasa 28. 1. 939 tarihinde 
icra edileceğinden talip olanlar dipo
zit akçesiyle cumartesi günü saat 11 
de Ankara orman müdüriyetine gel
meleri ilan olunur. (162) 10173 

Ayakkabı sergisi 
latan bul' daki P A Ç 1 K A K 1 S ticarethanesi 19 ikincı 

kanun perıembe günü saat 15 ten 19 a kadar ANKARA 
PALAS salonlarında yerli ve lsviçre BALL Y ayakkapları· 
nın en son modellerini gösterecektir. 171 trıuııatabının ismini öğrenmemitti. hafif bir müzik sesi geliyordu. Et- - Aşk ... Aşk diye mırıldandı. ahhüt ve kefalet senedi alınacaktır. 

~ten buna ne lüzum vardı. Bu ma=aa=-.....:...:r:..:a::f.:.ta:.....!g~u::· l:..:ü::!ş.:.en=..:le:..:r......:.v.:e.....:.ha::ğ~r:...:ı.!şan1=:..:.a:..:.r_va_r_-...:...__:G_a_f_le_t_v_e_z_a_v_a_ll_ı_lı_k_k_im_d_e_acaıb __ a_? ______ _:_( 1_9_2_) ______ 1_0_2_1_8_.___ 



-10- ULUS 

RESMİ iLANLAR 
Satllık taylar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Harp okulunda altı aylarını doldur
muş sekiz baş tay 20-ikincikanun-939 
pazartesi günü saat 10 da M.M.V. sa
tın alma Ko. da arttırma suretiyle sa -
tılaraktır. Tayları görmek istiyenlcr 
Harp okuluna ve arttırmaya girecek -
lcr satış günü ve saatında M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. ( 136) 

l lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(131) 10153 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A1ma Komisyonun-dan: 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

senesi ihtiyacı için 70,000 kilo pilav
lık pirinç talip zuhur etmediğinden 
ve evelce verilen 22 kuruş 74 santim 
fiyat makamca pahalı görüldüğünden 
mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 2S kurus o
lup ilk teminatı 1312 lira 50 kur~uş -
tur. İhalesi 23-1-939 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İstekliler şartnamesini 
her gün tümen satınalma komisyo -
nunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2,3 maddele -
rindeki vesaik ile teminat mektupla
rını havi zarflarını belli gün ve saat· 
ten en az bir saat evelinc kadar tiı 

men satınalma komisyonuna verme 
Jcri. (8) 10034 

2 Pavyon yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan: 
1 - Kilis alayı fütiyacı için yapı

lacak olan iki pavyon 15-11-938 ve 
19-12-938 günlerinde kapalı zarfla ya
pılan her ikı münakasada talip çık -
madığından pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Pazarlık 28-12-938 den 28-1-939 
gününe kadardır 

3 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku
ruştur 

4 - Şartname evsaf ve model pHin
larını görmek istiyenler İstanbul ve 
Ankara levazım amirlik!eriyle An -
tep, Adana, Islahiye, Kayseri, Niğde 
ve Kiliı:'teki alay Sa. Al. komisyon -
larında görebilirler. 

5 - Taliplerin mühendis ve mimar 
olmaları olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz bir mütehassısın inşaatın 
sonuna kadar daimı olarak iş başın· 
da bulunmaları ve noterlikten musad
dak bir teahhüt kağıdı ile temin et
meleri ve asgari 76000 liralık inşaat 
işlerini yapabilecek vesaikle berabeı 
alay Sa. Al. Ko. ı her gün müraca
at etmeleri. 

6 - Muvakkat ~inat 5717 lira 8S 
kuruştur. 

7 - Tediye kor 
teahhit veya vekil 

8 - Son istihk 
raporu ile verilece 

uhasebesince mil
e yapılacaktır. 
muvakkat kabul 

ir. (9) 10035 

Yulaf lınacak 
Ankara Levazı 

~ima Komisyonun 
1 - Dörtyol ask 

vanatı ihtiyacı için 
K. zarfla eksiltme} 

2 - Tahmin bed 
muvakkat teminatı 

3 - Eksiltmesi 
gUnü saat 15 dedir. 

Amirliği Satın 

n: 
i birlikler hay -
0,000 kilo yulaf 
konmuştur. 

29440 lira olup 
08 liradır. 

1-939 çarşamba 

4 - Eksiltmeye g 
mc günü 2490 sayılı 
cü maddelerinde ist 
le birlikte ihale gür. 
minat ve teklif mek 
yona vermeleri. (11 

ceklerin eksilt
nunun 2, 3 ün
len be lgeleriy
c saatinde te • 
plarmı komis • 

10037 

3 adel erat pavyo yaphnlacak 
Ankara Levazım mirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Izmir Tayyar Birlikleri için 

Gaziemir'de yaptırıla beheri 25406 
lira 12 kuruş kıyc nde yekunu 
76218 lira 36 kuruş l eli keşifli 3 
adet Erat pavyonu in tı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye k muştur. 

2 - İhalesi 20-11 ci ın - 939 cuma 
günü saat 16 da kışlc 
zım amirliğinde yapı 

3 - Teminat muvak 
lira 92 kuruştur. 

4 - Şartname keşif 
381 kuruş bedeli muk 
yandan alınabilir. 

S - İstekliler ticar 
yıtlı olduklarına dair 
mek mecburiyetindedi 

6 - Eksiltmeye işt 
2490 sayılı kanunun 2 
!erinde ve şartnamesi 
kalariyle temiant ve t 
rını en az ihale saatin 
vel komisyona vermel 

Kuru fa ulya 

lzmir leva -
aktır. 

t akçesi 5060 

Eme ve resmi 
Iindc komis-

odasında ka
sika göster • 
r. 

k edecekler 
3 cü madde· 

• yazılı vesi· 
if mektupla

!l bir saat ev
. (24) 10048 

Ankara Levazım mirliği Satm 
Alma Komisyonundar : 

ı - 3. üncü kolord irlikleri ihti-
yacı için 40,000 kilo K. fasulya K. 
zarfla eksiltmeye konmu tur. 

