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Baıveklllmiı Milli 
Müdafaa vekaletinde 

Ankara, 18 a.a. - Başvekil 
Celal Bayar, dün öğleden evel 
Milli Müdafaa Vekaletine gi -
derek yeni Vekil General Nacı 
Tmaz'ı makamında ziyaret et
miş ve kendisiyle vekalet umu- J 
ru hakkında bir saat kadar gö
rüşmüştür. 

Stıyi 

----------------------------------------------------~ 

Fransız parlômentosu cuma günü 

Hudutları a(mak ve yahul 
karışmaıllk siyaselin~ devam 
hakkında bir karar verecek 

FRANKO'CULAR KAT ALONY A'DA İLERLİYOR 

Parti Kamutay Grupunda Anıt - Kabir için Yenişehir'den, Çiftlik'e giden 
asfaltın sol tarafına isabet eden tepenin münasip görüldüğünü yazmıştık. Yu
karıda bu sahanın umumi manzarasını göniyorsunuz. Anıt - Kabir için kabul 
erlilen tepe beyaz yuvarlakla işaret edilmiştir. Aşağıdaki resim ise Anıt - Kabir 

yapılacak tepenin daha yakından bir başka görünüşüdür. 

tanzim etmek 
F. R. ATAY 

Paris, 18 a.a. - Parlamento, cuma günü yapacağı toplantıda 
Fransa'nm karışmazlık siyasetine devam etmek ve yahut Pirene 
hudutlarını tekrar açmak şıklarından hangisini tercih edeceğine 
dair bir karar verecektir. 

Komünist fırkası, bir takrir vermiştir. Bu takrirde İspanyol 
cümhuriyetçilerinin Katalonya' da F rankistlerin taarruzlarına 
karşı koyabilmelerine medar olmak üzere derhal hududun açıl -
ması hükümetten talep edilmektedir. 

Sosyalistlerin de komünistlerin tak-

Son barem münaka§aları, me
bus ve idare adamlarımız ıçın, 
bugünkü say şartlarını bir daha 
tetkik etmek bakımından, çok 
faydalı olmuştur. Kamutay'ın, 
bu münakaşalardan, daima ol
augu gtbt, oıı .. J-e>· - ~.ı;ı --·~ 
celer elde edeceğine şüphe yok-

ririne benziyen bir takrir vermeleri 
muhtemeldir. Bilikis radikal - sosya
H.tıe .. v• yahut hü.lrüf'n..<@t farkaların 

dan herhangi bir fırka karışmazlık si
yasetine devam talebini mutazammm 
bir takrir verecektir. 

ilk tedrisat müfettişleri 

tur. 
Devlet, cümhuriyet devrinde, 

eskiden bildiğimiz umumi hiz
metlerden başka, bir takım ik
tısadi vazifeler ve sınai işlet
meler deruhte etmiştir. Biz hü
kümetten, dairede, bankada 
ve fabrikada, vatanda§ sayinin 
en iyi şekilde tanzim edilmesini 
istiyoruz. Rasyonel ve tanı ve· 
rimli çalışma, yalnız iktısadi, ti
cari ve sınai işletmelere mahsus 
bir zaruret değildir. Bir teknisi
yenin kabiliyetsizliği ve tembel
liği nasıl bezimizin kalitesi ve 
maliyeti üzerine tesir ederse, bir 
Maliye, veya Adliye yahut Dahi
liye memurunun kabiliyetsizliği 
ve tenbelliği vatandaşın hakkı ve 
menfaati üzerine tesir eder. Bu 
ikinci tesirin aksülamelleri daha 
mühim olduğuna şüphe yoktur. 
Yerine getirilmiyen hak ve kı -
rılmış menfaat, hükümete karşı 
emniyet ve itimadı sarsmakta 

Leon Blum'a müzaharet edegelmek 
te olan bazı rad~kal sosyalistlerin re
ye müracaat zamanı geldiği vakit 
Başvekili iltizam etmeleri imkanı var 
dır. Mamafih "sol cenahçılar,, Barse
lona hükümetinin silah tedarik ede
bilmesi maksadiyle fransız - ispanyol 

Maarif Vekilimizin 
reisliğinde toplandılar 

Fransız parlamentosu Reisi B. Heryo (Sonu 8 inci sayfada) 

Beden terbiyesi istişare heyetinde 

Federasyon reis vekilleri 
Alakadar oldukları sporlar hakkında 

Etraflı izahat verdiler 
' pahalı ve bozuk bezden daha 

çok amil olur. Sonra yalnız 
mal'ın değil, muamele'nin de 
maliyeti üzerinde titizlikle titre· 
mek mecburiyetindeyiz. Serma
ye hep aynı milletin vergilerin
den tedarik edilmektedir. Eğer 
yeni makineler bankalarda mua
mele masraflarını azaltmağa, iş
leri kolaylaştırmağa, daha az, 
fakat daha kabiliyetli memur 
bulmağa yardım ediyorsa, mali
ye müesseselerimizi onlardan 
mahrum bırakamayız. Daireler 
arasında kağıt dolaşma müddeti. 
ni kısaltmak için formaliteleri Beden terbiyesi isti§are heyeti toplantı halinde 
ıslah etmek, her memurdan sekiz 
İ§ saatinin verimini alarak kad- Başvekalet Beden Terbiyesi istişare heyeti dün, saat 10 da, 
roları şişkinliğe sürüklememek, Tayyare Cemiyeti binasrnda, Genel Direktör General Cemil Tan
katiplik hizmetini makineleştir- er'in reisliği altında toplanmı§ ve ruznamesindeki hususları mü • 
mekt yalnız iktısadi ve sınai ku- zakereye başlamıştır. 
rumlarımız için değil, bütün hü- tık söz alan General Mazlum Boysant ilk içtimada, bundan böy
kümet mekanizmamız için zaruri le takip edilecek mesai tarzında hangi prensiplerden ilham alın
telakki edilmek icabeder. Fonk- ması iktiza ettiğini kendi görüşüne göre izah etmek istediğini be
siyonlara göre usuller farkede- ya·n ederek iradettiği hitabede bilhassa şu cihetleri tebarüz ettir
bilir: fakat esas değişmez. Sayi miştir. 
bu suretle tanzim etmekten ve _ Kıymetli dakikalarınızı işgal e- ve yalnız bazı kümeler arasında faa-
rasyonelleştirmekten edeceğimiz deceğimden dolayı affınıza sığınıyo- liyet göstermeğe çalışmıştır. 
büyük tasarruf, devlet memurla- rum. Bizde şimdiye kadar spor, keli- Sporun bütün dünyadaki kıymetli 
rının refahını da mütemadiyen menin tam manasiyle organize edil- mevkiini takdir eden hükümetimiz, bu 
artırmağa imkan verecektir. memişti. Bütün yabancı memleketler- teşkilatı esaslanduarak vücude getir-

Askerler general rütbesine e- de senelerdenberi önemli surette teş- mek suretiyle yarın, planlı, randı
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Maarif Vekilimiz B. 
Hasan - Ali Yücel 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali 
Yücel, dün Ankara Valisi ve Beledi
ye Reisi B. Nevzat Tandoğan'ı bele
diye makamında ziyaret etmiştir. 
Öğleden sonra Ankara vilayeti Ma

arif Müdürlüğünde Maarif Vekilimiz 
B. Hasan • Ali Yücel'in reisliğinde 

bir toplantı yapxlmrştır. Bu toplantı
da Maarif Müdürü ilk tedrisat mü -
fettişleri bulunmuşlardxr. Maarif Ve
kilimiz müfettişlerin çalışmaları hak
kında verdikleri izahatı dinlemiş, ilk 
tedrisat vaziyeti, öğretmen kursları 

hakkında uzun ve etraflı konuşmalar 
yapılmıştır. B. Hasan • Ali Yücel, 
toplantıda alakadarlara bu meseleler 
etrafında görüşlerini bildirmiş ve 
kıymetli direktifler vermiştir. 

İngiliz kabinesinin 
toplantısı 

Londra, 18 a.a. - İngiliz kabinesi 
bugün Çemberleyn'in riyasetinde top
lanarak iki saat bir çeyrek müzakere
de bulunmuştur. Kabine toplantısın -
dan sonra Çemberleyn Lord Baldvin'i 
kabul etmiştir. 

Dün saat 16,05 te Londra'ya gelen 
Lord Halifaks, akşam başvekalet dai
resinde Çemberleyn ile bir mülakat 

Tunus sırlırındo 20.000 
kişilik İtalyan kuveti ! 

Fransa'nın akdeniz ve 
filoları manevralara 

atlantik 
başlıyor 

Fi lolo r 

sahil 

manevradan sonra Şimal Afrikosı 

şehirlerini de ziyaret edecekler 
Tunus, 18 a.a. - Bugünlerde Trablus'tan gelen mülteciler son 

haftalar zarfında Tunus hududu civarında kain Zuara'dan 20.000 
k~şilik bir İtalyan kuvetinin karaya çıkarıldığını beyan etmekte
dırler. Bu kuvet, Tunus hududuna doğru sevkedilmiştir it I an-
ı b d b. . . . ay 
ar ura a ır taarruz ıçın hareket üsleri tesis etmektedirler. -, 

Suriye 
kabinesi 
değişiyor 

Manevralar 
Paris, 18 a.a. - Atlantik filosu ile 

Suriye Cümhurreisi 

muhaliflerin isteklerini 

kabul ediyor 
Şanı, 18 a.a. - D.N.B. muhabiri bil -

diriyor: 
Suriye mebusan meclisi reisinin de 

iştirakiyle, Cümhurreisi Attasi ve mu
halefet lideri Şehbender arasında bir 
görüşme yapılmıştır. Muhalefet lideri, 
muhtemel bir uzlaşma için aşağrdaki 

1 
Akdeniz filosu yarın Afrika sahilleri 
ile Cebelüttank boğazı açıklarında ic
ra edilecek olan büyük manevralara 
iştirak etmek üzere bugün Brest ve 
Toulon hareket üslerinden ayrıla
caklardır. 

İki filonun ve Fas'ın kara kuvetl;ri
nin müşterek hareketleri Kasablanca 
önünde yaprlacaktır. 

Akdeniz filosu, mart ayının ilk giin
lerinde hareket üslerine hareket etme
den evel evel şimali Afrika limanları -
nı ziyaret edecektir. Atlantik filosu, 
Toulon'a 17 şubatta dönecektir. 
Bazı cüzütamlar, Suriye'ye doğru 

cevelanlarına devam edecekler ve iki 
tahtelbahir de garbi Hindistan'a gide
cektir. 

Ordu kurmay reisi general Gamelin 
ile donanma erkanı harbiye reisi ami -
ral Darlan, deniz manevralarından 

sonra müdafaa tertibatını teftiş ede -
ceklerdir. Bu manevralara iştirak ede-
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İnsan ve kültür : 

Ağızlar ve kulaklar 
lof avına çıkarsa ... 

Şu ııral~rd.a, . ağız gazetelerinin 1 yetleri eairi bir mevcudiyettir. Hava 
kor~~ç. bı~ tıraJa çıktığını, hep fark gibidir ve havadadır. Şu var ki, iyi 
ebnifaınızdır. Koca kepçelerle laf dikkat olununca, afrz gazetelerinin 
kaynatılmakta ve ağız gazetelerinin bapnuharrirlerini yahut meraklı ve 
batnıakaleleri, fıkraları, polemikle- iıtahlı muharrir ve müvezzilerini 
ri, hikaye ve rivayetleri biribiriyle teabit etmek o kadar güç olmasa ge
çatıımaktadır. Matbaalarda baaılan rektir. Bunlar ekaeriyetle, her han
gazetelerin vermekte oldukları ha- gi bir mesele hakkmda i,e Hfça bir 
vadir.ler yahut çıkardıkları rivayet- aual ile baılıyarak arkaamdaıı to -
ler; çok daha mufaaııal ve helmeli mar tomar malümat ve çuval çuval 
laf atları kaynatan ağız gazeteleri • rivayet ve iddia dökerler. Bazan da, 
nin yaydıklan yanında "sade auya" ıual sormıya da lüzum görmiyerek 
kalır. ve bahsin ucu."lu girdikleri mecliste 

Ajana, dünkü Ulua'ta iki tekzip hazır bulduklarmdan, hemen i!9 gi
netretmek mecburiyetinde kaldı. riıirler ve birçok i8İmler zikrederek, 
Birinden anladık ki, Maliye Vekili- sızı insanlığmızdan utandıracak 
nin iatifaaı ve bunu takip edecek o- aözler aarfederler. 
lan bazı deiiıikliklere, diğerinden Bu gibi adamlan dinlememek, İn· 
öjrendik ki, Almanya'dan alınan san haddizatında meraklı ve müte
vapurların ıartnameye uygun olup cessis bir hayvan olduğu için, güçtür, 
olma·dıklan noktası haricindeki iıle- fakat mümkündür. Fakat bunlarni 
re dair olan netriyat, yalan'dır. Eğer aöylediklerini baıkalanna söyleme
bu neıriyat ile, ağız gazetelerinin mek pekala kabildir ve birincisinden 
daha önce anlatmıı oldukları 19yle • daha kolaydır. 
ri karıılathrıraanız, yalan•m ölçüsü 
bakkmda, asıl o zaman bir fikir sa -
bibi olursunuz. Ve iıin hazin tarafı 
turada ki, matbaada basılan gazete
nin decliğini Ajanı'm kısa bir telgra
fiyle yalanlamak kabil olduğu halde, 
aiız gazetesinin alet ve yangm bu
laımasındaki süratle yaymıya mu -
vaffak olduğu yalanaı pefinden ye
titeıbilecek ve yalan olduğunu iabat 
edecek, elde hiç bir vasıta yoktur. 

Bundan baıka, havayı bulandıran 
yalan havadis neıreden, devletin te
ref ve itibarma zarar veren bir gaze
teyi ve bunu çıkaran adamı yakala -
mak daima mümkündür. Fakat ağız 
l'azetelerinin ne matbaalarını, ne 
imtiyaz aahiplerini ne de batmuhar
rir ve muhbirlerini ele geçirmek 
mümkündür. Mükemmel bir aıyalı
bk tekniği ve hizana ahlak görütü 
ile aaati saatine ve biribirini kovalar
caama çıkan ağız gazetesi çünkü, 
her saf vatandaıta, kendi gönüllü 
miiYezziini bulmaktadır. 

:Aiız gazetesine kartı da tedbir al
nuık, elbette kabildir. Tabiatiyle, 
lnmlann idarehan lerini baanıya 
imlcin yoktur. Çün u böyle bir teY 
mefttlt delildir. Bunlarm me~udi-

Bu gibi ağız gazetelerinin harıl ha
rıl okult'duğu bir meclisi tetkik eder
seniz, bu kadar dedikodunun ancak 
çamatrrcı kadınlarm bir toplantıaın
da yapılabileceğini - o da nazari ola
rak • dütünüraünüz. Çünkü belki o 
kadıncağızların bile laflan daha ça
buk biter ve söylediklerinde, muhak
kak, fena hissin, fena dütüncenin ve 
kötü niyetin hiç bir mwdahaleaini 
göremezsiniz. 

Dünkü ajanı tekziplerini okuduk
tan sonra, kartımıza hemen her yer
de çıkan ağız gazetelerini ve bunla
rın birib:rinden kirli baımakaleleri
ni hatırlamam.ak kabil olmadı, 

Şimdi soruyoruz: Bu cemiyet, bi -
zim cemiyetimiz değil midir? Ken
dimizi ne kadar az kontrol etmemiz 
mesuliyet hiaııinden ne niıbette tecer
rüt etmemiz lazımdır ki, bu iti ta
hammül edilmez haddine getirmi-
tizdir? 

Bırakalım, bunun çirkin ve kirli 
tarafmı. Fakat hep bir arada te.bit 
edelim ki, bu hal bir cemiyet için, 
vücuda saldıran mikrop kadar teh
likelidir. 

Burhan BELGE 

Dünkü Kamutay 

Ordudan ~ıkarllacak 

hayvanlar köylüye 

dağlltlacak 
Kamutay dün B. Refet Canıtez 

(Bursa) nın reisliğinde toplanmııttır. 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Ozalp'
ın iatifasına ve Milli Müdafaa Veki
letine Korgeneral Naci Tınaz'ın ta. 
yinlerine ait hükümct tezkereleri o -
kunmug, Kamutay alkıglar arasında 

yeni vekilimize bagarılar temenni et
miştir. 

Manisa'nın İsmailler köyünden Kö
se Mehmet oğullarından Abdullah 
oğlu Küçük Mustafa Baltacı'nın ö -
lüm cezasına çarptırılması hakkında 
ki Adliye Encümeni mazbatasının ka
bulünden sonra ikinci müzakeresi 
yapılacak maddeler arasında bulunan 
ordudan çıkarılacak 12 yafından yu -
karı hayvanların köylü ve yetiştirici
ye satılması hakkındaki kanun proje
si, Türkiye - Almanya arasında tica
d mübadelelere ait anla§ma ile tica
ri mübadele ve tediyatla alakalı pro
tokolun tasdikine ait proje; Türkiye
Finlandiya ticaret anlaşmasına bağ

lı II sayılı listeye dahil pozisyonlar
da tadilat yapılması için Finlandiya 
hükümeti ile teati edilen mektupla -
rın tasdiki hakkındaki kanun proje -
si ve Türkiye - İsveç ticaret ve kle -
ring anlaşmasına bağlı protokoldaki 
listede münderiç "diğer emtia" tabi -
rinin tadili hakkındaki proje gjrü
şülmüş ve kabul edilmişlerdir. 

llk müzakeresi yapılacak maddeler 
arasında bulunan askeri fabrikalar 
tekaüt ve muavenet sandığı hakkın -
daki kanun projesi, encümene gitmiş 
olan maddelerin gelmediğinden görü
şülememiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Çağr1 
X Nafıa Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Maarif Cemiyeti 

talebesinin kimsesiz 
çocuklara yardımı 

Oğrendiğimize göre Türk Maarif 
Cemiyeti talebeleri Ankara Kadın 

P T T l
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• 1 • aresın e lara verilmek üzere kül ıyetıı mıktar
da mektep önlüğü hediye etrnittir. 

Dün hava açık geçti 

tayin ve nakiller 
Talebenin, yokaul arkadaşları ıçın 

gösterdiği bu alaka her türlü takdire 
ve tefekküre layıktır. 

Mesleki tedrisatta tayinler 
Dün ıchrimizde ha açı.:k, az bulut -

lu ve rilzgiraız geçmi r. En dü1ük ı
aı aıfırxı altında 2, en ilksok ısı da aı
f•m U.tUndc 10 derec dir. 