2 - Tahmin bedeli 000 lira olup 
muvakkat teminatı 375 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. ı. 939 P. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilt n belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evcline kadar teminat ve tek-

Satılık deriler 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Muhafız alayında mevcut 7 adet 

hayvan derisi satılacaktır. Taliplerin 
19.1.939 perşembe günü saat 10 da Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (185) 10215 

Zayi makbuz 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Askeri konağın 28 kilo sığır etine a· 

it 11.1.939 tarih ve 411831 sayılı ayni -
yat makbuzu zayi olduğundan işbu 

makbuzun hükümsüz olduğu vesika 
ve müstenad makamında kullanılamı-
yacağı ilan olunur. (188) 10216 

.. 
Bayınd1rlik Bakanhğı 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
Nafıa Vekaletin·den : 

15. 2. 939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara'da nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 7530 lira muhammen bedelli 50 
ton telgraf teli ile 200 kilo bağ teli
nin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulunu
labilir.) 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 554 lira 75 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar mezkur komisyona mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5308) 9632 

iç işler Bakanhğı 
Harta yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletin-den : 
Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

kısmının hali hazır hartalariyle bunu 
muhat (60) metrelik kısmı ile (150) 
hektara varan sahanın yalnız 1/2000 
lik münhanili hartasmm yeniden a
lımı işi kapalı zarf usuliylc eksiltmi
ye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 30-2- kanun 939 pazartesi 

günü saat 11 de Ankara'da Dahiliye 
Vekalet binasında toplanacak olan 
belediyeler imar heyetinde yapıla

caktır. Muvakkat teminat 187.50 lira
dır. 
Şartnameler bilfibedel belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabi
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Ankara'da belediyeler 
bankasında B. t. H. Fen şefliğine ve
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması Iiizımdır. 

(142) 1016S 

Hnrtn yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/300 ve 

1/2500 mikyaslı halihazır hartaları Ü· 

zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskün sahanın 120 hektarlık bir kıs
mın yeniden hartalarının alınması işı 
ile 1100 hektara varan 1/5000 takeo
metrelik umum hartasının alımı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. İşin 
bedeli 7250 liradır. 

Eksiltme günü 30-1-939 pazartesi 
saat 11 dedir. Eksiltme Dahiliye Ve
kaletinde imar heyetinde yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 545 liradır. Şart 
nameler belediyeler bankasında bele
diyeler imar heyeti fen şefliğinden 

parasız alınabilir. 

(143) 10166 

Devlet Hava Yollar1 

Tamir afelyesi ve garaj 
yaplmlacakhr 

Devlet Hava yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - Devlet Havayolları Ankara 
tayyare meydanında yaptırılacak ta
mir atelyesi ve garaj inşaatı, kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

2 - Keşif bedeli (26.431) lira (66) 
kuruştur. 

3 - Eksiltme, 26-1-939 perşembe 
günü saat (11) de Umum Müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, şartname ve buna 
müteferri evrak (132) kuruş mukabi-

linde Ankara'da Devlet Havayolları 

accntasından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (1983) liralık muvakkat te -
minat vermeleri, Nafıa Vekaletinden 
alınmış ehliyet vesikası göstermele
ri Hizımdır. 

Bu vesikanın istihsali için eksilt. 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci bir istida ile isteklilerin 
Nafıa V ckaletine müracaatları ve is
ti dalarına buna benzer yaptıkları iş

lere ait işi yaptıklarından aldıkları 
vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü saat (10) a kadar eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edecekler. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
olunmaz. (88) 10104 

iki Sıhiyt· Otomobili alınacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
lürlüğünden : 

1 - Devlet Hava Yolları umum 
müdürlüğü tarafından iki sıhiyc oto· 
mobili kapalı zarf usuliylc cksiltmi
ye konulmuştur. Muhammen bedel 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30-1-939 pazartesi 
günü saat 11 de umum müdürlük bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
1650 liradır. Nakten verilecek temi
natın Ziraat Bankası 3657 nolu idare 
hesabına yatırılması lfizımdır. 

4 - İstiyenler şartnameleri Dev
let hava yolları Ankara ve lstanbul 
acentalarından parasız alabilirler. 

5 - Taliplerin ihaleden bir saat e
vetine kadar teklif mektuplarını ve 
şartnamede yazılı vesikalariyle birlik 
te müracaatları lazımdır. Postada o
lacak teehhür nazarı itibara alınmaz. 

(128) 10162 

1 
..................................................... , 

Kamutay ı 
.................................................... 1 

2 Memur alınacak 
Türkiye Büyilk Millet Meclisi ida

re Amirleri Heyetinden • 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Da
ıre MUdür\U~U kadrnııun •• ha\ 
bulunan otuz lira asli' maaşlı b'frincı 
sınıf katiplik ile yirmi beş lira asli 
maaşlı ikinci sınıf katipliğe müsabaka 
ile iki memur alınacaktır. 

Müsabaka 25. ikinci kanun 1939 per
şembe günü saat 15 de Büyük Millet 
meclisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek i:stiyenlerin, 
yukarıki tarihten bir gün eveline ka -
dar bir arzuhal ile tercemi hal, vesaik 
ve ikişer fotoğraflariyle (Büyük Mil
let Meclisi idare amirleri heyeti) ne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(123) 10189 

1, Milli Müdafaa Bakanlığı 
201ane makkap tezgahı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis-
yonundan : 

ı - Tayyare fabrikaları için 20 da 
ne makkap tezgahı kapalı zarfla k 
siıtmeyc konulmu:;;tur. Muhammen 
bedeli 27.500 lira olup ilk teminat 
mikdarı 2063 liradır. 

2 - Eksiltmesi 20.1.939 cuma günü 
saat ıs de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 138 kuruş mukabi -
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin o gün saat 14 e ka
dar kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesikalarla birlikte ilk temi • 
nat ve teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. ( 4951) 8957 

.l\lulıtclif tezgah ve airc 
alınacak 

M . M. Vekaleti Satın Alma Ko
nisyonundan : 

ı - Müteahhit nam ve hesabına ck
siltmiye konulan 7 tane muhtelif tez
gah ile 3 tane kazancı örsüne istekli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
cksiltmiye konulmuştur. 

Hepsinin muhammen bedeli 7400 
lira olup ilk teminat miktarı (555) 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 30-1-939 pazartesi 
günü saat ıs de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat cveline 
kadar komiı>yona vermeleri. 

(113) 10147 

10175 

4 kalem eşya alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Cinsi adet 

Miktarı 
Yatak örtüsü 100 
Nevresim 100 
Yatak çarşafı 100 ... 
Yastık yüzü 200 

1 - Yukarda cins ve miktarları ya
zılı dört kalem eşya pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 23-1-939 pazartesi 
günü saat 14 de Vekalet satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneleri komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ko-
misyonda bulunmaları. (141) 10179 

· · Demi,Y~lları 
Telgraf ve bağ teli alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

9. 12. 1938 tarihinde yapılan ilk 
eksiltmede talibi çıkmamış olan ve 
muhammen bedeli 18375 lira olan 120 
ton telgraf teli ile 2,5 ton bağ teli 
15. 2. 939 çar§amba günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da Nafıa 
vekaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1378,13 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar idaremiz 
malzeme dairesindeki komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5293) 9631 

Moellon efüfe taıı münakasası 

Devlet Demİryolları Be§inci İ§let
me Müdürlüğünden : 

1 - Malatya Fevzipa ·a hattı üzerin 
-at nromerre :>"?) ve ~, rvv atın ld~ 
ocaklarından fenni şartname ve kro
ki, mukavele ve şartnamesine tevfi
kan 20 47/S m. 3 Moellon ctütc taşının 
ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur 

2 - Eksiltme 28-1-939 cumartesi gü 
nü saat (10) da Malatya'da beşinci iş
letme binasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (17425) on 
yedi bin dört yüz yirmi beş liradır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 130 
lira 90 kuı uş bin üç yüz sekiz lira dok 
san kuruş muvakkat teminat makbu
zu veya ı.anka mektubu, kanunun dör 
düncü maddesine tevfikan münakasa
ya girmeğe mani kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname kanunun tayin 
ettiği vesaik ile birlikte münakasa gü 
nü saat 9 dokuza kadar teklif mektup
larını komisyon reisliğine vermiş ol
ması 

5 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi fenni şartname ve krokiler 
Haydarpaşa. Ankara, Malatya, Adana 
işletme veznelerinde: Elazığ, Narlı, 

Diyarbakır istasyonlarında istekli· 
lere (88) seksen sekiz kuruş mukabi· 
linde verilecektir. 