Yurtta Kocaeli ve E bölgeleriyle 
Akdeniz kıyılarında 1 a açık, Kara
deniz kıyılarında ka ı, Trakya'da 
bulutlu ve yer yer aia diğer bölge -

İnhisarlar Umurn•Müd.UrlüğU mc -
murlanndan Nurettin Korman P.T.T. 
U. Md. kalemi birinci aınıf tcfliğine li
ae mezunlarından Ali Karadeniz Sivas 
memur namzetliğine, Hayri inanç Be
yoğlu memur narnzetlıiğine, Asım Gür
soy Ankara posta memur namzetliği -
ne, Sabahattin İstanbul posta memur 
namzetliline, Faik Nazilli memur nam
zetliline, orta metkep mezunlarından 
Nafiz Yılmaz İçel memur namzetliği -
ne, Salihattin İstanbul paket memur 
namzetliğine, Ali Riza Iğdır memur 
namzetliğine, Nurettin İstanbul posta 
memur namzetliğine, Beyoğlu memu -
ru Şinasi P.T.T. merkez hesap i§leri 
müdürlüğü memurluğuna, Eğirdir me 

Kadıköy Kız Enstitüsü biçki dikiş 
öğretmen stajyeri Kadriye Ogan ay -
nı mektep Yardirektörlüğünc, açık -
tan Ragıp Haykır Bursa mıntaka aa
nat mektebi döküm atelycai stajyer -

lerde bulutlu geçmi't 
24 saat içinde Karad 

IJCSiyle doğu Anadolu' 
ğıtlarm kare metreye 
miktarı, Bayburt'ta 1, 
kilogramdır. 

Karla örtülü bulunan 
Anadolu bölgelerinde ke 
tündeki kalınlığı Kars't 
Erzurum'da 4, Van'da 6 

iz'in şark kö
.ı<i mevzii ya
aktıkları su 
arıkamış'ta 2 

'.>ğu ve orta 
n toprak üs-
1, Bolu'da 3, 
Ardaban'da 

17, Sarııkamış'ta 23, Uluc 'da 145 san
ımetredir. 

er bölgeler
kametinden 
adar hızla 

muru Ahmet İçel memurluğuna İçel 
memuru Fahrettin Akyıldız Eğirdir 

memurluğuna, Payas memur~ Kerim 
Tarsus memurluğuna, Tarsus memu
ru Bahri Payas memurluğuna yeni -
den ve naklen tayin edilmi§lcrdir. 

liğine, açıktan Yunus Güraoy Anka
ra aanat okulu tesviye atelyesi ataj -
yerliğine, açıktan Huan Bekir Tu -
nay A;;kara Sanat mektebi ağaç işle
ri atcl}._ıi öğretmen atajyerliğinc, a
çıktan Fahrettin Serlik Ankara ismet 
pap Kız Enatitü.aü idare mcmurlu -
luğuna, latanbul Sanat mektebi tes -
viye atelyesi gcfi Halil ldcmen İzmir 
sanat mektebi tesviye atclyesi tefli -
ğine, Ankara sanat mektebi tcaviye 
atelyesi muallimi Kemal Dcnker la
tanbul sanat mektebi tesviye atclyesi 
şefliğine, açıktan Mcvide Taşçı Ka -
dıköy kız enstitüsü tarih • coğrafya 
ve yurd bilgisi öğretmen stajyerliği
ne tayin olunmuşlardır. 

Memurlar inzibat cezaları Mütehassıs yet 
Yeni projeye göre üç tip inzibat 

komisyonu kurulacak 
Memurlar kanunu muvakkat encümenının üzerinde tetkikler 

yaptığı projelerin umumi hükümleriyle, memurluğa tayin, me -
mur olma tartları ve diğer maddelerini yazmıştık. 

Yeni proje, yürürlükte olan kanuna göre, bilhassa, memurların 
meaaisi üzerinde bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak hükümler koy
maktadır. Disiplin cezası, inzibat cezası. İnzibat komisyonlarının 
tetekkülü tekli ve kararları, bu yeni hükümler arasındadır. 

ln.zibat ce:idarı: rek vazifesine ve gerek şahsına ait bir 
Memurların vazifelerine tesiri olan cürümden dolayı kanuni takibat altı

ve iyi memurluk şerefine dokunan ha- na alınan memur, meni muhakeme, a
reJcctılcrinlen dolayı qağıda yazılı de- demi mcsuliyet veya beraat kararı al
recelcrc göre inzibat cezaları verile- drğı veya umumi af çıktığı takdirde 
cekut: bütün haklarına yeniden sahip olaıbile-

1 - İhtar, memuru vazifesinde dik- cek ve maaş kanununun 7 5 inci mad-
kate davettir. desi hükümleri tatbik olunacaktır. Hu-

2 - Te r ı, momurwı muayyen bir susi aflarda kararın ihtiva ettiği ka
halindcn doıayı muatcbe edilmesidir. yıtlara göre muamele olunacaktır. 

3 - Maaş keamck, memurun ayda Hükmolunan cezanın mahkeme tara
almakta olduğu paranın on beş gün- fından tecili bu kanunun hükümlerinin 
lüğüne kadar kesilmesidir. tatbikini tehir ettiremiyecektir. 

4 - Sınıf indirmek, memurun ma- Bir memurun inzibat cezasını mu-
aşça bir derece aşağı indirilmesidir. cip veya kanuni takibat yapılmasını 

5 - Azil, memurun iki aydan bir mustelzim bir hareketini haber alan 
seneye kadar hizmetten uzakla tırıl- her hangi derece bir amir, o memur 
mastdır. İkiden fa~la azil cezası gören hakkında iki gün içinde takibata baş
memur ha'·1unda mazuliyet müddeti lamakla mükellef olacaktır. 
ne kadar olursa olsun tekaüt kanunu- lrızil>'ll lwmis)·onları: 
nun 13 üncü maddeai hükmü tatbik o- Yeni projeye göre inzibat komisyon-
lunacaktır. ları şu üç kısımdan mürekkep olacak-

6 - Memurluktan çıkarmak, me- tır: 

murun bir daha devlet memurluğunda 1 - Vek1ilet inzibat komisyonları: 
kullanmamak üzere hizmetten çıkarıl- Vekalet inzibat komisyonunun azası 
masıdır. İnzibat cezası olmak üzere memurlar nizamnamesinde tasrih edi
memurluktan çıkarılanlar, tekaüt ka- lccektir. Zat işleri müdürleri, bu ka
nununun 13 üncü maddesi hükmünden misyonların tabii azasındandır. Ayrı 

istifade ettirilir. veya mülhak bütçesi olan umum mü-
İhtar cezası, inzibat komisyonu ka- lürlüklerde, mensup oldukları vekfile

rariyle verildiği gibi, amir tarafından te izafeten birer inzibat komisyonu 
resen de verilebilecektir. İhtar cezası- teskil edilebilecektir. Bu kısım komis-
na karşı itiraz kabul edilmiyecek ve 
hiç bir mercide tetkik olunmıyacaktır. 
Bu ceza, sicile geçirilmiyecektir. Tev
bih cezası, inzibat komisyonu karariy
le verildiği gibi, memurun bağlı oldu
ğu inzibat komisyonu kararlarını yeri
ne getirmek salahiyetini haiz olan a
mirler bu cezayı kendileri de verebile
ceklerdir. 

Komisyon karariyle verilen tevbih 

cezalarına karşı itiraz kabul edilmiye
cektir ve derhal sicile geçirilecektir. 

Resen verilen tevbih cezalarına karşı 

on beş gün içinde, cezayı veren maka

ma müracaat edilerek cezanın kalk.ma-

tetkik ederek haklı görürse cezayı kal
dıracaktır. Müd:let içinde itiraz edil
miyen veya itiraz edilip te kabul olun
mıyan bu kısım tevbih cezalan da si
cile geçirilecektir. Maat kcemek, aımf 
indirmek, azletmek cezalan inzibat ko
misyonları karariyae Vekiller veya va
liler tarafından tat'hik edilecektir. Bu 
cezalar da sicile geçirilecektir. 

İnzibat cezasını mucip olan fiil ve 
hareketlerin nevi, vasfı, ve dereceleri 
memurlar nizamnamesinde umumi su
rette tasrih edil~ck ve tasrih edilmi
ycn hareketler hakkında inzibat ko
misyonları takıdir edecekleri haklı ce
zayı kararlaştırabileceklerdir. Memur

luğa kabul edildikten sonra yabancı ile 
nikahlanmak suretiyle memuriyetini 
ihlal edenler memurluktan • çıkarıla
caklardır. Haysiyet kırıcı bir suçtan 
veya yalan yere beyanname vermek 
cürmünden dolayı mutlak surette mah
küm olan memurlar ile şahsına ait bir 
cürümden dolayı bir seneden ziyade 
hapis ve vazifesine ait bir cürümden 
dolayı altı aydan ziyade hapse veya 
her hangi bir cürümden lolayı ağır ha
pis cczaaiyle mahkUnı olan memur
lar, memurluktan çıkarılacaklardır. Ge 

yonların azası, nizamnamelerinde gös
terilen şekilde toplanacak ve kararları 
vilayet inzibat komisyonu kararları 

gibi tathika tabi tutulacaktır. 
Vilayet inzibat komisyonları: Vila

yet komisyonları valinin reisliği altın
da defterdar ve mektupçu, maarif, sı
hiye, nafıa ve ziraat müdürlerinden 
teşekkül edecektir. 

Kaza inzibat komisyonları: Kaza ko 
miıyonları, kaymakamın reisliği altın

da, malmüdürü, yazı işleri katibi ve 
hükümet doktorundan teşekkül ede
cektir. İnzibat komisyonları en aşağı 
azasının üçte ikisiyle içtima edecek ve 
ekseriyetle karar verilecektir. İnzibat ..... ·~···· .. 
göre karar verilmesini icabettiren iş-

ler hakkında sorgu hakimi derecesin
de salahiyetli olacaktır. İnzibat komis~ 
yonları, mesuliyeti mucip olan madde· 
yi memura tebliğ ederek tayin edilen 
müddet içinde cevap almadan karar 
vcre.miycceklerdir. Aksi takdirde ka
rar bozulacaktır. Azil ve memurluk
tan çıkarılmak cezalarını mucip karar
larda, muamele dosyasının memura 
tamamen bildirilmesi mecburi olaca.k
tır. Dosya muhteviyatı memura bildi
rildikten sonra dosyaya yeniden hiç 
bir kayıt veya muamele ilave edilemi
yccektir. 

İnzibat komisyonları tarafından ce
za kararı verilirken, cezayı müstelzim 
görülen hareketin yapmış olduğu te
sir ve neticeler, memurun fiilindeki 
şiddet veya mazeret sebepleri, memu
run evelce ceza görmüş olup olmama
sı gibi haller göz önüne alı11Mak fiil 
ile ceza arasında nisbet gözetilebile
cektir. 

İnzibat komisyonlarının kararları, 
mucip scbeblerc ve delillere istinat et
tirilmiş olacaktır. Aksi takdirde karar 
bir derece yüksek heyette itiraz üzeri
ne tetkik edilerek fesholunabilecektir. 

kararnames 

tadilat yapı 
lktı.at Vekaletinden 
3293 sayılı mütehassıs 

kanununun birinci madd 
ce neşredilmiş olan 5-5-938 
218738 sayılı kararname, 6-
li ve 2110205 sayılı karam 
ğıdaki yazılı şekilde tadil 
ğıdaki yazılı şekilde tadil 

1 - 1055 sayılı teşviki s 
nunun ikinci maddesinin b 
dinde yazılı birinci sınıf e 
olmryan ıınai mÜe88eseleri 
den beşe kadar kullanılacak 
için ayda 20 lira, beşten yuk 
rın her biri için ayda beş li 
diye edilecektir. 

2 - 1055 sayılı teşviki aa 
nunun ikinci maddesinin bil 
dinde yazılı birinci sınıf e 
iz bulunan smai müeuesclc 
dıkları ecnebi mütehassıs ve 
ler için 5-5-938 tarihli ve 2/ 8 
lı kararnamede yazılı ücretli 
edeceklerdir. 

3 - Teşviki sanayi ruhsa 
haiz olmayıp da birinci sınıf 
esseseler meyanında bulunm~ 
esseaelerin ecnebi mütehass 
damı için vekalete vaki olac 
caatlarmda, bu ciheti mahall 
metinden tcvsi.k ettirerek 
vesikayı müracaat istidalarıın 
meleri lazımdır. 

İkinci sımf müessese 
mülahassıs yetiıtirme üc 

Birinci sınıf evsafını haiz 
sanai müesseselerin kullan 
ecnebi mütehassıslara mukab 
ceklcri mütehassıs yetiştirme 
ri hakkında icra vekilleri he 
kararnameye ek bir kararn 
etmiştir. Teşviki sanayi ka 
tarif edilen birinci sınıf • 
essese evsafını haiz bulunmıyıı 
bir umum sınai müesseselerde 
nrlacak her ecnebi mütehassıs 
dis, mütehassı.s usta için aylık 
yirmi lira ücret hazineye yatır 
tır. 20 liralık ücret bu müetıs 

birden beşe kadar kullanacak! 
nebi mütehaasıs ve montörlcre 
Bu miktardan fazla mütehaas 
montör kullanacak mücssesel 

rıa~sis ~-e-:no~tö~-rç1rı-:ı;.cıa ~ıtı 
diyeceklerdir. 

Bir kadın hqinci kattan · 
latanbul, 18 (Telefonla) - Tı 

de Gümüpuyu apartmanının 
katında oturan 22 yaıJında Vcd· 
konda halı silkelerken müvaze 
kaybederek düşntÜf ve hurdah 
halde hastaneye kaldırılmıŞtır. 

Müatepr, vali ve umum mü 

Rüzgirlar doğu orta 
gclerinde kısmen sakin c' 
de umumiyetle garp i 
saniyede en çok 3 metrt 
esmiştir. 
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le birıncı &ınıf müdilrler hakkı~ 
ziıbati kararlar ittinazı ikinci t 
t.i.bi olına.kıuzın dıogrudan dol 
Devlet Şüra,sı umwıu heyetine aıı 
caktır. Tayinleri merkeze ait ol 
murlar hakkında vckfilet inzib 
misyonu ile umumi müdürlük in 
komisyonu ve tayinleri vilaye 
bulunanlar hakkında viliyct in 
komisyonu karar alacaktır. K 
kamlar veya o sınıftaki salah 
makamlar tarafından tayin cdileın 
murlar hakkında kaza inzibat k 
yonları tarafından karar verilec 
Vilayet inzibat komisyonları 
muhtelif vekfilctlerc mensup m~ 
Jarın müşterek suçlarına ait ol 
takdirde, bu kararı ikinci der 
tetkik edecek olan vekalet inziba 
misyonu, suçluların mensup oldu 
vekalet inzibat komisyonlarından 
derilecek ikişer azanın iştira 

muhtelit olaraık teşkil edilecektir. 

Yurtta en yüksek ısıla 
Kocacli'de 14, Bursa'da 1 
17 ve Adana'da 18 derece 

En düşük ısrlar da sıf altında 
Malatya'da ı, Kaatamonı a 2, Ela • 
zığ'da 3, Kütahya'da 4, K yseri'de 5, 
Boluda 6, Van'da ve Erı um'da 14, 
Kars'ta 21 derecedir. 

Yüksek Ticaret mektebi 

talebeleri Eskişehir' de 
E&kişehir, 18 a.a. - 1 nbul Yük

aek ticaret mektebi talebe rinden 24 
kişilik bir grup bugün Es ehir'e gel
miştir. Vali ve parti baş a"ll Yahya 
Sezai Uzay tarafından ke dilerine çay 
ikram edilmiştir. Talebeltr 3urada iki 
gün kalacak ve fabrikalar a inceleme
ler yaptıktan sonra Ankat 'ya gide
ceklerdir. 

1 tanhur da yaptınlan yeni 
nıektcp1cr 

İstanbul, 18 (Telefonla) Aksa -
ray'da yaptırılan 45 inci ilk mektep 
binasiyle Karagümrük'te } apılan or -

Taşralı kıza 

' . akademisiyen koca 
200 bin frank serveti olan taşra

lı, genç bir lransız kızı gazetelere 
ilan vermiş: 

- Bir akademi aza~ ile evlenmek ca istemesiyle, amerikan kızının 
lrlandalı muharrire talip olması a
rasında az buçuk bir benzerlik bu-
lunuyor. 
Amerikalı kızın talebini lrlanda

lı edip, vaktiyle iki espri ile red -
detmi§ti. Şimdi, fransız kızrna aka
demiden talip çıkıp çıkmıyacağını 
düşünenler bulunabilir. 

Akademiye en son girenlerden 
birisi, Suriye'ye dair yazdığı bir 
kitapta bize, yani hakikate dokunan 
bir takım herzeler savurmuştu. O -

kumuı. yazmış, aklı başında bir a
damın biJyle saçma sapan yazı yaz-
ması için kendisine bir takım men
faatler gösterilmesi lazım geldiği -
ne şüphe eder misiniz? 

Buna bakarak hükmedebiliriz ki 
ta mektep binasının inşaatı ayın 25 in- 200,000 frank serveti olan taşralı 

de biteccık ve mektepler demal açı - Jcarım.,, fransız kıu hiç olmazsa, bir tane 
lacaktıır. Fraaıu. kızının .aluuf. .. ic:v•n ı....~-.-....,._. ... ·...,·-- .ı..--..__ 

L......:::.:..~~~~~~~~~~-

Bir 11aJlBtin cerenı&i! ...... 
Bir tanıdığım, geçenlerde ina

nılmıyacak bir vakadan bahsetti. 

- Böyle ıey olur mu hiç? de
dim. Fakat beni sözünün doğru ol
duğu huawunda temin etti. Vaka 

itiraz edenler, etmiyenler olu
yor. Orası mühim değil. Fakat ta
nıdığımın anlattığına göre biletçi 
dediğ~ni yapmııtır. 

Gaflet, dalgınlık fena ıeydir. 
Fakat bizim bildiğimiz herkes ken
di gafletinin, kendi dalgınlığının 
cezasını kendi çeker. Bu biletçi ise 
kendi gafletinin ceremesini batka
larına yüklemiıtir. 

Anlatılan vakayı burada tek
rarlamakla beraber, bir lıtanbul 
gazetesinin her gün yazdığı bir dil 
pelesengini de tekrarlıyalım: 

- ister inan, iater inanma 1 

••JJcraii11n"',, 
tu: ~ 

Bir aktam, Bankalar caddesin- lzmir gazetelerinde okuduğu-
deki durak yerinden bir y eniıehir muza göre ora·da bir öğretmen, 
otobüaü kalkıyor. Araba Osmanlı Hergünaç soyadmı almak istemiı; 

nüfÜs idaresi de bu dileg· i lazım Bankası duraimda durduğu za-
man nefea nefeM bir adamın ka- gelen makama bildirmi§, neticede 
pıyı açarak içeriye girdiği görülü- önüne geçilmiştir. 
yor. Bu a<dam, otobüaün biletçisi- Laübalilik, patavatsızlık herkes 
dir ve girer girmez: İçin fena ve çirkin bir harekettir. 