(48) 10091 

Muhtelif tam kerestesi ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Metre mikabı muhammen bedeli 44 

lira olan takriben 10.000 metre mika
bı muhtelif çam kereste 26-1-1939 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 
liralık muvakkc:t ternindt ile kanunun 
tayin ettiğı vesikaları ve tekliflerini 
ayni gü:ı. saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri l~zımdır . 

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir vez -
nelerinde satılmaktadır. (50) 10106 

Lambri ve doğrama işleri 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den: 
Ankara garı gazino binası üst ka

tındaki salonlarda yaptırılacak sert a
ğaçtan cilalı lambri ve doğrama işleri 
vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
7200 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 
Ankara, Sirkeci veznelerinden 36 ku • 
ruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-1-939 tarihinde ! 
perşembe günü saat 15 de Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mcktuplariylc birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliği
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 540 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar. (56) 10109 

Dö~emelik dt•ri almacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 33000 lira olan 
aşağıda yazılı 2 kalem döşemelik deri 
5-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2475 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (89) 
400000 Ds. 2 döşemelik deri yeşil 
200000 Ds. 2 döşemelik deri kırmızı 

10141 

Muhtelif bak1r, pirin~ malzeme 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis.
yonundan: 

Muhammen bedeli 335.000 lira olan 
yetmiş yedi kalem muhtelif bakır ve 
prinç malzeme 3.3.1939 cuma günü sa
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 167 5 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (38) 10188 

Lfü.,tik dinamo kayışı almacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 18000 lira olan 
7100 metre muhtelif geni ·likte Histik 
dinamo kayışı 28-2-939 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara' 
da idate binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 li
rdrrırtnuvcııocat temnıat ııe Kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (90) 10142 

Ankara· Defterdarlığı - -
Tamirat yaphnlacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif 
bedeli Depozito 

İşin nevi Lira K. Lira K. 
Tamirat 318 03 25 

Defterdarlığın işgalindeki binada 
Milli Emlak müdurlüğü odasiyle ka
lem odası arasında yapılacak bölme 
i~i pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

isteklilerin nafıa müdürlüğiinden 
alacakları fenni ehliyet vesikasiyle 
yukarıda yazılı depozito makbuziyle 
birlikte 21. 1. 939 günü saat 10 da 
defterdarlıkta kurulu komisyona gel
meleri ve bu husustaki şartnameyi 

ve işi görmek üzere defterdarlık Mil
li Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(199) 10212 

Senelik kongre 
Türk Yüksek Mimarlar Birliğin

den: 
14.1.939 cumartesi günü ekseriyet 

hasıl olmadığından senelik kongremiz 
akt edilememiştir. 

Nizamnamemizin 19 uncu maddesi 
hükmüne tevfikan kongre 21.1.939 cu
martesi günü saat 15 de gene Ankara 
llalkevinde akt edilecektir. 

Bütün mimar arkadaşların gelmele
ri ehemmiyetle rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - İcraat raporunun okunup ka -

bulü. 

18 - 1 - 19' 

Askeri Fabrikalar 

Ateşçi usta~ 

alınacaktı 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğündcn : 
Kırıkkale fabrikalarımızda yev 

ye ile istihdam edilmek üzere iki ı 
tchassıs ateşçi ustası alınacaktır. 

mekli deniz makina subayların~ 

veya ticareti bahriye makina mc~ 
binden neşet ve türk donanmasıl 

ihtiyat subaylığım ifa ve ikmal c 
ve liman dairesinden ehliyet şahad 
namesi almış olanlar tercih edilcc 
tir. 

Talip olanların istenilen vesikal 
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) lOOI 

170 ton Tclcol alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müd 
lüğü Merkez Satm Alma KomisJ 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (59.000) 1 
olan 170 ton toleol Askeri Fabrika] 
umum müdürlüğü merkez satına 
komisyonunca 3-3-1939 cuma günü 
at 15 de kapalı zarfla ihale edilecd 
tir. 
Şartname (2) lira (95) kuruş muk 

bilinde komisyondan verilir. Talipl 
rin muvakkat teminat olan (4.200) 1 
rayı havi teklif mcktuplarmı mczkl 
günde saat 14 e kadar komisyo 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 n l 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerin 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte k 
misyona müracaatları (82) 1013~ 

1250 ton nitrat de sut almaca! 

Askeri Fabrikalar Umum Müd"" 
lüğü Merkez Satm Alma Komisy 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (100.000) li~ 
olan 1250 ton nitrat de sut Askcı 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü mcrkc 
satınalma komisyonunca 4-3-1939 cJ 
martesi günü saat 11 de kapalı zarfı 
ihale edilecektir. Şartname (5) lir 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olaı 

(6250) lirayı havi teklif mektupların 
mezkur günde saat 10 a kadar komi 
yona vermeleri ve kendilerinin dt 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaiklc mezkur gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. 

(83) 10140 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Mel"l;.ez Satın Alma Ko:ıniayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan iki adet torna tezgahı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 6.3.939 pazar -
.esi günü saat 11 de kapalı zarfla iha
.e edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(975) lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (149) 10191 

Muhtelif ebatla 4 kalem ve 

20 takım hadde silindiri 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2800) lira o
lan muhtelif ebatta 4 kalem ve 20 ta
kım Hadde silindiri Askeri Fabrika
lar umum müdürlügü merkez satın 

alma komisyonunca 7. 3. 1939 salı 

günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(194) 10210 

Müteahhit nam ve hesabına 

1 S fon Kaolin kumu ·ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

2 - Yeni heyetin seçilmesi. 
3 - Azanın aidatı şehriyesinin tayi- Tahmin edilen bedeli (1425) lira 

olan 15 ton kaolin kumu Askeri Fab
ni 

4 - Nizamnamenin 3512 numaralı 
kanuna göre tadili. 10214 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 334 ehliyet 808 sicil numaralı şo
förlük ehliyetimi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. Lutfi oğlu Halil İbra-
him. 188 

rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2. 2. 1939 per· 
şembe günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (106) 
lira 88 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur giin ve saatte komisyona mü-
racaatları. (195) 10211 
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l Vilôyetler İ ................................................ : 
kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

Siirt Vilayeti Defterdarlığından: 
1 -Eksiltmiye konulan iş : 
kozluk ve Baykan hükümet konak· 

ları (15000) ner liralrk kısım inşaat. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

§Unlardır. 