Fakat çocuklar, çocuk velileri ve 
- Otobü.ü kaçırımttım; otomo- memleketin irfan hayatı içinde iç-

bile binip yetitebildim. Şimdi oto- timai bir ıahaiyet olan öğretmen-
mobile verdiğim parayı çıkarabil- den sadır olunca bu hareket, büa-
mek için aizden onar kurut alıp ye- bütün elim oluyor. 
difer buçukluk bilet keaece·imL! _ __.Jua;-sa1:-.-~----

Vekalet inzibat komisyonlarını 
rarını tasdik edip etmemek ve y 
komisyonca tayin edilmiş olan cez 
daha hafif veya ağırını vermek h 
sunda vekiller salahiyet sahibi ola 
J.a.rlır. İnzibat komisyonları kara 
kargr, tebliğ tarihinden itibaren 
gün içinde memur tarafından itira 
dilebilecektir. 

Vilayet inzibat komisyonları k 
hiç bir maka."llın tasdikine iktiran 
tirilmeksizin infaz edilecektir. An 
rnemur ve memurun mensup old 
daire amiri kararın tebliği tarihi 
itibaren on gün içinde, bu ka 
temyiz edebilecektir. Kaza inzibat 
misyonlarının kararı vilayet inzi 
komisyonuda ve vilSyet inziblt 
misyonlarının kararı vekalet inzi 
komisyonlarında ve vekalet inz' 
komİ.9)"0nlarr kararı Devlet Şurası 
tetkik edilebilecektir. 

Kaza inzibat komisyonları, 
ve maaş kesilmesi ve sınıf indirilme 
cezalarını tatbik edecek ve kararla 
Devlet Şurasında tetki~ bi...,,.. _ _ 
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1 DÜNYA HABERLERİ POLITI KA ITÜRKIYE BASINll 

Atatürk' ün saati 
Filistin konferansına 

doğru 
ka~'in --*addwatı hakkında 
~ •ennek ünre Londra'da top-
1.,. k olaa konferanı için hazırbk
ı... ...... de•aıq etmektedir Konferanam 

Fransız hükümeti ispanya 
işlerine kar1şmah mı 
kar1şmamah mı? 

Sovyetler birliğinde 

istihsalôt artlyor 

Balkan devletleri 
ihra~ bankaları 

konferansı 
COMHURlYET'te "'Hadiseler a

rasmda" IÜtununda yazdığı bir Y•· 
namda B. Peyami Safa tunları IÖy
lemektedir: 

~- ~· toplaamau karar· 
~ iken, Filiıtin araplaruun, kon
~~ ıidecek olan mümeMillerini 
.._.te gecikmeleri yüzünden içti-

B 1 d 18 a.a - Balkan levletleri e gra , · . . . 
.h b nkaları guvernörlerının ılk 
ı raı; a ·ır ba 
toplantısı dün Yugoslavya ~- 1 

• • ?-
kaaı guvernörü B. Radosavı1evıç ın 
başkanlığında yapılmıştır. Toplantıya 
BB. Kemal Zaim Sunel, Laped.et~. ve 

C d , ba,k.anlıklarındakı turk, 
~.•Ynı 90DUDa bll'akılmıtts'· 811-
~. ber&W kanferanun bu •J' eo
~:da toplanal;ileceii fÜpheliclir. 
ı..._ -h müftünün reiıliii altında 
~l adalarına IÜrülen liderlerin 
t.:... 'ttirakiyle yapılan içtimada Filia
.. ..,aplarmı temııil edecek olan 
~alahaalar aeçilmit olmakla ben -
""'' İna'iliz bükümetinin, arap mü-

Sağcı 
Solcu 

gazetelere göre · 
gazetelere göre : 

Hayır! 
Evet! 

Moskova, 18 a.a. - Sovyet milli e
konomik iıtatiatik daireeinin verdiği 
rakamlara göre Sovyet endüstrisinin 
1938 senesindeki istihulitıru.n mec
mu kıymeti 77 milyar 520 milyon 
rubleye baliğ olmuştur. Bu, 1937 ye 
niabetle yüzde 12 fazladır. 

Ağır endüstri ile makine ve milli mü 
dafaa endüstrilerinin istihsalatı 1937 
ye nisbetle yüzde 15.t ve iaıe endüs
trisinin istihsalatı da yüzde 15.2 faz
ladır. 

u eroe un . Ak 
Romen ve Yunan heyetleri iştıra et-

miştir. 
İkinci toplantı bugün saat 17 de ya-

pdacaktır. 
DUnkü celseden sonra heyet reiale

ri Başvekil ve hariciye nazırı ~· S_toya
dinov~ tarafından kabul edılınışler-

Paris, 18 a.a. - Meclis dün ispanya itlerine Fransa'nın karıııp 
kanımaması meselesini müzakere etmit ve müzakere pertembe 
ıününe bırakılmııtır. 

1938 de Sovyet endüstrisinin mec
mu iatihaalatı 1929 senesine nisbetle 
yi.izde 447.4 fazla olmuştur. Halbuki 
diğer memleketlerde bu derece istihsal 
yüzde 9 dan az olmll§tur. 

dtt. . 
Dün aktam maliye nazırı B. Letıt-

...._.i olarak yalnız bunları tanı- Bu meıele hakkında :US Maten ga -
"-k iıtemediii anlatılmaktadır. zetesi şu satırları yazıyor: 

lilindifi l'ibi, filiıtin araplarmı "Fran1a, iıpanyol harbine karış
~ meeeleaincle öteden beri, in- maktan her zamankinden daha ziyade 
~ı lriikümeti,.le müftü araamda ih- kaçınmaktadır. Müdahalenin bir tek 
~•ardır. Müftü miimeuil olarak teıiri olabilir o da iç harbin uzaması 

i :ıdimreıinin tanmmamu iati- ve belki de bir dıı hari>in alevlenme
,_. laaitiz hükümeti iee, temsil me- ıidir.,. 
......... mümkün oldufu kadar ge- Lö Jur ıazetcainde Belhi diyor ki: 
~ tıatulmasma taraftardır. lnıiliz- '"Totaliter memleketler şiddetli li
._ bu me1elede kurnaz hareket ede- san kullanmayı itiyat edindiler. Ce -
!"le, tem.il me1eleaine kanpnıyacak- nup devleti olan İtalya lisanını şi -
'"-ı •e bu ifin ,.alnız fililt.ia halkı- mal müttefikinden daha fazla yüksel
~ alakadar ettilini bildirmektedir- tiyor. Bu ıuretledir ki Roma, Negrin 
-... Fakat müftü ıriimreaini bütün Fi- hükümetine müzaheret etmek isti yen 
lietin araplarının miime11ili olarak hükümetlere "tamiri imkansız bir va
~unakla •• mümeNİl ufatiyle ziyet" ihdu edilmemeıini ihtar et -
diier tahıslara da iıtirak luıkkmı te· mektedir. Franıız kaniyle ödenecek 
-.ıill ebnekle, temail itine iatedikleri bir budalalık yapmaktan sakınmak i
t.illi verecek vaziyettedirler. lnpliz- çin Roma'nın ihtarlarına ihtiyacımız 
ı..., hıristiyanlann temeiliae ebemi- yo}gtur . ., 
,_ veriri ıibi ıörünüyorlardı. Bey- Umanite gazeteıinde Peri, cümhu
"'-t'ta toplanan müftü pupu, Lond- riyetçilere yardım edilmesini ıararla 
~'ya ıidecek olan heyet araıma hı- iıtemektedir. 
l'i_ltinn murahhau da -.çmekle in- Mu110Uni vadini tutmadı ama .• 
tilteıre'nin bu ,.üzden çıkarabileceii Popüler gazetesinde Blum. Musoli-
~~.~l~e~ i~emittir .• Fakat ni'nin gönüllüler meselesindeki vadi
~~· nm ııtirlJu meMı..i d~a ni tı,ıtmadığını hatırlattıktan sonra 
, ~k .zorluklar ~~ır. F~ba- diyor ki: 

'İll dekı manda hükiimeü bir müd • "Muaolini bu vidini tutmayı ingi
d.tten beri Natatibi ile elıemiyetli tiz nazırlarına vadetmit midir? Bu -
~e .metıul ~lmakt~drr:. ~,ft~ na hiç şüphe yok. Hakikati tahrif i
~ ...... kartı 'mutedil zumre Y1 çin bir hatanın i&tismarını suiistimal 
~ eltili bildirilen bu zat, ıeçen- etmemelidir. Hakikat şudur ki, ade
......_ Filiıtin'de mitiniler tertip et - mi müdahele teahhütleri, Musolini
~ti. ~ili• ~imayeai altmda J"&~': nin de itirafı veçhile, nakzedilmiş. e
.._ 1na nmna)'lften mak•t, Ne.tatib• dilmekte •e edilecektir. Fransa ken -
~fmcla toplanmq bir zümre bu- dini bu teahhütlerle ne zamana kadar 

1 _ at- söet..._..k ba ~,.e ve ne derecede bağlı tutmakta devam 
..,... ... kon...._. t...U hakkı edecektir? 
....... ~~ ilMnttL F! .. k•• ~ Epolr aaz°"et•lncle d8 Kerlll19. P'raJl ;;-..1°- -· ... O'Jlı7 •azeteleroi. NatMibi t,,..•_,._ 8"'";1' a •• : .. "A1nrn 1.rart• , .. ı ...... n .' ·ı-.... ticlaetle _.... ~- iyi t._,,Wlerlne da,..nan bası fnn
'-4irJer. Diler taraftan •»•ut ta ars milliye ... ilerinin garil..r'ne ittirak e 
... Üft •• " ieliti altmda toplanan ·~ !I' .. 
L • mMID .~ • • • • • diyor, fakat rızaıiyle veya zorla ken • 
~timacla fOyle bil' karar venlmiftir · diıini mütterek zaferi hemen mütea-

••f iJi.tin nuyonalistlerine muhalif kip bize kar,ı bir harekete sürükliye
~ N&f&libi partiai, müzakerelere cek olan' falanjistlerin nüfuzundan 
lttirik ettin"!memeli Ye :rüJuek arap ne dereceye kadar kurtulabileceğini 
'-a.itesi Filistin araplarma ,,,_.-. soruyor ve ıunları illve ediyor: 

-~~.~i olar~ ~~alıdır." Müdahal,e için vakit artık geçti 

Çin uzun 
bir harbe 

haz1rlanıyor 
Londra, 18 a.a. - Çin siyasi konseyi 

azasından olup 1ngiltere'ye gelen pro
fesör Çang Peng Şun, Preaa ASBocia
tion'a yaptığı beyanatta Çin'de halen 
beheri 10 bin askerden müte§ekkil 240 
fırka mevcut olduğunu ve bunlarla 
harbın "ikinci bir ıafhaıı" hazırlan -
makta bulunduğunu söylemittir. 

Profesör, Çin mahfillerinin vaziye • 
tin inkişafını büyük bir nikbinlikle 
beklediklerini kaydettikten sonra §Un 
ları ilave etmiştir: 

"- Uzun bir barba hazırlanıyoruz. 
Zayiatımızın japon zayiatiyle niabeti 
evelce bire üç olduğu hald §imdi bu 
nisbet ~e birdir." 

Jaonlar bir ~ehri zaptettiler 
Tokyo, 18 a.a. - Domei ajansının 

Hankeu'dan öğrendiğine göre, japon 
ordusu Hankeudan 120 kilometre öte
de bulunan mühim Kingfiin tehrini it
gal etmi9tir. Japon ordusu geri çekil -
mekte olan çinlileri Çingnen istikame
tinde takip eylemektedir. 

J' ang • Çinb J' ey' in kôıibine 
suykmt 

Hongkong, 18 a.a. - Japonlarla sulh 
müzakerelerine &iritilmeıini teklif et
tifi için Çin mebuun mech•inden tar
uulLıı.ıau Vau Çlı.ı V,.;y'iu lı.C.\.ibi. iki 
meçhul çinli tarafmdan Çeklcke ağır 
surette yaralanmııtır. 

Fransız nazırlar 

mecliai toplandı 
Paris, 18 a.a. - Nazırlar mecli9i bu 

sabah toplanmıştır. Hariciye nazırı B. 
Bone, entomasyoınal vaziyet hakkın -
da izahat vermiş, Cenevre'de Lort Ha
lifaks'la yaptığı müzake.releri ve ko
nuşmaları anlatrnıı ve parlamentoda 
harici politika mi.iıazkerelerinde söyli
yeceği nutkun caaalarını bildirmittir. 

za misafirler terefine bir ziyafet ver
miştir 

İrlanda tethişcileri 
laaliyeli arthrdllar 
İngiliz polisi seferber 
Nazırlar için hususi 

muhafaza tedbirleri ahndı 
Londra, 18 a.a. - Çemberlayn, Ba,vekilette_ l~landı;a tethitÇİ· 

terinin aon zamanlardaki faaliyeti ve bomba hadıaelerı hakkın· 
da Sir Samuel Hor ile görütmüştür. 

1 
I ngili:. boliıli bombacıları 

A . k d.. t araı tırıyor 
mer~ a Or ı...ondra, ıs a.a. - 1ngiltere'de vu-

ku bulan son bomba hadiseleri netic:e-

ye n İ hava ÜSSÜ sinde bütün İngiltere poliai hakild bir 
"adam avına,, çıkmıştır. Hükilmet 

k merkezinin polisi ve memleketin her 
yaptı raca tarafında bulunan gizli memuTlar Se• 

. ferber edilmiştir. Polis bu suykastlerin 
Vatington, 18 a.a. - Amerıkan ha- faillerini araştırmaktadır. Bütün li

va ordusu kumandanı General Arnold mantarda da sıkı tarassut tesis olun
bueün mebusan meclisi hava encüme - muştur. Bilhassa ecnebi memleketlere 
Dinde 5~ müyon doiarlık yeni tahai - hareket eden vapurlar arqt...ımakta
sat hakkmda izahat vererek iki sene - dır 

ye kadar biri Portoriko, diğeri Alaaka Llverpul'da trlanda'dan gelen va
ve diğer ikisi de anavatanda olmak ü- purlar hususi bir kontrola tabi tutul
zere yeniden dört hava üssü inşa olu • maktadır. Şehrin kalabalık mahallele
nacağını ve hava üssünün de genişleti- rinde, İrlanda topraklarından lngiılte
lebileceğini söylemiştir. re'nin çelcilmeai hakkında ceçen gün 

Diğer taraftan bahriye nazırı Vud- İrlanda'da yaprttrnlmıt olan beyanna
ring de harbiye encümeninden iki yüz melerin uı1ı oldufu carillmUfttir. 
milyon dolarlık hazine bono•u ihracı· Sübheli bir fQhıa 
nı iıtemittir. Bu para Panama kanalın- Londra, 18 a.a. - Şüp~eli bir P!'ıs 
da bir üçüncü bendler grupu inpıına bu sabah Mançester polıs merkezıne 
sarfolunacaktır. Bu yeni bendlerde sevkedilerek uzun bir istintaka tabi 
şimdi kanaldan bir ita üç mil mesafe- t~.t~lm.uştur. Bun~n için ev~lki gün
d bulunan tabii göllerin sularından ku ınfılaklarla alakası oldugu zanne-
d: istifade olunacaktır. dilmektedir. 

Yeni bir suykast 

Görüluyor kı fıhıtin araplarmm "Bugün Franko nezdinde italyan -
teıns~I~ me1eleai ~ halledil - alman nüfuzlarına karşı mücadele et
llaeaaİftir. Na~-!·~tl~,. kon~- mek için ıüphesiz çok geçtir. Keza 
.. yalnız kendilemun •ıtirak ettiril- bugün, cümhuriyetçilere tesirli bir 
-.ı~ i.tiyorlar, lq!lt~ ~ aurette yardım etmek için de çok 
.._tı İM, ttım1il mesel~. Fı!aa~ geçtir ve hatta böyle bir yardım ba
-..aplarmı ali.kadar ettı~ _bild~- rıf için meıum bir hareket olur.,, 
.... ide beraber, naayonalıstlen yeıa· Figaro gazeteıinde d'Ormeuon ya
-. mGlneNİI rruP olarak tanıma- zıyor: 
~ta ve diler zümreleri temsil bak- "Nasyonalist İspanyollar da ltalya
ltından mahrum bırakamıyacaimı nın kendi haritalarını bozmakta ol -
İddia etmektedir. lngiltere'nin tabi- duklarını çok iyi anlıyorlar. Hatta D 
teu f miimküft olduiu kadar fazla tundan da emin olunabilir ki, Roma 
tl'\aplU'lll temsilini temin ederek a- hükümetinin vaziyetini tebarüz ettir
l'aplar araaında birlik olmadıtmı meai, yarınki ispanya ile aramızdaki 
tÖ•termektir. uçurumu idame etmek ve hatta daha 

Müftii ve taraftarları da bunu an- ziyade derinleıtirmek içindir.,. 

o o N o l E 

Londra, 18 a.a. - Dün öğleden son-
ra, Greatharr elektrik santralın<ia 

R bombayla yeniden bir suykast yapıl
mıştır. infilak ta uzaktalardan duyul
muştur. Fabrika civarında ikinci bir 
bomba daha bulunmuttur. 

Londra, l 8 a.a. - Dün ve evelıri gün 

Ko•• y ve genç ı 1• k Londra ve Birmingham'da yapılan 
l•dddarmdan böyle bir tmaia düt- Muharrir ilave ediyor: 
~meye çahpnakta~ır~ar. Fakat bu "Uzağı görür bir politika, Barselon
ibtil&f o derece derindr ki Lonc:lra la olduğu gibi Burgos'la da münase
lronferanımm içtimama bile ensel betler tesis eder ve İspanya meeeleai
te,kil edebilir. nin iıpanyol topraklarının tamamiye-

Londra içtimama Filiatia koeferan tini temin edecek tekilde halli lazım 
.. adı verilmekle ber...,_, hakikatte geleceği gün için icabeden müessir 
bir•• Pan Arap'' kongreei mahi,..tiai tedbirleri alır.,. 
•lnıaktachr. Çünkü Filiatin .... pla
tıadan bafka miiatakil arap memle -
lcetlerinin murahhuları da davet 

Beynelmilel tahlisiye komis
yonuna iştirak ediyoruz 

İıtanbul, 18 (Telefonla) - Tem -
muzda Zürih'te toplanacak olan bey -
nelmil~I tahlisiye komisyonuna deniz 
intut komisyonu reisi Necmettin iş
tirlılc edecektir. 