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

naınesi , 
D - Yapı işleri umumi ve fenni 

~rtnamesi, 

E - Vahıdi fiyat listesi hususi şart 
name, keşif hülasası cetveli, 

1'' - Projeler. 
İstekliler h .... r g-ün bu şartname ve 

evrakı Siirt Nafia Müdürlügünde gö
tebilir. 

3 - Eksiltme 15 şubat 939 çarşamba 
günü saat 15 de Siirt defterdarlık o
dasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
Yapılacaktır. 

5 - Bksiltmiye girebilmek için is
teklilerin her iş için 1125 lira muvak
kat teminat mektup veya makbuzu 
bun ·an başka aşağıdadi vesikalarını 
l apalı zarflarına usulü veçhile koy· 
tnası Hi.zımdır. 

Siirt vilıyetinden bu i~ için alınmış 
ehliyet vesikası, 1938 m'li yılına ait 
ticaret odcısı vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
bulunacaklar 15 şubat 939 tarihinden 
en az 8 gün evel istida ile vilayete mü 
racaat edeceklerdir. 

Bu zaman zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmiye giremiye
ceklerdiı . 

1 - Teklif mektupları yukarıda 3 
Üne·: maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon riyasetine ge 
tirilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olmaları v dış zarfların 
~. ühür mumu ile iyice kapatılmış ol
nıası lazımdır. Postada gecikmeler 
kabul edilmez. (52) 10092 

. l\f cktcp yaptrrıla<·uk 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme -

ilinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın i· 

linin Çine kazasında ilk mektep inğaa
tı 27 570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliylc eksiltme 
şartnamesi. 

- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel §artna-

mesi. 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F- Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 30.1.939 pazartesi gü

nü saat 15 de vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2068 liralık muvakkat temi
nat ve.rmesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış yapı müteahhitliği ve
sikası göstermesi. Yaptığı en büyük i
şin bedeli (25.000) liradan aşağı ol -
maması müteahhidin bizzat diplomalı 
mühendis ve ya mimar olması veya 
bunlardan birisiyle müştereken tek -
lif yapması ve mukaveleyi birlikte im
za etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
cvelinc kadar vilayet encümenine ge -
tirilerek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dı.ş zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması Jazım· 

dır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (153) 10169 

Muhasip aranıyor 
Çankırı Belediyesinden : 

30 lira maaşı asli kadrosu bulunan 
belediyemiz muhasipliği işine imti. 
hanla bir memur alınacaktır. İmtiha

na iştirakte muhasipliklerde bulu · 
naıılar ile lise mezunları ter cih edile
cektir. İsteklilerin imtihan gi.inü olan 
30-1-939 pazartesi günü saat 14 te be
lediyeye gelmeleri ilan olunur. 

(279-177) 10205 

Motör ve saire ahnacak 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

1 - Kapalı zarf usulıyle eksiltme
ye konulduğu evelce ilan edilmiş olan 
belediye elektrik santralına ilave edi
lecek motör ve teferruatının 12.1.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde pa • 
zarl:kla neticelendirilmesine karar ve
rilmiştir. 

2 - Muhammen kıymeti 24860 lira 
\'e kati teminatı 3729 lira<lır. 

3 - Bu i şe ait proje ve şartnameler 
arzu edenlere parasız gönderilir. Pa -
zarlık için taliplerin pazartesi ve per
şembe günleri ögleden sonra belediye 
daimi encümenine müracaatları. ilan 
olunur. 10217 

~ --
Posta, Telgraf ve Tele fon 
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f Vakıflar I 
1 .................................................... 1 

~- -

A~-~:ara Belediyesi ÜÇÜKlLANLAR 
15 Ton gazovil ahnacak 

Kiralık: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Satılık ar..;a Tamirat yaptı nlacak 

Posta Telgraf Satın Alma Komis
yonun•dan : 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastahanesinde yaptı

rılacak tamirat on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kiralık - Atatürk bulvarında Kut -
lu apartımanı alundakı mağaza kira-

, .................................................... : 
• i 
f Küçük İ lôn Şartları İ 

1) - İdare ihtiyacı için (75) ton 
gazovil kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 9750 muvak
kat teminat 731 lira 25 kuruş olup ek
siltme 24.1.939 salı günü saat 16 da 
Ankara'da P. T. T. U. MD. lük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaiki ile beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 15 e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. Şartnameler Ankarada 
P. T. T. levazım MD. lüğünden ve İs· 
tanbulda P. T .T. levazım ayniyat şu· 
besinden parasız verilir. (5025) 9078 

Müsabaka ile müf ettiı 
muavini alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Idaremizde münhal (35) lira maaş

lı müfettiş muavinlikleri için 10·2-939 
tarihinde Ankara ve Istanbul"da bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Is· 
teklilerin aşağıdaki şartları haiz bu
:unmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla 
evli bulunmamak. 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip ol
mak. 

3 - Hukuk, mülkiye, yüksek iktı -
sat ve ticaret mekteplerinden ve bun
lara tekabül eden ecnebi yüksek bir 
mektepten mezun bulunmak. 

4 - Hizmeti filiyesini yapmış. ve· 
ya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya 
askerliğe elverişli olmadığı sabit ol
muş bulunmak veya tecil edilmek. 

5 - Otuz ya§rndan yukarı olma -
mak (halen Devlet memuriyetinde 
bulunanlar bu kayıttan müstesnadır) 

6 - Hüsnühal eshabından bulun· 
mak ve haklarında yapılmış tahki • 
kat neticesinde herhangi bir suçtan 
dolayı mahkum olmadığı sabit olmak. 

7 - Daire doktoru veya idarenin 
lüzum göstereceği hastanede sıhat 
heyetince yapılacak muayene netice
sinde, ı>ıhi vaziyeti bu vazifeyi ifaya 
müsait ve memleketin her tarafına 

daimi surette seyahate mütehammil 
olduğu anlaşılmış bulunmak. 

lısteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, 
askerlik vaziyeti, iyi bal, adliye vesi
lCalariyle agı kağıdı ve mektep diplo
malarının asıl veya noterlikten tas -
dikli suretlerini ve halen bir daire • 
de memur olarak müstahdem iseler 
zati sicil cüzdanlariyle dilekçelerini 
4 kıt'a vesika fotoğraflariyle Anka -
ra'da P.T.T. Umumi Müdürlüğü Mu
amelat Müdürlüğüne, lstanbul'da P. 
T.T. Müdilrlüğünc 30-1-939 tarihine 
kadar tevdi etmeleri ve imtihanın ya
pılacağı 10-2-939 tarihinde saat 10 da 
mezkur müdürlüklerde hazır bulun -
maları lazımdır. 