•clilmiftir. lnsilteer hükümetinin, 
f'iliıtin meseleıiyle bütün arap mem
lelıetlerinin alil:alarmı taıumau 
dikkate layıktır. Irak davet edilmit
tir. Bu devletin Fili.tin meselesine 
~-dili eh.miyetin derecesi, bissat 
h.ı•ekilia Londra',.a sitmi,.. karar --------------
~yle .~!atıl~. ~- taı:af- rinia bir ham• yapılarak halledil
lan Mıaır hukümeti de birçok ••lıİI• mel.-i lehinde ku.etli bir cereyan 
l~ıe bu meeeleye atfettiii ehemiye- vardır. Manda altında bulunan bu 
ti rö.temıiıtir. Kowıferamta Hicaz iki memlekete Maverayı Erden ele 
ltırallıiı da temsil edilecektir. Lon- katılarak bir konf-edera1yon teşkili 
dl'a konferanuna Suriye'nin de itti· ve bu konfeder.,.yon içinde yabudi
tlJd bahiı mevzuu ol DUf ise de Fran- lere de yer verilmesi dütünülmekte
'-, manda11 altmda bulunan bu dir. Ancak Franaa böyle bir progra
~leketin temıilini iltizam etme- mı tamp etmediiiırden, Suriye'nin 
-.Uıtir. E...en Suriye'nb bugünkü Fili.tin itine kar1f1D&1ma razı olma
"-İi pek periıaırdır. Ve bu memle- m11tır. 
lcetin hali de gittikçe fililtin'in anar- Bununla beraber Fran1a'nm 1936 
tik •azi,.etine bensiJ'or. Biaamaleyh itilafını taac:lik em:iyeceti anlatıl
ltetldiai himmete muhtaç iken, Loecl- drkça Sariye'de •aziyet kal"lflll&kta
"•'da Filiıtin'e himmet ebniye ça- dır. Binaenale,.h lngiltere, Filiatin 
lı11na11 beklenemezdi. Fakat söriilü- meseleai içia çue aramak mecburi -,._ki Franaa, Suri,..'ain iftirakine yetinde kıaldıiı aibi, hadi..&erin taz
ı... dÜfÜDCe ile mani olmamqtır. Ge- yiki, yakmda Fran1a'yı da Suriye i
'-lt lqiltere'de •• gerek araplar a- çin çare aramıya icbar edebilir. 
~ Filistin '" Sari,. meıelele - A. Ş. ESMER 

ıuykaatler neticeainde yapılan ~-
• · - ·· ·· . • . . . riyatta dün gece Barton'da polı• bü-

Köy Jıallıınmuı JaıHU1nJa butün umiclamQUt .. nçlilıte olılulunu yük kanalın üzerinden elektrik c:ere-
•Öylemiys hac•t oar mc? Köy .,. lröylü Nu,,Ui, köy ue lröylii alalıuyle yanını nakleden kaplonun bağlı b~ -
ystİfen cümlaariyet 6•tlflifi, lröyl•r• yayıldığı ni.bettedir iri en bii,,alı lunduğu büyük pilonun diıb~nd~ ~ır 
idealimiz talaaklruk ..ı. .. ında cülJi adamlar atmlf oloc:alttır. çuval içinde dinamit ele geçınmştır. 

Köyiin, devl•t memura .. "f •lernanlardan hüyülr fCYl•r hlıl•diii Suykaat vaktinde görüldüğU~den. t~ -
idari ıalacuı dıflllda hir de kültiirwl c•plaeıi uardır iri, hatta melrt•p pr- şebb~ akim lrıalmıttır. Pohs, bütun 

• .:......L - ol la - ,,,,.. -•a-La elektrık santrallarını ve havagazı fab-. · · d h"l ··ı l _J.,,,_..,.. lffUlllGll mı-.. ....,.. - "' çeueR ıçın • 1 • mu a ea scı• ,,__ rikalarını ııkı biPtarassut altında tut 
.,. . 1- it ' .,. ı tmmama ayı hr. maktadır. 
Köyiin derlenmiye, iflenmi,,. multtaç paha hiçilnMa bir lolkloru, 

lıöyiin tetuike, .. ıalta, ilerletilnfi,,. muhtaç lr•ndin• 1a .. .aanat .,. aena- Tevkifler ve emniyet tedbirleri 
la l Lon<ira, 18 a.a. - Zabıta Mançester· 

atları, lröyiin anl"fllmıya, anlatılmıya .,. tahlil edilmiys mu taç tür ü de patlayıcı maddeleri hamil yedi ki-

dertleri ue iffıiyakfarı 1JGrdır. ti tevkif etmiftir. Müsellih polis me-
Bir yanda köye •mamlf (milliyetçi bir gençliiin fGlait ofduğvmua te- murları, Mançester sokaklarında dev

aalaürleri bu tabirimiacle mü6alfi6a olmatlıiına cl•lildir) bir türlr .. nç- riye gezmektedirler. 
lifi, bir ,,.,acla da lrendmyle meıııul olunmıya muhtaç bir lröy ôlemi Bir elektrik kulesi hasara uğramış 
karfl lrarııya durvrlren bu ilıi miiıtalıı biribirine lra11Ufturmanın çarele- ve kulenin pek yakınında patlamış 
rini aramak lüaamu lrendilifinılen ortaya çılrar. bir bomba bulunmuştur. 

Tatillerinden •n iyi bir ,.1tifJ• nanl utilade edebilecelrl•rinİ aaman Umumi emniyet taharri memurlan 
aaman düfiindüfümüa toplu,,. ıetkilôtlı bir üniueraite gençlili için bu Lon?ra'da ÜÇ lrlandah tevkif ettni!-

.. im L • ş~-J· · l •_J lerdır. Nazırlara hususi muhafızlar yolda maddi imkanlar bulmalı pelr guço cua gere111hr. unaı ıç •nna•n f"k dl . . 

b • lr 1·1 · A --'d ı J-'' bir etüd Hyahatine -J.-lf ofduju yülr- ter 1
• e mııtır. B. Makdonald, nere-

ır a ı enın uru,,.. a ayauaı "'.....,,.. ye gıderse beraberı'nd :ı_· • ·ı 
-~-~ · b" L"ıJ J-1--* aJıt c -ı sıvı me-uk talt•il gençliiini türlr köyferuK&e organıae ır ıe"'ıaae - ""T.ırm an mur bulunmaktadır. 

laytlalı neticeler 6elrli.yebilird. • • • 
Bu laıu•uıta Jo•t Romanya'nın "'Fondation Carol,, müe ... 1e•i bir ö,-.. Tethlfçikrın lrlandalı olduk-

nek olarak aikredilmiye Jeğer neticeler almıttrr. OIJulıça genİf tala.UC.-ı . lan anlmıldı 
ta aahip olan bu müeı•• mulQ'yen Udlel•r ue direlrtilfer uermelr •· Dubhn, 18 a.a. - frlanda kabinesi 
retiyle üniuer.ite gençlerinden mür•lrkep elripferi lröyferd• muayyen bir ~on .z~nlarda İngil~ere'de vukubu-

-dJ t 'lr t ·· J lttedir. Bu gençler kö··~• lolltlor iiaerinde an ınfıliklar meselesıyle meşgul ol-
ma ae ı ame • gonaerme , ,... muı fakat b h h. b" bl" v 

-• -• - iri 'hi lr" ..,.atlarınJ inkifalına lröyün ahi ue iç- . u uıusta ıç ır te ıg Çaalfl"auır yaptı an ili , oy • ' neşredılmemiıtir. 
timai •IJİ-nnin vnlrHlımaine matul pr lr faaliyetlerde bulanmakta, Bu ..... th" h k 1 • . .. ümh • ,,- ,,_ • _ • • .... lf are et erının c un-
çallfl"aları etralıncla ent•,...,,,. etadfer uacuda lletırmelrt•Jıirler. yetçi İrlanda ordusu" menaupları ta-

Ornelt fU ueya 6a olaın, iter ltalde gençliltle lıö~ temcuını t~lftİn rafından yapıldığı kati surette tebey
edecek imlran oe lamtlflTI, iiaerind• claralmıya lôyclı ba meu.zu laalmde yün etmi§tir. 
efe almalı layJol.ı olacalıtır. YOfOr NABi Hükümet, kendisine hmuei zabıta 

"Dünkü Cümhuriyet'te okudum:. 
laviçre'de bir 1&at fabrik&11, lzmir -
deki ancentaıına gönderdiği bir mek 
tupta, Çanakkale'de Atatürk'ün ha
yatmı kurtaran 1&ati bulana 250 bin 
frank ve bu 1aatin kimde olduğunu 
haber verene de bin frank vadetmit
tir. 

Acaba lniçreli fabrika bu teklifi 
Atatürk'ün büyiik hatıraı... mı, 
yok. üıtüne ilabet eden kul"funU 
geri çevirerelıt bir kumandanm baya
tmı kurtaracak kadar 1ailam her • 
hangi bir 1a&te mi kıymet verdiii i
çm yapıyor? 

Her ikiıine de. Çünkü bu aaat ale
lade bir adamm bayatmı kurtar1ay· 
dı ilk kadehini Napolyon i.çtiii için 

a~ıca kıymetlenen ~·~ ~ir ~~~ 
llZ kaayaimm reklamı gıbı, büyült 

zibeaini tarihten almıt olmaz ve :o bin yeni 1&ate muadil bir kıy
met kazanaınazd~. Fak~t b~. tekli!i 

n bir müze ıdare1ı degıl de bir 
yapa ld - · • herhalde at fabrika11 o ugu :açm, 
:'alır man sahibine olduju kadar. 
1&at~ de kıymet verdiii anlqıh • 
yor b" -v t" 

At t .. k'ün hatıratı ıze ogre ıyor 
a ur .. .. ·--L-t 

ki Conk bayırında u~~~~ ·~ e -
d ' k unu O'nun ~oııune gırmek-

en urf d" • f 
ten meneden aaat, ken ıııSatadra '?-
d G l ı :man von n en e an enera ...., arih~ 

h d" l rak verilmitti. Bu t ı 
e tı.yeTo .. •k.ye'de kalmıı veya Al

... ın ur ı d" .. 1-
manyadan tekrar vatana önmUt 0 

duğunu bilmiyoruz. k" 
T .. k" 'de iae • ı zan-Eğer 1&at ur ıye . 

netmiyoruz - laviçre"deki !~nka ~~
file uğratıyor. iki yüz ellı bin det~· 
bir o kadar mil- frank vene, iÇ 

;,-- --L" olan 
zannetmem ki bu uate _.ıp 
vatandat onu milletinin müzesine he 
diye etmek dururken bir yabancı 
memlekete 1&tmıya kalk11n. Elbette 
türk hükümeti, bu vatandat• fe
dak&rlıimı kartıhkuz bırakmaz ve 
en mü1&it tekilde ona tarihin fiikraa 
borcunu öder. Çünkü Conk bayırın
da düflD&D kurtununu ıeriye itea 
1aat yalnıa Atatıiirk'ün deiil, Çanak-
kale'de •• Kurtuhat aawatmda bitüD 
türk yurdunun hayatım lmrtanmt • 
tD". Bu 1aat eğer Türki,..'de iae bir 
fabrika reklamı olarak memleket 
hudutlarından dıtarıya atılmak için 
değil, kendiaini türkün yüreğine Iİ
per eden bir milli fUUI" NIDbolü ollP 
rak müzelerimia4e aak•·--k i9n 
.,.. bahti,.r 1alu"binin elinde hükii
metia bir davetini bekliyor. Dünya.. 
ela bu derıece.iJ'le bile hiç füpheai& 
pek çak Nflam laviçre aaati vardr; 
fakat ebedi hatıraüyle bizim Ata
türkümüz de, ebedi hayatiyle bizim 
ana yunlumuzda biriciktir. O adam
dan bu topraia yadigar kalan hab -
ralar ara11ndan kimseye z ... ff • 
reıneyiz." 

250 tane 
bombardıman 

• 
tayyaresı 

-
Yakında Amerika'dan 

İngiltere'ye 

gönderilecek 
Nevyork, 18 a.a. - İngiltere hülril

meti tarafından ıemarlanan Lokhed ti
pinde 250 bombardıman tayyaresinin 
birincisl Floyd Bennet'e gelmiştir. 
Tayyare Burbank - Kaliforniya - Nev
york yolunu 12 saatte katetmiıtir. Tek 
satıhlı olan bu tayyarenin hareket sa -
hası 3000 kilometredir. Tayyare be
heri 1.100 beygirlik iki motöre malik -
tir. 

Tayyare askeri itlerde kullanılacak 
hale getirilebilecektir. Geçen temmuz
da Hovard Hügı bu tayyare ile dün • 
yayı devretmiftİ. Tayyare, 21 ikinci • 
kanunda sökülerek İngiltere'ye sev -
kedilecektir. 

Halkcvi gezici kolunun 
çahşmalan 

Ankara aHlkevi gezici kolu dün ak
şam Hamamönü kahvesinde toplan
mı! olan kalabalık bir halk kitlesine 
altı okun minamnı anlatmış ve konut
madan sonra halka faydalı sinema fi
lmleri göıterilmi1 ve karacöz oynatıl
mıştır. 

tedbirleri almak selahiyetini verecek 
olan yeni bir kanun kabul ettirmek 
için Dail mecliaini içtimaa davet et
mek mecburiyetinde kalacaktır. Bu
nunla beraber hükümetin yeni hadi
seler vukubulmadığı takdirde bu ted
birlere müracaat etmiyeceği öğreniıl
mittir. 
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Nevyork sergisinde eski 
Almanya'ya ait pavyon ! 
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RADYO 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
Almanyanın, resmen büyük Nevy

ork sergisine iştirak etmek istemesi
ne rağmen, buraya Hitler'in iktidar 
mevkine gelmesinden evelki kültürel, 
ilmi ve sanayi almanyayr temsil ede
cek bir paviyon kurulacaktrr. 

Muamele ve ücret baremi 
TÜ~KİYE RADYO DİFÜZ 

P O S T A L A R 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kes.il 

T. A. P. 31.70. m. 9465 Kes./ 
Kemal ÜNAL T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 

Yarın nasıl olmalıdır. 
XI 

H. Re,şit TANKUT 

Bu karan, bundan birkaç gün evel 
Nevyorkta toplanan alman ve ameri
kalrlardan mürekkep 70 kişilik bir 
komite vermiştir. 

Milli Şefin başkanlığında toplanan 
sem vekiller heyetinde şu iki mühim 
karar almmıştı : 

1 - Devlet daireleriyle banka ve 
müesseselerince verilen maaş ve üc -
retler arasında bir teadül yapmak, 

verdiği imkan nisbetinde ufak maaş -
lar arttrrıhyor demektir. 

Filhakika yeni haremle eskisinin 
dereceleri arasında kalanlar teşkilat 
kanunlarındaki kadrolar müsait oldu
ğu takdirde yukarı hadde çrkarak der
hal onun maaşınr alacaklardır, kadro 
zaruretiyle aşağı dereceye inmek za
ruretinde kalanlar i·se eski maaş,larınr 
almakta devam edeceklerdir. Mesela 
22 lira asli maaşı olan bir memur yeni 
haremde bu derece olmadığmdan ve -
kaleti kadrosunda 25 liralık yer varsa 
der.hal bu dereceye geçecek ve maaşını 
alacak, yoksa 20 liralık yere geçmekle 
beraber geJe eski maaşrnr almakta de
vam edecektir. 

Ankara 

PERSEMBE: 19.1.1939 
12.30 Türk müziği - Pl. 

Başlıca on üç tip içinde çalrşan köy- .ı.ntihap, sonra amme hizmeti, hükmi 
lerimızin büyükleri, ortaları, küçük- şahsiyet fikri, kanun kudreti, müte _ 
leri, bulundukları yeri hakkiyle işle- kabil vazife ve selfilıiyet. 
tenleri, şöyle böyle geçinenleri, aÇ - c - Ev ve köy güzelliği; ev ve köy 
lıktan ve yoksulluktan yakayı kurta- bahçeleri, çiçek zevki estetik fikri. 
ramıyanları var. Büyükleri daha mü - Topluluk nizamı, camia muhabbeti. 
reffeh, tokları daha kalabalık hale ge- 2 - lçme ve kullanma suyu. kuyu 
tirmek ve iflfilısızları da kurtarmak havuz, su deposu tulumba. ' ' 
için köyleri.mize muhtaç . old.ukları a - El, yüz, gÖvde, baş temizliği. 
kalkın.m_a nısabmr. ver:nemız lazım -ı b - Hastalıklar; kel, uyuz, kıl ki
d~.r. Bızım .:er~emız d~y~rum. Çün~ü ran hastalıkları. Karın kurtları, di
koyler bugunku hallerını ne possibı- zanteri, göz ağrılar. 

Bir fransrz gazetesinin yazdığına 

göre, Nevyorktaki alman paviyonu -
nun ismi "Hürriyet paviıyonu" ola -
caktrr. Paviyon, dünkü ve yarmki Al
manyayr gösterecektir. 

Yeni paviyonu Almanyadan Ameri
kaya göçmüş, muhacir profesör ve 
sanatkarlar yapacaktır. Paviyona 250 
bin dolar sarfedilecektir. 

Askere almaulann ailelerine 
yardım talimatnamesi 

2 - Devlet alış verişlerinde komis -
yonculuğu kaldırmak. 

13.00 Saat, ajans, meteoroloji hab 
13.10 - 14 Müzik (operetler ve hafi 

ler. 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (cazband - Pl). 
19.00 Konuşma (ziraat saati). 
19.20 Saat, ajans, meteoroloji habe 

raat borsası (fiyat). 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti -

kir faslı). 
20.15 Konuşma. 

~is~e tar~ftarlarının düşündüğü gibi c - Kuyucu, demirci, künk dökü _ 
ıhtıyarlarıyle ve seçerek, ne determi- cü. 
nisme fikrine inanların bildiği gibi d - Seyyar doktor mücadele d k
muhitin cebrü tazyiki ile ihtiyar etti- toru, kinin, neosalva;san, hasta b: _ 
ler. Onları bu anormal yaşayrş tarzı- kıcr, ebe, dispanser. 
na tıkrp saplıyan tarihi sebepler cum- e - Doktora emniyet, ilaca muhab-
huriyetle .b:raber ortadan kalkmış bu- bet, temizliğe dikkat fikri. 
Iunduğu _ıç.ın yumus~k ve şefkatli f - Saç ve sakal traşr, berber, gü _ 

Dahiliye Vekaleti hazer ve seferde 
askere ahnan erlerin muavenete muh
taç ailelerine yaprlacak yardım hak -
kında bir talimatname hazırlamakta -
dır. Talimatname bu yardrından kim
lerin istifade edebileceği ve yardrmrn 
şekli hakkındaki esasları tesbit ede
cektir. 

İnönü hükfuneti, 1935 yılr sonlarm -
da Büyük Millet Meclisine verdiği bir 
layiha ile devlet memurlarmm maaş ve 
ücretleri için yeni bir barem teklif et
mişti. Büdce encümeninin son hafta -
lar içinde ruznamesine aldrğc bu layi
ha hem 1929 danberi tatbik edilmekte 
olan maaş bareminde bazı değişiklik -
ler yapmakta, hem de sayrsı çok artan 
ücretli memurları bazr farklarla bir ba 
rem hududu içine almakta idi. Bu haf
ta içinde encümene verilen bir proje 
ile de devlete bağlı saydacak banka ve 
müesseselerde çalışanların vaziyeti e
le alınmış oldu. Böylece büdce eneli -
meninin çalı~alanna şu üç nevi iş 
zümresinin baremi mevzu oldu : 

b - Her derecede asgari terfi müd
deti eskiden yüksek tahsil için iki ve 
diğerleri için üç yıldı. Layiha ile bi • 
rincisi üç ve diğeri dört yrla çrkmak -
tadır. Küçük maaşlarda derece adedi
nin azaldığını düşünürsek eskiye na
zaran terfi müddetinin kısaldığını gö-

20.35 Türk müziği (şarkılar): 1 • 
Hüzam şarkı - Ey sabahı hüs 
- Leyli Hüzam şarkı - Harabı: 
oldum. 3 - Lemi Hüzam şarkı · 
ki. 4 - Refik Fersan - Tanbur 
mi. 5 - Lemi Suzinak şarkı 
hicranh. 6 • Lemi Rast şark~ 
mu can. 7 - Halk türküsü - Y~ 
ber yürü. Okuyan: Semat Öz~ 

Çalanlar: Vecihe Refik ve Fahire ]j 
21.00 Saat, esha.m, tahvilat, kambiy( 

kut borsası (fiyat). 
21.20 Müzik (Oda müziği - Fritzsc 

artet) 1 inci keman Gustav Fr 
2 ci kemal Lother Gebhardt 
Johannes Oelsner Cello V9 
Kohlschütter Klasik - Roman 

devlet elı ıle yurt cografyası içinde zel görünme fikri. 
tabiatı~. ar.~ettği .. imkanları vasıflan - g - Günlük ve iş elbisesi, dinlen-

İstanbul' da akşam terzilik 
mektebi açıldı 

1-Esıki bareme göre devletten maaş 
alanlar, 

rürüz. Buınu bir misalle izah edelim: modern eserler 
22.4-0 Müzik (Küçük orkestra: şef: 

dırıp koyluye gostermek ve onları o me ve şehir kryafeti. 
imkanlar üzerinde toplamak elbette h - Terzi, tuhafiyeci çerçi, şap _ 
ki bizim vazifemizdir. kacı, kunduracı. ' 

Bir .~öy i«in kalkmma nisabr nedir? i - Yakıştırma zevki, mahalll ve 
bunu uc ~alde ararız: . mim kıyafet meyli, drş temizliğine dik 

1 - Koy kurulma yerı. kat. 
'? - Köy kurulma şekli. 3 - Tarlada çalrşma. 

Maarif Vekaleti lstanbul erkek ter
zilik mektebine bağlı bir akşam terzi
lik mektebi açmıştır, bu suretle ter
zi çıraklarının bu mektebe gitmeleri 
temin edilecek ve terzi çırakları mo
dern terziliği öğrenmiş olacaklardır. 

2 - Şimdiye kadar devlet hizmetin
de ücretle bulunanlar, 

3 - Devletle alakalr banka ve mü -
esseselerde çalışanlar. 

Her üc zümrenin yalnız kendileri i
çin karar alınacak meseleleri olduğu 
gibi hepsi için topluca tatbik olunacak 
prensipler vardı. Bunları kısaca tah
lile çahşacağız. 

On lira maaşla başlıyan bir memur da
ima üçer senede bir terfi etse 25 lira -
ya gelmek için en az 18 sene bekleme
si Hizrmdr, şimdi bu müddet her dere -
cede dörder seneden 12 seneye in
miş bulunuyor. 
Yukarı derecede maaş alanlara ge -

lince binnazariye bu müddet uzamak
tadrr. Ancak bu derecelerde kadrola -
rın darlığr, ehliyet ve liyaıkat şartları -
nın fazlahğı esasen bir çok memurla
rı bu derecelerde dört ve daha fazla 
yıllar alrkoymaıktadrr. Layiha filen 
mevcut bir vaziyeti ifade etmiş bulun
maktadır. Müstesna kabiliyetlerden 
süratle istifade imkanları esasen baş
ka hükümlerle daima mahfuz tutul -
maktadır. 

Aşkın): 1 - Hanns Löhr - B 
valsları. 2 - İtalo Azzoni - Sab 
krsx. 3 - J. Strauss - Çardaş. 4 -
Abt - Orman!arda ve ninni. 5 
hard Winkler - Donna Chiquit 
panyol - uvertür. 6 - Hanns 
Düğün marşı. 7 - Toman - vJ 
hülyaları - vals. 

23.45 - 24 Son ajans haberleri ve y 
program. 

Avrııpa 

3 - Köv nüfus hacmi. a - Az emekle ve kolay yollarla 
Uçtincüsü en önemli olduğundan çok ve iyi istihsal fikri, aletleri kul-

evela ondan bahsedeceğim. !anma melekesi. 
Köy, bir iş ve istihsal merkezi ol - b - Parazitlerle mücadele, ziraat 

duğuna göre köylünün de nihayet tekniğine intibak hevesi, köy odala
kendi seviyesine göre düşünür kafa ol- rrnda toplanıp, tohum, hayvan ve a
ması, bugünü tetkik ederek yarma ğaç ıslahı çarelerini düşünme ihtiya
hazırlanmak ve yarını kazanmak için er ve imkanı. 
tedbirler tasarlaması, yanında ve ya- c - Seyyar baytarlar, ziraat me-
kmrdakilerden ders ve örnek alabil- murları, nümune tarlaları. 
mesi ve nihayet birlikte iş başarmak d - Gübrelik, gübre kullanma, 
maksadiyle fikir ve emek birliği ya- gübre arttırma. 
pacak komşular bulması lazımdır. e - Hayvan yemi, kuru ve yeşil 
Küçük köylerde yaşryanlar bütün yem. 
bunlardan mahrum oldukları gibi çok 4 - Kasap, frrmcı1 kahve, misafir
da zaman kaybetmeğe mahkumdur - hane, başka yerlerden gelecek talebe
lar. En müsai ·alışma zamanmın tam yi kabul eden pansiyonlar, demirci, 
ortasında me e a, ucu kırılan sapan nalbant. 
demirini döv rmek için bir konak 5 - Köy eğlenceleri, köy sporları, 
ötedeki kasa va inip, orada tamam turistik hareketler. Posta, gazete, ki
iki gün geçir leri hep bilir ve tanı - tap, Bayrak_ 
rız. 6 - Ve nihayet okul. 

Köy çalışın 1 rının istedigi bir fi- Bu tesislere kavuşmuş, bu ihtiyaç-

Alman müzisiyenlcrinin 
verecek1eri kom~er 

Maruf Alman Müzisyenlerinden mürek -
kep Fritzsche Quartett grupu 19 - Kanunu
sani - 939 gecesi Ankara radyosunda saat 
21.10 dan 22.40 kadar bir konser verecek -
tir. Bu konser 1639 uzun dalga ve 31.70 kı
sa dalgalarımızla neşredilecektir. 

20 ikinci kanun ~ 

CUMA 
akşamı saat 21 de 

YEN ·; Ş EH i R 

ULUS 
MASI 

açılıyor 
llk gece yalnız davetiye ile 

~ girilecektir. 

* * * 
MAAŞ BAREM] : 

1929 eylülünde tatıbikine başlanan 

barem, 'J'.ürkiye için yeni bir sistemdi. 
Eskileri beş altı yıllık tecrübeden 
sonra görüleıbilir<li. Bu baremin dere
celeri arasında.ki farklarm memuru 
çalışmıya, yükselmiye teşvik edip et -
mediği, fazla ehliyet istiyen mevkile -
re istidatları götürüp götürmediği za
manla anlaşrlabilirdi. Bunlar da olma
sa, 1929 danberi bir çok sebepler dev -
let bünyesinde bir genişleme ve yeni -
Ienme ihtiyacı yaratmıştr. Kadroların 

kaliteleşmesi için rejimin aldığr tet -
birler artrk devlete yeni elemanlar ve
riyC>rdu. Bunlan ileri saflara götür -
mek için yeni hü~ümler isterdi. 1935 
teklifi başlrca bu düşünceler içinde 
hazzrlanmrştır. Layiha, eski haremle 
v.enisi aı;:asında su ana de2:isiltlikleri 
yapıyorcıu: 

a - Ötedenberi 19 dereceye ayrılan 
maaşlar 15 dereceye indiriliyor ve kü
çük maaşların hacmi arttrnlıyor. Es -
kiden 10, 12, 14, 16, 17,5, 20, 22 derece -

c - Terfi için iyi hizmet ve yüksek 
dereceye ehliyet şarttır. Bunu her 
memurdan ıbekleriz. Ancak bu va.srflar 
tahakkuk edince de onun terfii geçik
memelidir. Halbuki kadroda bir mün
hal olmadrkça bir memurun terfii im
kansızdır. Devlet için herkesi vakti 
gelince hemen terfi ettirecek elasti -
kiyette seyyal bir kadro yapmak im
kansızdır ve bu kadro olmaz. Bu za -
ruretlerle yeni layihada bu vasıflarda
ki memurlarm terfii yerine terfihl dü
şünülmüştür. 

teaf;1lıaitıtaZarıtık1~-r~1 "IikıJea,k'a~~ô 

OPERA VE OPERETLER: 1-4 La 
- 14.10 Viyana - 19 Königsbe 
20 Hamburg - 20.20 Beromüns 
21 Milano, Breslav, Viyana -
Monpelye. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONİK KONSERLER: 18.35 j 
lonya - 19.40 Droytviç - 20 S 
holm - 20.10 Kolonya, Kope 
Laypzig - 21 Roma - Zl.15 St 
burg - 21.30 Paris - 22 Brüks 

2'2.45 Budapeşte. 
ODA MUSİKİSİ: 22 Monte Cene 

22.25 Droytviç. 
SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hambur 

1 S.30 Frankfurt - 17 Berlin -
Stokholm - 18.20 Münih - 19 
lin - 20.10 Br~slav - 20.30 Lond 
Recyonal - 21.30 Varşova - 2 
Laypzig. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istasyon 
- 8 .30 Keza -10.30 Hamburg 
Alman istasyonları - 13.20 H 
burg - 14 Stutgart - 14.10 Kolo 
- 14.15 Frankfurt - 14.20 Hamb 
- 15.30 Berlin - 16 Alman istas 
larr - 16.5 Königsberg - 17.30 
lonya - 18.20 Königsberg - 1 
Frankfurt - 20.10 Münih - 2 
B~.nnhflıff--.,.,~..,.~rt.ı -2 
Frankfurt, Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart -18 
Laypzig - 22.30 Ştutgart. 

kir seviyesi v rdır. O seviyeyi toplu- Iarı duymuş, bu fikirleri edinmiş o
luk hayatının e asını teşkil eden te • lan köylerin dili zenginlenmiş demek
sisler yapar. e o tesislerin bulunma- tir. Dili zenginlenmiş demek, görgü 
dığı yerlerde nsanlarrn çalışması ve bilgisi artmış demektir. Bunlar 
hayvanların kcır n doyurma çabasın • gördükleri şeylerin yardımiyle gör
dan başka bir kil alamaz. Toplu mediklerine ve bilmediklerine inti -
hayatın doğur< uğu ihtiyaçlar, öğret- kal edebilir. Kendilerine bir şey söy -
tiği şeyler ve dayandığr esaslar en ip- lendiği vakit onu tatbik sahasına ak
tidi tiplerinde ve en dar bir çerçeve- taracak bir kavramla öğrenirler. Dik
ye sıkıştrrrlmr!' !arak bile olsa yine kat melekeleri daha ayakta, iyi olmak 
şu tabloyu dold r ur: ve daima iyi halli olmak hırslan he -

, leri varken layihada bunlar 10, 15, 20 
görülmiyor mu? Netekim yarım asır yaprlıyor. 45 den sonra 55 eve oradan 
önce ehemmiyetsiz bir kasaba bulun- 70 e geçilirken bu hadler 50, 60, 70 olu
muş olan Eskişehir, bugün hatırı sa- yor. 

yrlır büyük merkezlerimizden biri ol- Bu değişiklik ufak memuriyetler
du. Bunu yapan amili orada çalışan- de dereceler arasındaki farkı yükselt
larm zeka ve kabiliyeti ile beraber, mekte ve terfilerde hissolunur bir re
tabiatin feyzinde ve muhitin mebzu- falı temin etmektedir. Eskiden bu de
len hazrrladrğr imkanda arayacağız. receler arasındaki fark normal olarak 
Onun içindir ki kalkınma nisabını a- ve en az üç senede iki buçuk, Uç, dört 
rarken köy kurulma yerini başa al - lira iken şimdi beşten başlıyarak bay-

darlığı sebebiyle bir derecede iki ter
fi devresi geçirmesine rağmen terfi e
demiyen memurlara her derecede bir 
defaya mahsus olmak üzre üst derece 
maaşı ,, verilecektir. Ancak iki derece 
yükseğe terfi etmiş olanlarla on beş 

sene devlet hizmetinde bulunımyan ve 
A serisine geçecek olanların altıncı de 
recedeki müddetleri bu hükümden 
müstesna olacaktır. 

DANS MÜZİGİ: 18.30 Frankfurt -
Hamburg - 20.10 Berlin - 21 
Varşova - 22 Monte Ceneri - 22 
Poznan - Z2.3S Königsberg -
Floransa, Roma - 23.25 Lando 
Recyonal - 23.45 Paris - P. T. T. 
0.15 Lüksemburg - 0.30 Droytvi 

Sovyetler Birliğinde Türki 
için radyo konseri 

Layiha bu hükmiyle bareme bir ye
nilik ve.rmektedir. 

ı - Ev; oturma, çalışma, yatma o- yecandadır. Fakat bunlan bilmiyen 
dası. Mutfak, k 1 r , ev döşemesi, kap ve öğrenmiyen fert iş ve istihsal a -
kacak, ahrr küme ,, ambar, otluk, sa- damı olmaktan daima uzak kahr. Ta
manlık, apdesta e hamam, su yolu, biat onun hamurunu sade zekadan yu
ziraat aletleri, nıa cineler. ğursa ve enerji payrnr başkalarından 

dım. li artmaktadrr. 

d - Devlet hizmetine girerken ma -
aş tah.sil derecelerine göre ölçülür. 
Eskiden asli maaş olarak en çok yük -
sek tahsil için otuz ve diğerleri için 
yirmi lira idi. Layihada on liradan 
başlryarak 30 liraya kadar 4 derece i -
çin aranacak tahsil şartları orta ile 
yüksek tahsil arasındaki dört muhte -
lif grupta tesbit edilmiş.tir. Dil bil • 
mek kaydr gene eski hiiıkümlere tabi -
dir. 

Yabancı memleketlerle kültür münaseb 
leri idame eden umum Sovyet (Voks) ce 
miyetiyle S. S. C. B. radyo komitesi 20 
nunu sani cuma günü Türkiye için bir ra 
yo konseri tertip etmiştir. Bu konser Tü 
kiye saatiyle tam saat 21 de 1744 metre 
Moskova, 1060 metrede Tbillissi, 309,9 me 
rede Odesa ve 349.2 metrede Simferop 
radyo istasyonları ile neşredilecektir. 

a - Marango , duvarcı, yapı mal- çok fazla avrrsa, yine verimsiz kalmı
zemesi satan dü an, kireç ve tuğla va mahkumdur. 
ocağı, taş ocağı. Kövlerin daima hen bövle dört ba-

Köylerimiz bu muhiti kazanmak i- 1929 yrlındaki baremde memur ma -
çin kaç nüfuslu olmahdır? Bu sualin aşlarından bir tevkifat yoktu. Buhran 
cevahını vermeden evel köylere nü - yrllarınm zarureti içinde almmrya 

Konserin proğramı şudur : 
Birinci kısım; rus halk şarkıları "Piat 

nitski" rus halk korosu tarafından. 
Rus şarkılarından - Popuri - Armonist 

Balalayka triosu tarafından. 
Rus halk şarkıları: Büyük akademik de 

Jet tiyatrosu solisti Baturin tarafından. 
a - Bunların i e ve kazancına ön ıu mamur kunılmıırh<Yını hepimiz bi

ve düzen veren bdediye, belediye liriz. Üç müteşebbisin bir su kıyısın
meclisi, köy idar :ıeyeti memurları, da yaptığı üç evden bir müddet son
kanunlan, icralar 1ayır ve zararları. ra üç yüz haneli köyler çıkt!ğı da 

fus nisabı kazanmak ameliyesini ne- başlanan vergiler da.ha çok ufak maaş
ye, ne kadara mal olacağını düşün - )ar üzerinde tesir yapmıştır. Geçen 
mek zarureti var. ameli olmak için yıl büdcenin müsaadesi ölçüsünde bu 
köy mevcudunu ve bugünkü nüfus vergilerde hafif bir azalma oldu . Şim • 
vaziyetini bir daha gözden geçirelim. di de yeni haremle gene büdcelerin No: Ücret barem/eri gelecek y:ızrdadır. 

İkinci kısım: Sovyet sesli filmlerinde 
şarkılar ve müzik kompozitör Dunayevs 
ve Pokras. 
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• 
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SOKAGI 
Yazan . Yolan de11; Çeı11re1J, Nuu.b.J Ba,d:u 
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Menegettİ1nın saçları daha çok beyazla§mış, 

kendisi de d ha sessizle§ıni§tir. Fakat, kara göz
lerinde canhhk ve zeka hep aync alevle parlamak
tadır. Meneg tti Anna'ya bu taziye ziyaretini ko
Jayla§tırıyor: Samimiyetle ve ölümden bahsetme
mek suretiyle el aıkıyor ve sonra, ikisi de karşı 

kar§ıya geçip §Undan bundan konu§mağa ba§lıyor
lar. 

Mnegetti'ler yakında Bardi§inof'un oteline ta§ı

nacaklardır. Şimdi oturmakta oldukları zarif a
partman onların mütevazi bütçelerinin tahammül 
.demiyeceği kadar pahalı olduğundan bu i§İ çok
tan yapmalı idilı!r .. Fakat hastayı daha fakirce bir 
eve götürmek istemiyorlardı. Halbuki kendisi ve 
Pi ya ... 

Piya: 

- Hatta bu benim için daha muvafık olur, ma
ğazaya yakla§mı§ bulununım, diyor. 

Kara gözlü adam: 
- Mağazaya da beraber gidersiniz, mütalea

sında bulunuyor ve iki genç kız tereddütle biribi
rine bakıyor. 