İmtihan tahriridir. Muvaffak olan. 
lar aldıkları numara derecesine ve 
münhal adedine göre Müfettiş Mua
vinliğine tayin olunurlar. Muvaffak 
olanlar münhal adedinden fazla olur
sa, muvafakat ettikleri takdirde ida
renin diğer münhal hizmetlerine ta -
yin olunabilirler. Kazananlardan mü
savi numara alanlar arasında ecnebi 
lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

Iptidaen memuriyete intisap ede • 
cekler (30) lira asli maaşla Müfettiş 
muavinliğine namzet olarak ve halen 
Devlet memuriyetinde (35) lira alan
lar veya (30) lirada kanuni müddeti
ni doldurmuş 6lanlar (35) lira maaş
la tayin olunurlar. 
Müfettiş muavinliğine teftiş mak -

sadiyle seyahatlerinde harcirah ka • 
nun ve kararnamesinde yazılı nispet
ler dairesinde seyahat ve ikamet yev
miyesi verilir. 

(İMTiHAN PROGRAMI) 
1 - Türkiyenin iktısadi ve tabii 

coğrafyası. 
2 - Hesap: Faiz • İskonto, tena • 

süp. 
3 - Mali usulü defteri, muhasebei 

umumiye kanunu. 
4 - Memurin kanunu • Memurin 

Muhakemat kanunu, ceza muhakeme
leri usulü kanunu, 1609 No. lr kanun, 
kefalet kanunu • ve Türk ceza kanu
nunun memur suçlarına müteallik 
hükümleri. 

5 - Türkiye'deki Posta Telgraf 
ve Telefon teşkilatına ait umumi ma
lfimat ile P.T.T. idaresine ait 2822 
No. lı teşkilat kanunu. 10108 

Kürk deposu 
20 gün için mağazaların satış 

fiyatından yüzde 40 aşağı yani 
kumaş fiyatına hem güzel hem 
de sıhidir. Terki ticaret dolayı
siyle yapılan bu fırsatlı satıştan 
istifade ediniz. Son moda manto 
caket pelerin ve yaka bualar sa
tılmaktadır. Balık pazarı eşya 
satış salonu. 147 

--~····~~-

Mevkii 

Karacabey 
Hamamönü 

Ada Parsel 

Cinsi 
Metre 

Murabbaı Pafta 

M2. S. 
Arsa 102, 46 62 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teıninatx 

Lira K. Lira K. 

273 29 1536 90 116 
Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 

mülkiyeti peşin para ile açık artırma
ya konulmuştur. İhale 10-2-939 cumar 
tesi günü saat 14 de vakıflar Umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğünde ya
pılacaktır. Almak ve satış şartını gör 
mek istiyenlerin adı geçen müdürlü· 
ğe müracaatları. (127) 10151 

Kapah zarf usulile bina inıaalı 

eksiltme ilani 

2 - Muhammen bedeli 1215,06 1i -
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (91,25) lira
dır. 

4 - Keşif ve fenni şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı işle
ri kalemine ve isteklilerin de 27-1-939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracatları. (97) 10119 

Havuz tamiri 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenışehir"de Emniyet abidesi 
büyük ve küçiik havuzların kabarmış 

olan mermer taşlarının tamiriyle bazı 

yenileşecek mermer taşları on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 312 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (23,40) li· 

radır. 

lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Kiralık Daire - Mülkiye mektebi 
yanında Dirim sokağında İnönü Ap. 
4 oda, bir hol, her türlü konforlu. Tl: 
(3810) Dr. İsmail. 102 

Devren kiralık - Demirtepe Dik
men asfaltında Raşit Konuk ap. 5 oda, 
1 hol, konforlu daire 50 lira. Üst kata 

müracaat. 116 

Kiralık Ev - 1smetpaşa mahallesi 
Selami B. Edirne sokak 3 oda, bahçe, 
iyi manzara, havadar. B. Haydar'ın 
evi. 138 

Kiralık - Nafıa bakanlığı karşısın· 
da otobüs durak mahallinde dörder ve 
beşer odalı parke döşemeli kalöriferli 
daireler. Bekçiye müracaat. 143 

Kiralık büyük depo - İstasyona. a
yak la 10 dakikada genişliği 30 derın
liği 15 metre her tarafı beton. Tl: 2195 

159 
Vakıflar Umum Müdürlüğün·den: 
Ekı;İltmeye konulan iş: 

1 - Ankara'da ikinci Anafartalar 
caddesinde hal karşısında vakıf arsa 
üzerine olbabdaki projesine göre a -
partıman inşaatıdır. 

4 - Keşfini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine ve isteklile -
rinde 27-1-939 cuma günü saat 10,30 
da Belediye encümenine müracaatları. 

Kiralık ApartRnan - Kaloriferli 6 
oda muşamba . Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 
Tl: 3050 161 

Kiralık Oda - Kaloriferli boş bir 
oda kiralıktır. İstiklal caddesi No. 18 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahidi 
fiyat üzerinden ve mütebaki aksamı 
maamiiştemiliit götürü olarak yaptırı
lacaktır. 

3 - Keşif bedeli 331411 lira 07 ku -
ruştur. Bunun 57030 lira 13 kuruşu te
mel için 274380 lira 94 kuruşu da diğer 
götürü aksamı içindir. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır: 

A - Fenni ve hususi şartname, 
B - Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D- Proje, 
5 - Yukarıda yazılr evrak Ankara·

da Vakıflar Umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, !stanbul"da İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, İzmir'd 
İz.mir Vakıflar müdürlüğünden 16 l 
ra 57 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme 10.2.939 tarihine rast
lıyan cuma giinü saat 14 de Ankara'da 
ikinci vakıf apartımanda Vakıflar U
mum müdürlüğü inşaat müdürlüğün -
de toplanacak komisyonda yapılacak-
tır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 17006 
lira 44 kuruşluk teminat vermeleri ve 
aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

B - hale tarihinden en az sekiz gün 
evet nafıa vekaletinden alınmış ve en 
aşağı 200.000 liralık tek bir bina inşa
atı yapmış ve muvaffak olmuş bulun
duğunu bildiren yapı müteahhitliği 

vesikası, 

8 ,_ Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü
hendisi olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kcıpalı 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları
nın yazılışında ve bu zarflarm tevdi
inde veya posta ile gönderilmesinde 
2490 sayılı kanunun 32 33 ve 34 üncü 
maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
lazımdır. (120) 10213 

Çim bi(me makinaları ahnacak 

(96) 10118 

Muhtelif elbise yaphrılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 -- Su işleri müstahdemini ıçın 

yaptırılacak 72 takım elbise ve elli ta· 

ne tulum ile dört tane iş gömleği on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmU§tUt. 