Taıınma bitiyor ve Bardi§inof o ak§am Mene-
- getti'yi bara götürüyor. Klari, zaman zaman, Pi

ya'nın Balık - Tutan - Kedi sokağına davet edil
mesini istiyor. Anna ise buna derhal ve biraz da 
vicdan azabı duyarak muvafakat ediyor: Anası 

birkaç hafta evel ölen genç kızı dü§ünmeli idi. Kla
ri'nin, vaktiyle hiç kimse ile alakalanınıyan Kla
ri'nin bunu dü§Ünmüş olması ne gariptir. Klari za
hiren deği§memiştir... Hep say ile me§bU görün
mektedir. Hekimliğe çalrpnakta, hususi dersler 
vermekte, pek az bo§ vakti bulunmaktadır. Bunun
la beraber büyük ela gözleri her ııeyi gÖrımekte
dir, ve insan hazan onun bütün bunlara nasıl ye
tiıebilmekte olduğuna §a§maktadır. 

Fakat, ba§ka gözler Anna'yı §efkat ve ihtimam
la, Yani ile Klari'yi de aynı §efkat ve ihtimamla 
takip etmektedir. Bu gözler analarının ağır ve ok
fayıcc bakı§lı kara gözleridir. Şayet Bayan Bara
baş bir gün ağzını açacak olsa, çocukları hakkın
da bütün bildiklerini, onlara dair kendi hissi, sakin 
ve mahzun haliyle bütün öğren.mi!! olduklarını ke
limelerle anlatmağa kalkışmış bulunsa çe><:ukları 

buna pek ziyade hayret ederlerdi. 
Anna yemek odasında Gunter'le birlikte hlun

duğu zamanlar bu kara gözler bazan mutfağın a
ralık kapısından bakarken ela gözler de, kapısı a
çık duran yandaki odada, bir kitabın Üzerinden 
:vakit vakit kalkmaktadır. Katrina ekseriya mut-

faktachr, fakat Yani hiç bir zaman burada değil
dir. Yani sevgilisi ile gezmeğe gitmekte, yahut o
nu görmek için evine uğramaktadcr. Buna muka
bil Piya sık sık gelerek ak§am sofrasında Yani'nin 
yerine otunnaktadıT. Onu da kara ve ela gözlerin 
bakışı kucaklamaktadır. 

Kara ve ela gözler aym §eyi dÜ§Ünüyorlar: Bu 
İ§ olmıyacak. Katrina onlara kendi izdivaç heye
canını telkin etmi§se de mesele, vakit geçtikçe, ü
mitsizleımekte·dir. Bu böyle olmakla beraber Gun
ter her akşam gelmekte ve o derin ve ağır sesiyle 
Anna'ya alimce şeyler anlatmakta, gözlerini on
dan ayırmamaktadır. Gunter oltaya takılımıtır. Bu 
bakımdan her §ey yolundadır. 

Fakat Anna .. Anna'ya gelince; her §ey pek o 
kadar yolunda değildir. Vakıa alman profesör mu
avininden sıkılmamaktadır. Gunter o aıdaınlardan 
dır ki kar§ılarındakilere nihayet ne kadar alim ve 
emin olduklarını zorla tasdik ettirirler. Anna bunu 
takdir ediyor ve hatta Gunter'i oldukça seviyor 
da. Ona kar§ı bir nevi soluk, kayıtsız ve uzak dost
luk hisse"diyor. Bayan Baraba§'la Klari bunun hu
sumetten de kötü bir §ey olduğunu teessürle dÜ§Ü
nüyorlar. 

Piya'nın i§i pek yolunda değildir, fakat başka 
bir bakımdan. Piya gözlerini almanın dudakların

dan ayırmamaktadır. Onu dindarca bir hU§u içinde 
dinliyor, yürek biçimindeki küçücük yüzü ihtiras.
la bir rikkat ifade ediyor ve, arahk duran dudak
lar sanki o derin ve erıkek sesi içiyor. Katrina'nm 
istediği bu değildi; Gunter'in istediği de bu değil
dir. Piya gelmediği ve Anna ile yalnız kaldığı za
man Gunter memnundur. 

Dahası var: Piya'nin ziyareti tehlikelidir, zira 

Anna bundan istifade ederek kaçıp bara iniyor ve 
Bal"dişinof'la Menegetti'nin aNısmda bir iskemleye 
oturuyor: 

- Beni kovmaymız ! Piya ile Gunter yukarıda 

alimce ıeylerden bahsediyorlar! Bense daha in
.sanca bir konupna bekliyordum. 

Baraba§ ba§mı sallıyor, çünkü o karısı ile Katri
na'nın tasavvurlarına vakıftır. Zaten buna kim va
kıf değildir ki ? Katrina ondan herkese malUınat ve
riyor. Katrina iki dakika susamaz. Katrinafikriyle 
bir kırlangıç yavrulariyle nasıl rnağrursa öyle mağ
rurdur. Bll11'dan dolayı Bardi§inof da Anna'ya dü -
§Ünceli ve istihfam.larla dolu bir nazarla bakarken 
Maura gizlice Anna'yı tasvip ediyor. Liif gülümsü
yor. Onların hepsi burada mülteci hayatı sürmekte
dirler; ya§ayı§ları bir nevi tuz·ak, hazırlanmı§ ol
dukları hayatın soluk bir taklididir. Her yıl, etraf
larmda, bir yeni imparatorluk yıkılmakta ve binler4 

ce, yüzbinlerce insanı ezip gömmekte, onları bir çe
şit gölge ya§ayışma, ölü ya§ayı§ına mahkum etmek
tedir ... Bu böyle ise de onların ba§hca me§galeleri u
zun bacakh almandan Anna'nm ho§lanıp h()§lannu
yacağını öğrenmektir. Peki, öyle ise: alman bu İ§te 
muvaffak olamıyacaktır. ihtimal ki bu gibi meıga
leler hayatlarının hakikatine inanmaları hususunda 
onlara yardım etmektedir. 

Buna mukabil, Piyo Monikan'ın almana olan te
mayülünü yalnız kara ve ela gözler sezıni§tir. Onlar 
hadiseyi ayıplanıaksızm ve beğenmeksizin öğren
mişlerdir . 

Bayan Barabaş buna dair hiç bir tefsirde bulun
mamaktadır. Bir genç kızm hayatında bir an, bir 
nevi sınır tetkil eden bir an vardır ki daha evel ba

(Sonu ver) 
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Aınerika'da geri geliyonnuı, di - ve onların peıinde giden hekimlerin 
rotlar, sebep de Holivut'taki yıldız- arasında ittifak temin eden sayıları 
d~tın. sinema çevirirken daima, ken- pek az meselelelerden biri olmasıdır. 
ılerı gibi, tüysüz erkeklerle ÖpÜ§- O iki büyük hekimin aynı suretle 

:ekten artık bıkmaları imi§. Vakıa düıündükleri az va:ki olduğu halde 
h ıyığı ve sakalı tra§ etmek modası - heykellerinde ve resimlerinde gör
I 11 kadar yayılmadan Önceki zaman- müıaünürdür - ikisinin de sakallı ol
h~tda da kadınların, sakallı değilse ması sakal bahsinde aynı fikirde ol-

Orduda sporun ehemmiyeti 
Seine mebu- , yine beden terbiyesi ve sporlar mil

li komitesi reisini ve her mahalli ko· 
miteye federasyonlardan 5 azayı id
hal etmektedir. rıerı 

fiı 

.1le, bıyıklı erkekleri tercih ellikle- duklarını gösterir. 
rı rivayet olunurdu. Onun için sine-m lpokrat sakal ve bıyık yolmak mo-
h a yıldızlarınm büyük annele~i gibi dasından Önce yeti,,tig~ i ıçın onun 
, 1Y•klı ve sakallı erkek aradıklarına " 
ıııenrlabilir. hakkında sakal bırakması zaruri ol-

duğu söylenilebilirse de, onun her 
Ancak bu dünyada hiç bir hadise dediğinin aksini söylemiş olan Cali

Yalnız bir sebeple meydana çıka- nos, sakal ve bıyık modasını ilk de
~az. Hele sakal ve bıyık bırakmak fa çıkarmış olan büyük lskender'-
&ıb" • . - h"d" 1 . d , ı ıçtımaı a ıse erın mey ana çı- den birkaç asır sonra hem de hepsi 
kab·ı · · · ·· d · ' • ı mesı açın zamanın musaa• esı 1 sakalaız ve bıyıksız olan eski roma-
~ ıat.er~eniz hekim ta~iriyle, zama: 1 hların arasında sakallı ve bıyıklı o-
~ ıstıdadı - ol~ası laz~dır. Eskı larak yaıamıı olduğu için, zamanın

~·~ modanın gerı gelmesıne za?'anın daki modaya uyduğunu iddia etmek 
ıatıdadı bulunmazsa yalnız sınema kabil değildir. Kendisi de zamanm
Yıl~ızl~rınm ~rzular~ 0 modayı .geri daki, bıyık ve sakal yolmak modası
ietınnıye yetışmezdı. Demek kı bu nın iyi bir şey olma·.:fığmı anlatmak 
Zamanda eski tiplere rağbet etmiye için sakalın lehinde yazılar bırak
bir istidat yahut temayÜl vardır. mı§lır. Büyük üstadın ileri sürdüğü 

Zaten bizde gazetelerden bazıla- fikirlerinin hemen hepsi gibi sakal 
tının durup dururken yeni adlarını hakkındaki yazıbrı da pek uzun yer 
bırakarak eski adlarını takınmaları tuttuğundan buraya nakledilme:-i 
da o temayüle delalet eder. Bir yer- mümkün değilse de, bunların netice
de erkeklerin bıyık ve sakal bırak _ si sakalın erkek yüzünü soğuğa kar· 
tnaları, batka bir yerde gazetelerin şı muhafaza etmesidir. 
e&ki adlarını tekrar almaları biribi- Ondan sonra gelen hekimler de 
tinden pek ayrı ayrı şeyler gibi gö- sakal hakkında epiyce tetkikler 
riinürse de, analiz edilince, iki hadi- yapmıılardır. Bir hekimin eline - ga
aenin de zemini bir olduğu meydana liba bitlendiklerinden dolayı - aynı 
çıkar: Eski modaya rağbet zemini... zamanda sakallarını tıra§ etmiş 55 

su B. Ge- ' 
orges Barthele -
my, meclis mali-

Üniversiteler ve mektepler spor organizasyonunun iyi 

anlaşılmış bir inkişafı, butiın bir sağlam vucutlu gençliği 

spor sahasına atarak bize bu neticeyi temin edecek ve bu 

gençliğin elit zümresi mevkilerini istismar edenleri gasp 

etmiş oldukları mevkilerden kovmasını bilecektir. 

ye komisyonu ta
rafından maarif 
büdcesinin l>e -
den terbiyesi , 
sporlar ve tatil- '-
ler kısımlarına ~---------- Yazan: 
ait bir rapor ha
zırlamıya memur edilmişti :. 

Kend.isi bu vazifeyi nadir bir ih
timamla başarmıştır. Etüdünün sağ
lam nescini teşkil eden malfunattan 
bir kısmını hülasa etmenin ve Fran
sa'da beden terbiyesine verilen veç
heden ordunun ne istifadeler temin 
edebileceğini gözden geçirmenin ka
rilerimiz için faydalı olacağını dü
şündük. 

Bu mesele, kabul etmek Hizımdır 
ki, şu son yılJara kadar, hükümeti 
fazla meşgul etmiş değildi ve mem
leketimizde elde edilmiş olan neti
celerle iftihar edecek vaziyette bu
lunmıyoruz. 

General Dufieux 
verelim. 

Bu h,alin gençliğimizin bedeni 
kıymeti üzerinde doğrudan doğru -
ya teı>irleri vardır. Her sene askere 
çağrılanların muayenesi bunu gös -
termektedir: İhraç edilenlerin ve 
sakatların nisbcti % 30 dur. İnsan
ca mevcudu git gide azalan bir mem· 
leket için bu nisbet aşırıdır. Filha
kika Fransa'da doğumların miktarı 
1876 da 1.022.000 den 1936 da 630 bi
ne (ki bunun 45.000 i yabancı çocuk
lardır) inmiştir. Demek oluyor ki 
gençlerimizin bedeni kıymetlerini 

ısliih etmek ve rasyonel, pratik ve 
ciddi bir randıman verebilecek bir 
yola girmek her yerden ziyade bi -
zim için lüzumludur. 

Moktep ve ünivel'6ite sporunu~ 

reorganizasyonu sebatla devam ettı
rilir ve daima aynı dürüst ve hasbi 
zihniyetle inkişaf ettirilirse, bu iş 
ordu için büyük bir ehemiyet arze -
der. Bu sayede ordu daha sağlam, 

daha becerikli ve ekip disiplinine a· 
lışkın askerler kazanacaktır. Neti • 
ce, ancak üniversite, sporun bir kaç 
kişi için bir boğuşma değil deher -
kes için bir oyun olmasını istemek· 
te devam ettiği, spor ticari bir iş ol· 
maktan çıkarak aynı azmanda ruhu 
ve bedeni olgunlaştıran bir eğlence 
haline geldiği takdirde elde edile • 
bilecektir. 

Marsilya'daki sahtekarca reform
lar hadisesi, onda ancak maddi bir 
kazanç fırsatı gören adamlar tara
fından dirije edilen sporun ne iğ • 
renç bazirganlıklara meydan verdi -
ğini ispat etmiştir. Ordu pek iyi bi
lir ki bu neviden entrikaların ken -
disine verdiği sporcular en kötü as
kerlerdir. 

Bundan dolayı, Amerika'da tek
r-ar çıkan bıyık ve sakal modası ora
dan dünyanın her tarafına yayılırsa 
hen kendi hesabıma hiç ıatmıyaca
iım. Doğrusunu İsterseniz, ıimdi sa
kallarını ve bıyıklarmı her gün tra§ 
eden fakat ikisinin de bırakıldığı 
zamana yetiımit olan biraz yaılıca 
kimseler bu modanın geri gelmesin
den - duygularını açıkça söylemese
ler bile - biraz memnun olacaklar
da": Sadece her gün traı olmak zah
metinden kurtuldukları için değil, 

bıyık ve sakal modaaınm kendileri -
ile gençliklerini hatırlattığı için. fn
•an eaki bir tanıdığını uzun seneler
den sonra tekrar görünce daima bir 
haz duyar. 

kişi geçmiı ve bunlardan ancak 14 
kişinin bu İ§ten zararsız çıktıklarını 
ve ötekilerden hepsinin sakallarını 
kazıttıktan sonra ya dit ağrılarına 
yahut yüz ağrılarına tutulduklarını 
göstermiıtir. 

Sakalın yüzü soğuktan muhafaza 
ettiğine inanmak kolay olmamakla 
beraber, onun yazın İnsanın yüzünü 
daha serin tutmaya yaradığını söyli
yen hekimler de vardır. Buna da se
bep sakallı yüzün yazın daha çok 
terlemesinden dolayı terin tebahhur 
ederken insanm cildinden kalori 
çekmesi olsa gerektir. Onun için bu
na da - isterseniz - inanabilirsiniz. 

Hariçten - İngiltere, Birleşik 
Devletler, Finlandiya, Çekoslovak -
ya, İsveç - alınmış misallerle, bir 
milletin beden terbiyesi ve sporun 
inkişafında varmış olduğu inkişaf 
merhalesinin siyasi rejiminden müs
takil bir keyfiyet olduğunu göster
dikten sonra B. Barthelemy şu mü
şahedeye varmıştır ki, tetkik ettiği 
bütün memleketlerde, organizasyon 
sistem ve prensipleri arasındaki bü
tün ayrılıklara rağmen, büyük bir 
gayret sarfedilmiştir, Fransa'dakin
den çok daha büyük bir gayret. 

l Ik adım atılmıştır. Üniversite, 
yersiz bazı usullerini terke

derek, bugün çocukların ve gençle • 
rin yetiştirilmesi işine beden terbi
yesi ve sporun intizamlı bir şekilde 
girmesini kabul etmektedir. Hatta 
buna bir de "dirije tatiller" tecrübe
si ilave etmiştir. 

Sporu ne ırkın, ne de milli müda
faanın menfaatine olmıyan bu yan -
lış yoldan çıkarmak lazımdır. Üni -
versiteler ve mektepler spor orga -
nizasyonunun iyi anlaşılmış bir in -
kişafı bütün bir sağlam ve cömert 
gençliği spor sahasına atarak bize 
bu neticeyi temin edecek ve bu 
gençliğin elit zümresi mevkilerini 
istismar edenleri gasp etmiş olduk
ları bu mevkilerden kovmasını pek 
iyi bilecektir. 

Bir İngiliz hekiminin rivayetine 
göre sakal ve bıyık bırakmaktan en 

Bıyık ve aakal bıralanak modaaı- ziyade iatifade edenler ıimendüfer 

Hariçte efkar umumiye, gençli -
ğin yetişmesinde beden terbiyesi ve 
sporun oynadığı rolün ehemiyetini 
anlamış, bu işlere esaslı krediler ay
rılmış, dikkate değer neticeler alın
mış ve milletlerarası müsabakalarla 
teyit edilmiştir. 

Buna mukabil son senelerde bü -
yük müsabakaların bize getirmiş ol 
duğu inkisarlar mal(Undur. Diğer 
dnvlt>t11"rilf'n büyük bir k~mının bi
zi geride bırakmıt olduklarında şlip
he yoktur. 

• • ·• ' • •- -- ~1 L-•··-·-..fı.n lnlctvnntİflPri.ııdcıki makiniatlerle a-
tetJlilii varClır. Bu bakımdan, aakalı t §Çil rdir. Unlarm ..--ında .. kal-
Ve bıyığı bıralnnakla onları her gÜn lı olanlar yÜzlerini tıraı edenlerden 
trat etmek usullerinden hangiainin daha az hasta olurlarmıı. Fakat bu 
üstün olduğunu ayırdetmek biraz sayın doktor, sakallı makinistlerle 
güçtür. Çünkü, ikisinin de iyilikleri ateıçilerin lokomotiflerini bıraktık -
vardır. tan sonra, sakallarmın arasına ka-

Fransa beden terbiyesi meselesi
ne kafi derecede dikkat gösterme
miştir. Bu ihmal neden ileri gel -
miştir? Bize öyle geliyor ki bunun 
başlıca üç sebebi vardır: 

Her gün traı olmak _ kadmların rıımı§ olan kömür tozlarmı nasıl te
gözü ile bir gÜzellik olmasn bile. er- mizliyebildiklerini aöylememiıtir. 
kekler için bir temizlik demektir. G. A. 

a) Üniversite ve franaız eli.tinin 
büyük bir kısmı beden teıbiyeai ve 
sporu çok uzun müddet "adi meı
galeler" olarak telakki etmiştir. 