2 - Muhammen bedeli (1773) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (133) lira
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör . 
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 27-1-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en • 
cümenine müracaatları. (99) ı o 121 

Ja.ndarmo 

Tulga alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Vasıf ve şekil örneğine uy

gun ve bir tanesine dört yüz elli ku
ruş kıymet takdir edi en bin Tulga 
açık eksiltme usulü ile 24-1-939 salı 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruş
luk teminat ve şartnamede yazılı bel
gelerle birlikte tam vaktinde komis
yona baş vurmaları (50) 10082 

40.000 ııwlrc kaputluk kuma~ 
alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz ıeksen 
beş kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun bin metre kaput
luk kumaş 7-2-939 sah günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi 496 kuruş karşıh
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmiye girmek isteyenle..rin 
6150 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzlar ile şartnamede yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektuplarını 
en geç belli gün ı;aat dokuzda komis
yona vermiş olmaları (91) 10143 

Buz mıhı almacak 
Ankara Stadyom ve Hipodrom Di

rektörlüğün·den: 

1 - Muhammen bedeli (4000) dört Jandarma Genel Komutanlığı An· 
· . kara Satın Alma Komi11yonundan: bın lıra olan bir adet büyük bir adet 

1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 
küçük motörlü çim biçer makinesiyle d .. ort milim kıymet biçilen çeşitli se
yedek parçaları açık eksiltme ile alı · k" 
nacaktır. ız yüz yedi bin beş yüz adi ve yirmi 

beş santim kıymet biçilen çeşitli kırk 
2 - Şartnamesi direktörlüğümüz iki bin beş yüz tane çeşitli buz mıhı 

muhasebeı;inden parasız olarak alına- 8-2-939 çarşamba günü saat onda açık 
bilir. eksiltme uırnli ile satınalınacaktır. 

ze müracaat. 169 
Kirahk - Y. Şehir Ş{ırayı Devlet 

arkası 3 oda. 1 hol. banyo, elektrik. su, 
havagazı 1 inci kat. Apartıman 40 li · 
rava acele -levre., Tel- 3665 174 

Kiralık - Yeni:?ehir Okula so. Mi
mar Kemal okulu yam. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta 5 oda, 1 hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 
2885 177 

Kiralık Oda - Yenişehir"de Karan
fil sokak 43 No. da (Belçika Sefareti 
arkası Bakanlıklar) konforlu. 180 

Kiralık güzel odalar - Sıhiye'de 
kaloriferli 1 veya 2 oda istenilirse mo
bilya ve yemekli, banyo ve saire dahil. 
Emlak Bankası ikapıcısına müracaat . 

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 No. apartımanda 4 ve 5 

er odalı bütün konforlu 2 daire, mute· 
dil fiatla. Tel: 3520 189 

Kiralık Ev - ismet paşa inişinde es
ki jandarma K. lığının çrktığı 67 No. 
lu ev. Suluhan No. 19 Muhittin Akyi-
ğit ·e müracaat. 190 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti karşısı 
elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 20 2 oda, 1 hol, 30 liraya devren 
içindekilere müracaat. ı 91 

Kiralık - Çankaya caddesinde kon
forlu kaloriferli odalar. Aile nezdinde 
C. Ü. Yenişehir P. K. 26 ya müracaat. 

198 
Kiralrk Ev - 3 oda, geniş 1 hol. 1c 

Cebeci Ergenler sokağı No. 12 205 

rıımyor: 

Aranıyor - İngilizce, fransızca, al
manca müstakillen muhaberata, her 3 

lisanda tercümeye muktedir bayanın 
A. T. rumuzu ile yazı ile Ulus·a müra-
caatı. 153 

Oda aranıyor - Müstakil veya aile 
nezdinde mobilyalı, havadar. bir oda 
Mühendis V. G. Pever 6 Arman so. 
Daire 4 - e acele bildirilmesi. 176 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı Kardeşler karşısındaki Fethi 
Akyığıt kirtasiye ve cilt evine nıüra -
caatları. 178 

Bir memur alınacak 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 

Riyasetinden : 
Yetmiş lira ücretli münhal olan An

kara Ticaret ve sanayi Odası evrak 
memurluğuna imtihanla bir memur a
lınacaktır. Müsabaka imtihanı 23-1-

İ Dört satırlık küçük ilanlardan: i 
ı Bir defa için 30 Kuru:t 
ıi İki defa için 50 Kuruo j 

Üç defa için 70 Kurus 

1 
Dört defa için 80 Kuruıı } 
Devamlı küçük ilinlardan her defası i 
içın 10 kuruş alınır. Mcıclli. on defa • 

il: 

neşredilecek bir ilin için. 140 kuruş 1 
alınacaktır. Bır kolaylık olmak üzere 
her satır. kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna. 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

i Dört satırdan fazla her satır için be- ı 
• her seferine ayrıca on kurus alınır. 

} Küçük ilanların 120 harfi • 
j geçmemesi lazımdır. Bu mik- f 
i tarı geçen ilanlar ayrıca pul iı 
f tarifesine tabidir. 
: ............................................. ........ 

Otomobil Radyosu - Bir otomob· 
radyosu aranıyor. 1981 Telefona mü-
racaat. I 94 

l~ arı) anlar: 

iş arıyor - Almanca fransızca müs
takilen muhaberata muktedir türkçe 
bilir türk tabası lise mezunu bir ba-
yan. P.K. 212 Ankara 141 

lş arıyor - Serbest bir in_şaat ve 
yol mühendisi, bilhassa müteahhitler 
yanında çalışmak üzere iş aramakta
dır. Ulus'ta M. F. rumuzuna müraca-
at. 179 

lş arıyor - Mükemmel almanca 
ve fransızca bilen bir steno daktilo 
bayan akşamları iş arıyor. Ulus'ta K. 
B. rumuzuna mektupla müracaat. 196 

Satılık: 

Satılık - 33 model fort marka kap
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Satılık - Bahçeli evlerde B. 4. tipi 
143 No. lu ev. İstanbul pastanesinde 
Bay Hamzaya müarcaat. 114 

Acele satılık ev - Müracaat: Ana
fartalar caddesi §ık berber salonu 

156 

Satılık Fanela makinesi - Dubye 
Dakuva marka 82 santimlik. Leblebici 
mahallesi Yenişar sokak No. 52 Etem 
ustaya müracaat. 158 

Satılık - Lüks mobilya. Yemek, 
yatak odası ve salon takımları. Yugos
lavya sefareti Bay Vişatski'ye müra-
caat. 185 

Satılık Arsalar -- Y. Şehir Maltepe 
istasyon arkasında inşaata elveri§Ii ar
salar. Bayram Cad. No. ı Tıl: 2406 

19b 

Satılık - Ankara'da Yenişehir'de 
Cebeci'de irat getirir apartrman, ev ve 
bahceli evler hisseleri. Bayram Cad. 
No. 1 Tl: 2406 206 

Satılık Araalar - Cebeci'de Koca -
tepe'de yeni yapılacak meclis sahasın
da kelepir. Bayram Cad. No. 1 Tl: 
2406 333 

Kazalar 
Ecxacı aranıyor 

Beypazarı Belediye Riyaaetinden: 
Kaza nüfusu 30 bin, merkez 7 bin. 
Kısa bir müddettenberi kapalı bu -

lunan kaza eczanesini açmağa teşeb -
b.üs edecek eczacıya belediyeden 1000 
~ıra yardım edilecek ve belediyeye a
ıt eczane binası kirasız verilecektir. 

Bu hususta fazla malumat almak is
tiyenlerin belediye riyasetine iadeli 
teahhütlü mektupla müracaat etmele-
ri ilan olunur. (169) 10185 

Proje yaphnlacak 
3 - Açık eksiltme Ankara vilaye- 2 - Şartnamesi parasız kombyon-

ti daimi encümeninde 6.2.939 pa:r:arte- dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
si günü saat 15 de ve 2490 sayılı kanu- girmek isteyenlerin yüz kırk lira alt
na uygun olarak yapılacaktır. mış dokuz kuruşluk ilk teminat mek-

939 pazartesi günü saat 10 da Ticaret Silifke Belediyesinden : 
ve Sanayi odasında icra edilecektir K ab ı k "k · 

4 - Muvakkat teminat miktarı (300) tup veya makbuzu ile şartnamede :ya
tiç yüz liradır. (145) 10190 J zıh _belgeleri hamilen tam vaktinde 
----------------~- komısyona başvurmaları {92) 10144 

Çamaşırhk bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonun· 

dan : 
1 - Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşağıda yazılı iki 

tertip çamaşırlık lıez kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bunlara ait şartnameler hizalarında gösterilen bedel karşılığında 

komisyondan alınabilir. 
3 _ Eksiltmesine girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen teminat 

ve şartnamede yazılr belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksilt
me vaktinden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (5335) 

Şartname 

Miktarı tık teminat bedeli 

metre Lira Ku. kuruş Eksiltme gün ve saati 

---- --
281050 4763 13 351 19-1-939 perşembe 10 

80,000 1500 para.sız 19-1-939 P.erşembe 15 30 
10021 

. . . . · as amızın e e trı tesısatını e -
Talıplderın şe:_aıtı an

1
lamak üzere he - sash bir surette ıslah ve tevsi etmek 

men o aya muracaat arı ilan olunur ·· · · · · uzere proJesı yaptırılacağmdan talıp-
200 _J 1 · b ı d" · 1· ~· ·· 1 eııın e e ıye reıs ıgıne muracaat arı 

- ------------ ·--- - - ilan olunur. 

Elektrik clir(•ai ve saire alınacak 
. E_zine Belediye Riyasetinden 7 Muhammen bedeli 

Cınsı Miktarı Lira Kr. 
Muvakkat T. 

Lira Kr. 

----
Elektrik şebeke 250 adet ( 40) ton) 
demir direkleri ) 

U ve köşebent 1500 kilo ) 4156 90 
travers demiri 
Demir civata ve 300 kilo ~ 

311 77 ... 
somun ) 

1 - Yukarda muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarı yazılı 
Ezine elektrik teı;isatı şebeke demir direklerı ve teferrüatı 7-1-939 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 27-1-939 cuma günü saat 10 da belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşifnamesi İstanbul'da Taşhan 5 inci katta (Sazmaş) 
Şirketinden ve Ezine Belediye kaleminden parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminatlariyle birlikte iha-
le gün ve saatinde müracaatları ilan olunur. (199-132) 10154 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 14. 1. 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.159,835 
BANKNOT ...•.••.•••••••• 
UFAKLIK . .•••••.•••••••• 

Dahildeki ~uhabirler : 
Türk Liraııı . .. ...•••••••••• 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvilı kabil Serbest dovizler 
Diger dovizler ve borc;lu klirig 
bakiyeleri .•.•... . . _ ..... 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 ınci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

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

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

~ - karşılığı Esham ve Tahvilat (İtı -
bari kıymetle) ......•..••••• , 

B - Serbest esham ve tahvilat •••••. 

i\vanslar: 
Altın ve Döviz üzerine .•••••••• -
Tahvilit üzerine •••••••••••••••• 

Hiuedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.136.680.71 
18.936.184,-
1.23 7 .828,40 

575.217,50 

12. 7 36.038.33 
15.734,40 

6.701.340,09 

158.748.563.-

16.004.121.-

84.751.721,59 

40.911.797,63 
7.543.735,52 

153.622,08 
7 .897 .863,98 

Yekiın 

LlRA 

44.312.693,l 1 

575.217,50 

19.453.112,82 

142.744.442,-

84.751.721,59 

48.455.533,15 

8.051.486,06 

4.500.000,-
11.571.433,52 

364.415.639,75 

PASiF: 
Sermaye 

İhtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalade .•••••••••••• 

Hususi . ... . •..•......• 

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

LİRA 

2. 712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.004.121,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142.744.442,-
Karşıhğı tamamen altın olarak ill -
veten tedavule vazedilen........ 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten tcd. vazd. 43.000.000,-

Türk Llrası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dovi1:ler ...•• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri •.••••••••••••• 

Muhtelil ; 

3.107.73 

21.347.114,98 

Yekun 

LiRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

204.744.442,-
21.368.100,21 

21.350.222,71 

93.240.640,72 

364.415.639,75 

1 temmuz t 938 tarihinden itibaren: t~konto had·di % 4 altın Üzerine avans % 3 

Satılık çiftlik 
Beykoz :~azası idare Heyetin-den: 

Sened Borçluların adı, sanı ve 
No.su bulundukları yer 

G, Menkulün 
bulunduğu yer Miktarı Cinsi 

25 Beykoz Cümhuriyet köyün- Cümhuriyet K. 5238300 Mm. Tarla 
den Mehmet Cokoy Feyzi, nam diger 7168200 .. Orman 
Tunalı, Muı;tafa Erdem. Çavuşlu çiftliği 12406500. 

Kıymeti Hududu 

35035 İrva deresiyle Toplu derenin birleştiği bir noktasından Bedi ile 
İrva deresini cenuba doğru takriben Kanlı dere birleştigi iki nok· 
tasından itibaren Kanlı dereyi takriben mezarlık altındaki üç nok 
tasına oradan tepeyi dik yukarı geçerek Orman ile hudut teşki l 

mezarlık kenarından dik aşağı çiftlik deresine oradan Ahmetli yo
luna karışmak üzere geçen patekayı takiben dört noktasına bura
dan Ahmetli yolunun birleştiği noktaya oradan Ahmetli ve Ça -
vuşlu patekaı;ını takiben altı noktasına, oradan dik aşağı Deringe
çit deresine, oradan Polonez köyü ile Çavuşlu Çiftliğini ayıran 

Deringeçit deresini takiben bu da Çavuşlu deresine birleştiği Tah
ta köprüye ve köprüden yukarı Hidiv Abbas çiftliği arazisini ayı
ran pateka ile dik yukarı ve yolu takiben ücpınar patekasının bir· 
leştiği sekiz noktasına, oradan sırt yolunu takiben Boğatepe ve te
penin kenarından dik aşağı örümce arazisini ayıran sırtla Toplu
dereye, oradan dereyi takiben İrva deresine birleşmek suretiyle 
mahduttur. 