Gerçi, eskiden sakal bırakan erkek-
ler arasında her sabah sakallarını 
güzelce yıkadıktan baıka ceplerin
de mahsuı bir sakal tarağı tafıyarak 
- şimdiki bayanların aık aık tuvalet 
tazeledikleri gibi - fırsat buldukça 
aakallarmı tarıyanlar vardı. Bunun
la beraber sakal ve bıyık bırakmak, 
ne de olsa, insanı sabahleyin tenbel
liğe, sonra da sakalının ve bıyığının 
arasına karıpn tozlarla ülfet etmi
ye alııtırır. 

Buna karıılık sakalın ve bıyığın 
- hep sağlık bakımından - İyilikleri 
de vardır. En büyük iyiliği eski za
manda İpokrat ile Calinos arasında 

İstanbul Belediyesi 

Reis Muavinliği 
Sıvas vilayet idare heyeti azasın -

dan B. Necip Sadan Dahiliye Vekfi

leti mahalli idareler umum müdürlü
ğü şube müdürlüğüne, Sıvas vilayeti 
idare heyeti azalrğına da lstanbul be
lediyesi reis muavinlerinden B. Rauf 
Demirtaş tayin edilmiştir. İstanbul 
belediyesi reis muavinliğine Akhisar 
Kaymakamı Rifat Yenalın tayini ka
rarlaşmıştır. 
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Sonra sesini biraz alçalttı : 
- Bu delikanlıya gelince, onunla da 

biraz konuşmalıyım. 

Madam Mot öfkesinden köpürmüş 
bir halde ikisinin arasına girdi. Ayak
larını gererek yere basmış, elini kal • 
dırmış, şöhretine layik bir şirret tav -
rı takınmıştı. Kocasına öyle ağır söz • 
ler savurdu ki herif tamamiyle sakin 
bir hal almak mecburiyetini duydu. 

Blis, yavaşça arka kapıdan dışarıya 
çıktı. Avluda, ve ötesini berisini top -
lamak üzere geçtiği ahırda halii kadı -
nın gittikçe şiddetini arttıran ve ha -
kim bir eda alan sesini duyuyordu. 

Nihayet, muzaffer olarak, neşeli bir 
tavurla dişarıya çıkıp delikanlıyı ara
dığı zaman onu bulamadı. 

Blis, ötesi berisi elinde, cebinde ga
yet cüzi bir para ile, fakat içinde bu 
badireden kurtulduğundan dolayı bir 
sevinçle, yeniden bir iş idarehanesinin 
yolunu tutmuştu. 

XII. 

- Ahmak, yolumdan Ç,ekil 1 Görmü
yor musun beni istiyorlar ? 

Ya.zan: Filipı Openhaym 

Blis, elinde ip, seyircilerin yarım
ağız yaptıkları bir daveti karşılamak 

üzere sahneye koşan ve kendisine öf -
keli öfkeli bakan Mis Meyzi Linden'e 
yol vermek üzere bir kenara çekildi. 
Kadın, ondan sonra giyimli ve ipek 
şapkalı bir efendi ile bir müddet ko -
nuşmak üzere tekrar geri çekilmişti. 
Blis, kadının eliyle kendisini göster • 
diğini görmüş ve üzülmüştü. Perde 
indikten sonra bu adam, tam salfthiyet 
sahibi bir kimse tavrı ile sah.neden bu 
tarafa geçerek kendisine hitap etmiş -
ti : 

- Ne zamandanberi buradasın ? 
- Bir hafta müddetle ve yarım yev-

miye ile tecrül>e için çalıştırılıyorum 
efendim. 

Tiyatro müdürü : 
- Yarından itibaren sana ihtiyacı -

mız olmıyacak, dedi, yazıhaneme gel 
de alacağın ne ise al ! 

Blis, müdürün yanından canı sıkıla
rak ayrıldı. Madam Mot'tan ayrılalı 
iki hafta olmuştu. Önüne çıkan ilk de
vamlı iş de bu idi. Bununla beraber 
Krunmo caddesindeki Madam Mot'un 
sebzeci dükkanından ayrıldığından 

b) Bizde spor, çok uzun müddet, 
profesyoneller arasında bir müca
dele ve paralı bir temaşa olarak gö
rülmüştür, onun için tabir kadar 
mefhum da oldukça istihkar edil -
miştir. 

c) Fransa'da spora ve beden ter
biyesine verilen krediler, başka 

memleketlerdekine kıyasla hayret 
edilecek kadar azdır. Bu hususta 
bir fikir vermek için Tunus'ta yal
nız bir tek İtalyan cemiyetinin, Tu
nus'taki bütün fransız 

0

cemiyetleri 
kadar sübvansiyon aldığını haber 

dolayı müteessir değildi. Hatta bir • 
denbire Mösyö Mot'un çıkıp gelmesi -
ni bir kurtuluş bile sayıyordu. 
Odasından çıktıktan sonra ötesini, 

berisini kendisini gayet iyi karliılıyan 
Misis llit'e bıraktıktan sonra yeni bir 
iş aramıya koyulmuştu. 

Günler geçiyor,fakat talih kendisine 
güler yü~ göstermiyordu. Bu arada bir 
kaç şiling kazanmıştı. Fakat bu, Misi~ 
Hit'in mütevazi hesabını bile ödemı
ye kafi gelmiyordu. Daha bir gün ön~e 
Frivoliti tiyatrosunun önünde "Bır 
perdeci yamağ1 aranıyor" diye bir il~n 
görmüş ve oraya müracaat edenlerın 
dizisine katılmıştı. Her ne ise, bura -
da talihi yaver gitmiş ve 25 şiling haf
talıkla sonuncu olarak buraya alınmış
tı. Fakat ilk gecede başına gelen faci
aya bakınız 1 İşinden çıkarılmıştı! 
Bu kötü vaziyette bile talihin bu is
tihzası, dudaklarına hafif bir tebes -
süm getirmekten geri durmamıştı. 

Daha bir kaç ay önce Mis Meyzi Lin -
den'e, Savoy otelinde çektiği bir ziya
fette misafiri olmak şerefini bağışla -
mıştı. O akşam, kendi hoşuna gitmek 
için kadının takındı'ğı tavurları, etra
fına yavaş sözle söylediği sözleri ha -
tırhyordu. Kendisinin de o akşam, 
onu ne kadar beğendiği hatırına gel -
di. Orada bulunanlardan birisi : 

- Londra'nın en şirin küçük kadı -
nı ! demişti. Şimdi, aynı kadın burada 
ne kadar farklı idi ! 

Blis, canı sıkılmış bir halde sahne -
deki işini tamamlamak üzere döner -

Memleket ölçüsünde de bir mek
tepler ve üniversiteler spor ofisi 
kurulmu~tur. Bu ofis sporcuların, 

talebelerin, hekimlerin, maarif ne· 
zareti şubelerinin mümessillerin -
den terekküp etmektedir. 

Bu mektepler ve üniversiteler 
spor ofisi mahalli komiteler ~esa -
tetiyle bütün Fransa'da faalıyette 
bulunmaktadır. 

Her müe11esede mektep spor te-
şekkülleri bulunacaktır: bu teşek -
küle in isap etmek için talebeler e
beveyninın mllsadeaini ve hekimin 
mütaleasını almak mecburiyetinde
dirler. Bu hekim mürakabesi mek -
tep hüviyet varakasının arkasına 
kaydedilir ve aynı zamanda bir spor 
lisansı teşkil eder. Üniversitelerin 
spor teşekkülleri de aynı formalite
ye tabidirler. 

Bu ofis Fransa'nın 17 akademisi
ni spor teeaal.isleriy1e cihazlamak is
temektedir. Paris. Bordo, Nansi, 
Ren, Strazburg şimdiden üniversite 
stadlarına maliktirler. Diğer yer -
lcrde çalışma veya görüşmeler de -
vam etmektedir. Tatbikata intiza -
ren, mektepler ve üniversiteler spor 
ofisi, mahalli koJlektivitelerin veya 
spor organizasyonlarının sahaların
dan istifade etmektedir. 

Üniversite, mektep ve üniversite 
sporiyle bizzat meşgul olmak iste -
mişse, spor federasyonlariyle mü -
cadeleye girişmek niyetinde değil -
dir. Bilakis, 5 ilk tesrin 1938 de im
zalanan bir anlaşın~, ofisin konse-

ken koro kızlarından bir kaçının ya
nından geçti. Bu kızlardan birisi ken
disine merak ve tecessüsle baktı. O da 
bu kızı tanımıJitı, hemen, tanımıştı. 
Bu kız, sanat ve temaşa kabiliyeti 
mahdut olmakla beraber Bohem h,aya -
tı yaşıyan Londra'nın çok tanınmış 
çehrelerinden birisiydi. Bu tanışma 
karşılıklı olmuştu. Bu kız, arkadaşla
rının yanından ayrılarak delikanlının 

yanına geldi. 
- Yarabbi, Erni. Ernest Blis ! 
Blis kaşlarını çatarak etrafına ba -

kındı ve telaşla : 
- Aman rica ederim, dedi, benim 

kim olduğumu meydana vurmayınız. 
- Fakat burada ne İ:iiniz var? Bu 

ne demek oluyor ? 
- Bir kaç dakika öncesine kadar 

burada perdeci idim. Fakat şimdi pı -
lımı pırtımı toplamış bulunuyorum 
Mis Meyzi Linden yolunun üstünde 
durduğum için beni şikayet etti; İşim
den çıkarıyorlar. 

- Fakat anlıyamıyorum. Sizi bana 
sonsuz bir servete malik, çok zengin 
bir adam diye tanıtmışlardı. 

Blis : 
- Evet, bir zaman öyleydim, dedi. 
Kadın : 
- Sahiden şi.mdi her şeyinizi kay

bettiniz mi? diye sordu. 
Delikanlı, yakasını tutarak ve üzü-

lüp örselenmiş paltosunu göstererek : 
- Buraya bakınız, dedi. 
Kadın suratını buruşturarak : 
- Öyle ise, dedi, ıoizin arkadaşları -

8 arthele.my beden terbiyesi-
nin, sporun ve tatillerin bir 

nezarete baglanmamasını, fakat (baş 
vekalete bir masraf rabıtasıyla bağ
lı olarak) mi.istakil bir organizas -
yon halinde kurulmasını istemekte
dir. 

Biz bu görüşe iştirak etmiyoruz. 
Bu müstakil organizm, bir müste

şarlık şeklinde daha evelce mevcut
tu : b u müsteşarlık, s üratle imhası 
Hizım gelen ticari ve temaşavi spor 
tatbikatından başka bir eser vere -
medi. 

Maarif nezareti mektepler ve üni
versiteler spor organizasyonunu vü
cuda getirmiştir. Kredilerini arttır
mak suretiyle bu sahada çalışması
na mUsaade edilmelidir. 

Biz mektepten çıkmıt ve 1~ yaşı • 
na varmıt olan gençlerin beden ter
biye.i vıe askerliğe hazırltk husus -
lannm harbiye nezaretine verilme
sini istiyoruz. Bu hizmeti temine 
yegane &alahiyetli olan bu nezaret
tir. 

Maarif nezaretinin beden terbi -
yesine, sporlara ve tatillere ayrılan 
büdcesi gözden geçirilince, 52.561.205 
franklık bir yekun üzerinden 32 mil· 
yon 742.736 fragm orduyu entrese 
eden işlere, ancak 19.818-469 frangın 
diğer işlere tahsis edilmiş olduğu 

görülUr. 
İşi yoluna koyalım. Ecdadımızın 

dediği gibi "Herkes kendi payını al-

mz hiç de insan değilmişler. Şimdi bi
zim sahneye çıkmamız lazım. İlk koro 
bizimki. Yalnız benim pek becerikli, 
bir dostum varoır. Şehirde bir mevki 
sahibi. ismi de Mister Ccyms Fankort. 
Cerard Strit numara 7 de odaları var. 
Gidip kendisini görmelisiniz? Ben o
na size bir iş vermesi için yazarım. 

Blis sordu : 
- Bu adam, benim hakkımda bir şey 

bilir mi ? 
- Benim bildiğim şeyleri hayır. 

- Benim hakiki ismimi ona bildirmi-
yeceğinizi vadeder misiniz? Hic kim
senin mürüvvetine sığınmak ~temi
yorum. Benim bütün istediğim ekmek 
paramı çıkaracak kadar bir iştir. Eğer 
oda FriV'Oliti tiyatrosu perdeciliğin _ 
den çıkarılmış bir adamdan gayri bir 
muamele yaparsa bu işi kabul etmem. 
.- Hiç ~~r ~ey söylemem. Yarın gi -

dıp kendısını görünüz. Ben bu gece 
mektup yazarım. İsminiz de Conson 
olacaktır. 

Kadın koşa koşa gitti. Blis'in omu -
zuna da iş başı, eliyle vurdu : 

. - İşte paran. Sekiz şiling dört pe -
nı. Haydi arabanı çekmene bak. Biz 
burada sana durup da kızlarla çene ça
lasın diye para vermiyoruz. 

Blis, sokağa çıkıp gecenin içine dal
dı. Paltosunu iliklemiş ve yakasını 
kulaklarına kadar kaldımııstı. Strand'
ın köşesinde bir müddet iÇin titreye -
rek durakladı. Tekrar gene iradesinin 
zayıfladığını hissediyoı du. O dakika
da her söylediği sözün kanun gibi tu-

en gülün~ dakikaları 
Ya.zan : Nasuhi Baydar 

Anket modasına uyan her hangi 
bir gazete mesleğinizin en acı veya 
en gülünç dakikaları hakkında hatı
ralarınızı soracak olsa, belki bir an 
dütünür, fakat nihayet gazetenin 
ka.rilerini tatmin edecek bir cevap 
verirsiniz. Memur musunuz; sizi isti
faya sevketmesine ·ramak kalmıt bir 
haksızlık zihninize ebeıdiyen naktol· 
muştur; yahut eski dosyalar araam
dan fırlayıvermit bir fare bütün ka
lem odasiyle birlikte sizi de iskemle
niz üzerinde tünetmittir. Hekim mi
siniz; Cenab'a 

Böyle e.zharı hüsnü be/ederek 
Bari toprak güzellefae I 

dedirtmit olan gibi hayatınız müd
detince gözleriniz önünden uzaklat
mıyacak karlar güzel bir çocuk ba
kıtlariyle sizden İfakat yalvararak 
hayata veda etmif, veya sabahleyin 
yaşıyacağandan iiınit kestiğiniz bir 
kurnaz mütemarızın harikulade bir 
oyununa gelmiı ve kendiaini akpm 
denizde rahat rahat yÜzerken görüp 
aldanııınıza kahkahalarla gülmüı 
olabilirsiniz. Birçok insanlar da var 
dır ki meslekleri baıtan bap bir 
facia veya bir mudhikedir. 

Fakat, tahmin edebilir misiniz ki 
muayyen bir meslek erbabın·dan ya
pılan böyle bir ankete alman cevap
ların hepsi istisnasız, budalaca ol
sun? Avru~a gazetelerinden birinin 
açtığı anket bu eısiz misali vermek
tedir. 

Ne gazetenin isminden, ne de he
pinizce bilinen ve belki de - belki de
ğil, muhakkak ki - sevilen bu artist
lerin kimler olduğundan bahsetmi
yeceğim. Çünkü kendilerini bir daha 
beyaz perdede görmiye tahammül 
edemezsiniz. İşte cevaplardan bir 
kaçının hula!\ası: 

- Filmde ağlamak lazımdı, hal
buki ağlıyamıyordum. Bana bir to
kat atmasmı arkadatnndan rica et· 
tim. Arzumu yerine getirdi. Fakat 
gene ağlıyamayınca ötekilere de ri
camı tekrarladım. Beni sıra ile döv
düler. Nihayet gözlerimden yaı gel· 
di. Hayatımın en acı hatırası budur. 

- Film alınıyordu. Bir tahta kere
vet Üzerinde operatörler çalıııyordu. 
Ne oldu bilmem, kerevetle birlikte 
yere yuvarlandılar. O kadar gül
düm, o kadar güldüm ki hala unuta• 
maml. 

- Sahne sokakta geçiyordu. Ben 
önde ve küçük bir kız kılığına gir
miı meşhur aktrislerden biri arkada, 
bir abideye çelenk koyarken ora·dan 

\_ ( Sonu 8. inci sayfada) 

malıdır," Manen ve maddeten sıhat
li ve gür.büz, muvazeneli bir ge?ç.lik 
yaratmak iışi maarif n:zare~ını~, 
sonra bu gençliğin bedenı ~erbıy~sı
ni ve askeri hazırlığını mılli mu • 
dafaaya sağlam, yorgunluğa müte -
hammil, güç işlere yarar askerler 
haline getirilmesi de harbiye neza -
retinin işi olmalıdır. 

Herkes ehli olduğu işi üzerine a -
Jırsa, ondan azami gayret istemek 

kabil olur. Bugünkü şartların her 
fransızdan istediği de bu türlü bir 
gayrettir. 

tulduğu Londra lokantalarının birisi
nin yakınındaydı. Şimdi şurada bir 
taksiyi durdurup binerek evine git -
miş, orada elbiselerini değiştirip bu 
lokantaya girmiş olsaydı, kt:ndisine 
ne canla, başla hürmet edileceğini bi
liyordu. Orada müzik kendisini ne ha
raretle karşılıyacak, iştiha verici ye • 
meklerin kokusu ne kadar hoş gele -
cekti. Bir kaç ay önce burada hiç bir 
yemeği yemeğe kendisinde tam bir iş· 
tiha bulamaz, şarap ve şampanya liste
sini gözden gesirir, yemekleri lezet -
siz, dostlarının bakışlarını sıkıcı bu • 
!urdu. Şimdi ise dehşetli iştihası var -
dı; müdhiş surette karnı acıkmıştı. 
Orada göreceği kadınları dı.işündü. 
Fakat garp tarafına degil, şimal tara -
fına gözlerini çevirdi. 

- Gelecek pazar, dedi, bu kılık kı· 
yafetle de olsa, gidip onu göreceğim. 

Artık zayıf dakikası geçmişti. Bir 
ahçı dükkanında kamını doyurdu ve 
hazımsızlıktan asla korkmıyarak bir 
bardak da bira içti. Ondan sonra oda -
sına gitti ve uykuya daldı. 

Ertesi iki günü şuraya, buraya baş -
vurmakla ve her taraftan da menfi ce
vaplar almakla vakit geçirdi. Üçüncü 
günü elinden geldiği kadar kendisine 
çeki düzen vererek Mister Ceyms 
Fankort'un odalarına müracaat etti. 
Bir erkek uşak, kendisine yarı yazıha
ne, yarı mesai odası halinde döşenmiş 
bir dairenin yolunu gösterdi. Blis, 
Ceyms Fankort'u şehrin şık randevü 

(Sonu var) 
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Zonguldak'ta Alaph'dan görünüş 

İzmir'de 200 bin liralık/ 
borç a yapılacak işler 

Bu sene incirallında bir plaj ve 
Aga emnun'da ıhca yapllacak 

lzmir'de bir yol 

lzmir {Hususi) - Vilayetin, Emlak ve Eytam bankasından 
istikraz akdi teşebbüsü muvaf fakiyetle neticelenmiştir. Bankanın 
kararı şehrimiz ~uhesine gelmiştir. istikraz, vilayetin inşaat işle. 
rinde kullanılmak ti.zere iki yüz bin liralık olacaktır. Bu para ile 
yapılacak ilk iş lnciraltı plajında 70.000 lira sarfiyle vücuda 

getirilecek gazino ve banyo daireleri
dir. Yapılacak inşaat. it proje evel
ce Nafia Vekaletince t asdik ve iade 
edilmiş olduğu için } anlız formalite
si bitirilecektir. 