1) - Yukard Jns nev hudut ve miktarı gösterilen Beykoz Cümhuriyet köyünden Mehmet Cokoy. Feyzi Tunalı, Mustafa Erdem'e ait çiftlik 
TC müştemilatı T C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesine 23 numaralı tarımsal senedle asaleten olan 34.520 lira borçlarını karşılamak üzere tahsili em
.al kanununun 1 ncü maddesi mucibince 21 gün mUddetle açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmı§tır. 

2) - Arttırrı muamelesi 6-2-1939 tarihine tesadüf eden pazartesi gü nU saat 14 te Beykoz kazası İdare Heyetince yapılacaktır. 

3) - Müzay eye iştirak için taliplerin 2490 sayılJ kanunun 1 ve 17 inc:.i ınaddclerindc gösterilen artlar dairesinde muvakkat teminat olarak 
2,627.63 lirayı Ti r iye Cümhuriyeti Ziraat Bankası İstanbul Şubesine yatırma ları lazımdır. 

4) - Dellali} ferağ harcı ve sair bilumum vergi ve masrafları mü~t e riye aittir. 
5) - Bu husus daha fazla izahat almak istiyenlerin her gün Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası İstanbul Şubesi Zirai İkrazat Servisine müra· 

caat etmeleri ilan unur. 203 

18 - 1 - 1939 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

Hasan fare zehiri 
öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük lier nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 

meğe ve h .. rhnngi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 7019 
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T ah~, tahliye münakasası 
T. C. toprak mahsulleri ofisi 
Eskişehir ajansından : 

Hariçten gelip şehir dahilindeki depolarımıza nakledile
cek ve icabında bu depolarımızdan istasyona gönderilecek 
buğdaylarımızın tahmil, tahliye, çuvallama, vezin ve bu
na müteferri diğer işleri müteahhidine ait olmak üzere be
her vagonunun (15) küsur ton itibariyle bir senelik ücreti 
nakliyesi açık eksiltme suretiyle talibine ihale edileceğin· 
den isteklilerin 16-2-939 tarihine kadar Eskişehir'de Zahi-
re Borsası sırasındaki dairemize müracaatları. 181 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ .ı 1ıı111111111111111111111111111111111ı1 a.. -
Sinemacılığın yarattığı harika = BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZMA 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

------- Ra yo Tekniğinin Şaheseri 
-------

Sabırsızhkla beklediğiniz --- ------- o --------------- -- --§ Büyük modelleri gelmittir. ----§ Satı§ yeri: Posta caddesi hal karşısı M. ve A. HANEF KARDEŞLER. _: 
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Dikka 
Kendinizde veya 

karın ağrıları. karı 

oburluk, başdönmeE. 
ce korkuları mı his 
da solucan bulundu 

1SMET Bt 

• • • 
n ı rıc e 
cuklarınızda; halcıizlik. kansızlık, hazımsızlılr 

işmeleri, burun ve makat kaşınması, isha. 
salya akması, sar'aya benzer sinir hallen, ge 
iyorsunuz? Bu gayritabii haller, vücudunuz 
na alamettir. Derhal (İSMET BİSKÜVİTİ) 

K U V 1 T 1 barsaklarda kan emerek yaşı· 
yan ve üreyen muz hayvanların en bırincı devasıdır. Büyük ve 
küçüklere itimadla v rilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı

dır, okuyunuz ve ço klarmıza senede birkaç defa ihtıyaten verinız 
Her eczanede fiatr kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 1oog 

Satılı 
İsparta 

.T. A. 

şerit destere 
iplik fabrikası 
şirketinden : 

Fabrikamızda bulunan bir adet Al. Werkzen marka ke
reste biç'iheğe mah us şerit destere 8.2.1939 çarşamba gÜ· 
nü saat 15 te lsparta'daki fabrika binasında ihalesi yapıl -
mak üzere pazarlıkla ve peşin para ile satılığa çıkarılmış
tır. Taliplerin makineyi görmek için her gün ve ihalede 
bulunmak için de tayin edilen zamanda fabrika direktör-
lüğüne müracaatları ilan olunur. 199 

. , ~ Ankara, Valiliği 

Bt·nziu dt•poı:-.u 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesgut sıhat merkezi yanın

da beton ve demir kapılı bir benzin de

posu açık eksiltme ile 7. 2. l 939 salı 
günü saat 14 de ihale olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 408 lira 79 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 39 liradır. 

4 - Şartname ile resim ve keşfi gör

mek istiyenlerin vilayet sıhat müdür

lüğü dairesine gelmeleri. 

(125) 10150 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6274 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

-- -- Pamu Prenses ve 7 Cüce --- --- Pek Yakında Başlıyor - --, 1111111111111111111111111111111111111 ır" .. im icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7020 .. .. 
Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

Grip, nezle enfloenz~. sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 
kan ve derman haplarile sigortalaymız. 

BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunma~ 
bir devadır . 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir ıştiha temin eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırır, 
zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vucüdu he. zamtln genç ve dinç bulundurarak ahriı:len gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu say, de müthiş akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, enflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler ı,abah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından lİslUu çocuklar yalnız sabah, akşam birer iliOGENINE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her ecza-
nede bulunur. 7026 
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Yeni 
BU GÜN BU GECE 

Çarlık Rusya·~ına ait tarıhi film 

TARAKANOVA 

Baş Rollerde 

Prens Orlof Roliınde: P. R. Wilm 
Prc ıses Tarakanova: Annıe Vernay 
Katerin Rolunde: Suzy Prım 

Çarlık Rusyasının debdebe ve 
ihtişamını ve sefahat hayatını 
canlandıran zengin bir eser 

Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GECE 21 de 
SON GANGSTER 

Baş Rolde 
EDWARD G. ROBİNSON 

Baştan başa dehşet ve heyecan filmi 

Gündüz matinelerinde 
Diişman Maskesi Altında 

DOLERES DEL RfO 
Canlandıranlar 

George Sanders - Peter Lorre 
Seanslar 

14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 
UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE 

ÇARIN CASUSU 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Se!redenlerın tekrar tekru görmek 
ıstediklerı şahane bır es.er olan 

SENOR1TA 

Jeannette Mac Donald - Nelson Eddy 

tarafından yaratılan bu nefıs fI/mı 
goremıyen yuzlercc kışının ıçrarlı 
ta/cbı iızcııne bir muddct dahil 

gostereceğiz 

Seanslar 
12 ıle Ucuz Halk Mııtınesi vardır 

Normal seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece 20.30 de 

Telefon : JS89 

------------------
-----------------
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Dünyayı 8 l A U P U N.K l Radyolar. ile dinleyiniz ... KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı yam Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 150 