Plaj ve gazino inşa t için lazım o
lan 70 bin lira muht('lif partilerde a
lınacak, 1nciraltı pi JI önümüzdeki 
yaz mevsimine kadar amamlanacak
tır. 

Yapılan tetkiklerdt Ağamemnun ı
lıcası sularının bollu u anlaşılmıştır. 
Derenin biraz ilerisinde yeni sıcak su 
kaynakları bulunmuştur. Bu kaynak
lardaki sular da Ağamemnun ılıcası 

sularına ilave edilecek, bu suretle el
de olunacak bol su, f< nni bir projeye 
göre, 1nciraltı me .,kime - demir bo
rularla - akıtılacaktır Vilayetin ta -
savvuru, Ağamemnurı ılıcası suları 

lnciraltrna akrtıldrktan sonra orada 
modern bir hamam yaptırmaktır. U
zeri kapalı, müteaddit s )yunma oda. 
tarı olacaktır. 

Mütesebbisler, ileride burada otel 
yaptır~ak isterse her tiirlü kolaylık 
gösterilecektir. Talip çıkmassa, vila-

yet büdçesinden para ayırmak ve in
şaat istikrazından artacak paranın i
lavesi suretiyle bir de otel inşası dü
şünülmektedir. 

İnciraltı mevkiinin, modern ve her 
türlü ihtiyaca cevap verecek derecede 
mükemmel bir plaj haline getirilme.>i 
için burada lazım gelen inşaat yaptı
rılacaktır. Şehirle Inciraltı arasında 
otobüsler işletilecek, herkes ucuz.::a 
plaja gidip gelebilecektir. 

Vilayetin, Emlak ve Eytam banka
sından istikraz edeceği 200.000 liranın 
formalitesinin ikmaline başlanmıştır. 
İstikraz parası, uzun taksitle ödene -
cektir. 

Kü(ük memleket haberleri : 

X Konya - Ilgın kaplıcalarının 
tamir ve ıslahı kararlaşmıştır. 

X Konya - Et fiyatı 35 kuruşa S\1k
mıştrr. 

X İzmir - Romanya ve Bulgaris -
tandan gelen muhacirlerin çoğu yer -

Kilis elektrik santral binası 

Kilis elektrik santralı 
tesisatı genişletiliyor 

.~azianteı;> (Hu.susi) - 936 senesinde belediyece yapılmış olan 
Kıhs elektrık tesısatı büyük bir rağbet görmüştür. o vakitler iki 
yüz olarak tahmin edilen abone mikdarı bugün beş yüzü aştığın
dan mevcut elektrik motörü ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kilis 
belediyesi yeniden 125 beygirlik elektrik motörü sipariş etmiştir. 

---, . ~aza~a elektrik sax:_fiyatmın artışı, 
• ıktısadı refahın arttıgını, ve modern 

lzmir'de bir ticaret \ ihtiy_a_~ıa_rm .. halk tarafından benim -

klubü kurulacak 
sendıgını gostermesi itibariyle mem-

1 

nuniyet vericidir. 

Zeytinyağı 
Bu sene vilayet dahilinde zeytin 

İzmir (Husus1) - Ticaret odası h r · k b ma su u ço oldur. Bu senenin zey -
meclisi toplanarak bazı mühim mev- tin yağı rekoltesi (10) bin ton olarak 
zuları müzakere ve karar alacaktrr. 

Görüşülecek işler arasında, birinci 

kordonda bir ticaret kulübünün inşa

sı da vardır. Bunun için icap eden tah 

sisat ayrılmıştır. Ticaret kulübünün 

öümüzdeki inşaat mevsimide inşa e -
dilmesi beklenmektedir. 

Ticaret kulübü, Izmir'in iktisadi 

hayatında mühim bir müessese ola -

caktır. Bu kulüp, muhtelif ticaret ele-

manları ve sınıfları arasında bir ya -

kınlık temin edecektir. 

tahmin edilmektedir. Bu miktarın 
4500 tonu Kilis'e aittir. 
Beş altı senenin kuraklığı yüzün -

den ahnmıyan zeytin mahsulünün bu 
sene bol olması ve fiyatların yüksek 
bulunması halkın yüzünü güldürmüş
tür. Evelce eski usul maserelerde er -
karılan zeytin yağları bu sene, t;sis 
edilen fabrikalarda çıkarılmağa baş -
lanmıştır. 

Şehrin en büyük servet kaynağını 
teşkil eden zeytinin bol olması sür -
atle inkişafa müsait bulunan Kilis'in 
imarında çok mühim rol oynıyacak -

Oda rr eclisi 938 yılı ticaret odası ve tır. 

borsa büdçelerini de müzakere ede -

cektir. Ticaret odası memurlarının 

ücretlerine yüzde beş nispetinde zam 

yapılması hakkında hazırlanan bir 

teklif te mecliste görüşülecektir. 

leştirilmiştir. Henüz yerleştirilmemiş 

olanların evleri de bir iki aya kadar 

ikmal edilecektir. 

X Orhangazi - Bursa'ya giden o

tobüste Emine adında bir kadın do -
ğurmuştur. 

Muğla' da halkevinin 
inşaatı bitti 

Muğla 11 a. a. - Vilaye't büdçesin
den ayrılan tahsisatla geçen yıl inşa
sına başlanan halkevi binasının inşa· 
atı bitmiştir. Binada kitapsaray, kış
lık jitnnastik ve konferans salonları 
müze odası gibi yerler de bulunmak
tadır. Muğla bütün konforu haiz bir 
halkeviyle süslenmiş bulunmaktadır. 

Bağ fidanlığı içerisinde bir talebe grupu 

Step bağcıllğı üzerinde tetkikler 
Y. Z. E. ziraat fakültesi son sınıf ta

lebesi baş asiıStanl.ariyle beraber geçen 
gün Etimesğut'taki Ziraat Vekaletinin 
Akkol kurumu direktörlüğü tarafın
d~n kurulan step bağcılık fidanlığına 
gıderek tatbiki ve ilmi tetkikatta bu
lunmuşlardır.Bu arada Akkol kurumu
nun bağcılık mütehassısı ziraat mü
hendisi Ekrem Üzümeri tarafından fi
danlrğı~ kur~luşundaki sebepler ve ça
lış~a sıste~ıyle, 120 dekar genişliğin
dekı b~ fıdanlıkta yetiştirilmiş olan 
2,50 mılyon köklendirilmiş asma fida-

nının muhafaza edildiği silola 

kında teknik izahat verilmiştir. 

Bu fidanlarla Ankara ve Esk· 

vilayetlerinin zirai kalkınma teşk 
na dahil olan köylerinde kurulaca 
ne başına ikişer dekarlık bağın 
kurulacağı ve fidanların dikiliş t 
rr hakkında bağcılrk mütehassısı 
fmdan verilen izahat dikkatle ta 

den talebe bu çok faydalr geçirdi 

günden memnunen geç vakit ensıf 

rine avdet etmişlerdir. 

i.......................................................... ·ı i --~ ................................................ -~ 

ıDon hava çok güzeldi 

Artık anlaşıldı ki bu sene havaya güven olmıyacak. Üzerinde bir 
türlü kati konuşamıyoruz. "Kış olmıyacak" diyoruz, şiddetli bir soğuk, 
fırtına, kar, yağmur lafıınızı ağzımıza tıkıyor. Havalar kötüleşiyor, di
ye y~zıyoruz, daha mürekkep kurumadan güneş tepemize dikiliyor. Hü
lasa 1939 kışı, kendisi hakkında hüküm verenleri mahcup etmek için ne 
lazımsa hepsini yapıyor. 

Dün Ankara bir bahar günü geçirdi, •diyebiliriz. Hatta dünkü güne§ 
değme bahar günlerinde bile nadir görülür. Parklar, bahçeler temiz ha
va almak için sokağa fırhyanlarla dolu idi. 

Halbuki geçen senelerin bu aylarını Ankara şiddetli soğuklar, hatta 
beyaz örtüler altında geçirmişti. Uzun zaınandanberi hükümet mer
kezinde oturanlar ise ikincikanunun bu seneki kadar tatlı geçtiğini ha
tırlıyamamaktadırlar. 

Fakat büyiik söylemiyelim: bu satırları, sıcaktan pençerelerini aç
mıya mecbur ol·duğumuz bir odada yazıyoruz; ama sizin aynı satırları 
nar gibi sobanın karşısında okumıya mecbur kalmanız ihtimali de vardıt'. 
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1 Bir makiyaj seansı 

Berberlik sanatının §ahcscri addolunabilecek peruka hazır ... Makiyaj 
§eli onu hayranlıkla seyrediyor. 

Artut de makyajını bitirdi. Rolündeki kılığa girebilmesi için yalnız 
parukası ve bıyıkları eksik .•. 

Saçtan yapılmıı "abide'', bin bir itina ile artistin başına yerleştirildikten 
aonra hususi bir zamkla yapı1tırılıyor. 

P•rukadan sonra sıra bıyıklara geldi. ince bıyıkların yurısı sağa, 
yarısı sola yap.§lırıldı. 

Her ıey tamam .•. Alman artisti Jo'luınnPs Heersters1 artık Marki 

d' Aubisne otmu§tur. 

.). 19.1 • 19#; 
lkişi art - ..... -llC' J~ !f2if. 

'Artistleri bağhyan 
POfTA.fl 

Dorothy Lamour'u tanırsınız: Şu or
manların çıplak melikesini ... 

Tabiatı, rüzgarı, güneşi, soğuğu 

ve uçsuz bucaksız hint ormanları
nın vahşi hayvanlariyle, bu yetmi
yormuş gibi bir türlü geçmediği 

aşkla mücadele eden Dorothy La
mour her gün birkaç saat çıplak ola
rak güneşte yanmağa mecburdur. 
Heh an için esmerliği muhafaza e
decektir. 

• 
Yeni bır sinema şirketi, Helen Vaca

resco'nun Büyü ismindeki romanı
m filme almağa karar vermiş, çe
virme hakkını üzerine almıştır. 

Mevzuu, romanya Folklorundan a
lınmış olan bu yeni filmin dış sah
neleri yakında Romanya'da çekile
cektir. 

• 
Fedor Ozep, ]ozef Kessel'in orijinal 

bir senaryosunu ihtiva eden De
mir taç ismindeki filmin sahneye 
konuşunu idare etmektedir. 

• 
Politika sinemada da tesirini gösteri

yor. Bir fransız sınema mecmuası 
stüdyo, impresario, piano, tenor, 
kamera gibi ita/yanca kelimeler ye
rine, İngilizce kelimeler konulma
sını tavsiye etmektedir. Fakat ya 
bu kelimeler ingilizcede de kulla
nılıyorsa ... 

• 
Fransız sinemacılarının iki şeyden şi

kayetleri vardır. Vergiler ve san
sür! ... kar/arma kesat getiren bu i
ki şeyin kaldırılmasrnı veya hafif
letilmesini istemek için, sinemacı
lar salonlarını kapattılar ve ... Tek
rar açtılar. 

• 
Fransız sinema ve tiyatro artıstı 

· Elvir Popesko'ya, lejyon donör ni
şanının şova/ye rütbesi "tevcih" 
edilmi~tir. Sanata hürmeti 

• 
Tino Rossi'nin bir filmini takdim e

den BerJin sinemalarından biri 
artist için: "Fransa'da oturan bir 
İtalyan" tabirini kullanmış. Bir 
fransız gazetesi bunu yazarak şöy
le diyor: O halde Hitler için de 
"Almanya'da oturan bir avusturya
lı., tabirini kullanmak gerek. 

• 
Fransız aktrisi Gaby Mor/ay, Kana

daya gitmiştir. Artist bir çok hay
ranlarının bulunduğu bu memleket 
in merkezin olan Kebek şehrinde 
müteaddit piyesler temsil edecek
tir. 

• 
Amerikan gazetecileri, film imalfltçı

Jarının gazeteci rolü yapan aktör
leri hep sevimsiz ve palavracı bi
rer adam şeklinde gösterme/erin -
den şikayet ediyorlar. içlerinde i.n
tikam almaktan bahsedenler bıle 

. . ' var ... Kim gelip çıkar dersınız. . ., 
sinemacılar mı, gazetecıler mı. 

• 
Fransız maarif nazareti, her sene en 

güzel üç filme üç muhtelif mü~a
fat vermeği kararlaştırmıştır. C?u -
zcl sanatların yedincisi olan sıne -
ma, yavaş yavaş resmi makamlarca 
da tanınmağa başlayor I 

• 
/:t,ransı;e sinema şirketlerinden ~irisi, 

l'unus hakkrnda büyük bir dokü -
manter film yaparak, Fransanın .o
rada başardığı işleri tebarüz cttır
meğe karar vermiştir. ltalyan is -
teklerine karşı, /ransız silahı: 
Propaganda! .. 

: Kunlrat • • 
zıncır 

Mesut zannedilen yıldızlar 
en ufak zevklerinden 

bile mahrumdur 
Ka1iforniya cennetine girenleri azap çekmez san

mayın. Muvaffakiyet, şöhret kazanan milyonlara gark 
olan sinema yıldızları ekseriya bir tek şeyden mah
rumdur: saadet ... Bir yıldız için hüriyet denen şey 
yoktur. Yıldızlar herkesten ve her şeyden önce lüksün 
esiri, lüksün oyuncağıdır . 

Sinema kumpanyaları film için milyonlarca dolar 
d.ökerken, artistl~ri, büyük bir makinenin çarkları gi
bı kullanırlar. Bır çark kırıldığı zaman nasıl bütün 
makine sak~t. olursa, artistleri de sakatlamamak, kay
betmemek ıçın onlarla sağlam kontratlar yapmak, 
onlara bol bol para dökmek onları kendilerine sım
sıkı bağlamak lazımdır. 

Sinema yıldızlarına nasıl değer biçerler? İşte bu, 
insana adeta korku 
verir. Filhakika 
Holivud'da muka -
vele yapmak artist
ler için en tatlı bir 
hülyadır. Fakat u -
nutmamak lazım. 

dır ki, artist için 
her hangi bir teah
hüde girmek, gene 
kendisini himaye -
ye matuf olsa dahi, 
hayattan mahrumi 
yettir. Kontratı 

kim bozmağa cesa- Genç alman yıldızı /rene fon Meyendorl'un güzel bir pozu 
ret eder? Holivud'-
da kontratıbozan artist orta çağların a zak :ti... "Kış geldi de onun için" di- Şimdi zavallı artist,l mevzuunda ka
forozuna uğrar: artık hiç bir stüdyo- yeceksiniz ama, değil! Sonra unutma- yak olan bir film bulsalar da, doya do
ya giremez. yın ki, Kaliforniya plajları bütün ar - ya karların üzerinden bir rüzgar gibi 
Şimdi size tanınmış bazı artistlerin tistlerle doludur. esip geçsem, diye dua edip duruyor . 

sinema kumpanyalariyle yaptıkları Güzel Dcanna ne denize girebilir, Çünkü kendisine "kaymak" yasak. 
garip kontratlarla nelerden mahrum ne kayık kullanabilir. İmzaladığı yeni Meğer ki : ilm icabı kaysın. Yoksa im-
olduklarrnı anlatalım: kontratta bütün bunlara: yasak 1 Ke- kanı mr var? 

Loretta Young, bir zamanlar film limesi ilave edilmiştir. Niçin biliyor Bette Davis'in en büyük derdi, bir 
çevirirken bir otomobil kazası geçir- musunuz? - Deniz havası Deanna'nın gün esmerlerin kumrallardan çok se
miş, kendisine hayran olanlarla bera _ o billur sesine dokunuyor da ondan! vileceğid:r. Bu kumral güzeli, kendi
ber, film kumpanyasını da heyecana Klodet Kolber, bir film çevirinceye ı;inin gibi kumral olanları değil de, 
düşürmüştü . Şimdi yalnız başına oto _ kadar gayet muntazam yiyip içecek. kumral geçinenleri hiç çekemez. Çün
mobile binemez. Masrafı kumpanya • Öyle kendisini abura cubura vermiye- kil kumrallarm günden güne çoğalma
dan olmak üzere güzel yıldızın emrin· cek. Oburluk yasak l Çünkü güzel yıl- sı kumrallığı iptizale uğratacak diye 

dızı her gün tartıyorlar: 52.5 kilodan korkuyor. de bir şoför vardır. Loretta ne yapsın, . 
"b' ne bır gram fazla, ne de eksik olacak. Robert Taylor'a, sürat asrmm vefa-film kumpanyası böyle yapmazsa ır 

1. d f ' I Yoksa kontrat bozulur. kar rocugvu diyorlar. Onca yürümek gün başına feHiket ge ır e ı m yarı- ~ 
da kalır" diye düşünmüştür. Vallace Birey "tayyare" der de bir yoktur, koşmak, uçmak vardır. Otomo-

Ya güzel Silviya Sidney'e ne dersi _ şey demez. Tayyareye binmek kadar b ilinde, motosikletinde sürat saati 60 
niz? Bu yıldız ın Holivud'dun gece ku- dünyada zevk aldığ ı h iç bir şey yok - rakamını aşağıda bırakıncaya kadar 
JUplerine gitmesi yaaal<tır. Silviya'nm tur. Kendisinin tayyaresi de vardır- gaza dayanır • 
teni o kadar hassastır ki, bir gecelik Fakat bugün binemiyor ki, ne yapsın, Genç artistin doymak bilmez zevki, 
uykusuzluk, onun çehresinden derhal kontrat yapmış. ucu ufuklarda kaybolan otostratlarda, 
belli olur: formunu muhafazaya dik _ Tiron Pover' e bir gün sormuşlar: ağaçları, dağları, ve taşlariyle kırların 
kat eden yıldızlardan birisi bu artist- "hangi mevsimi en çok seversin?" Ar- ıki tarafında geriye doğru akıp gitme. 
tir. Halbuki aksi gibi, Silviya Nev- tist derhal cevap vermiş: "Kışı" sinden pek hoşlanır. 

york'un gece kulüplerini o kadar se - Hakikaten kış gelince, hele kar ya- Fakat Robert bugün saatte 60 kilo-
ver ki. Fakat elinde bir şey yoktur. ğarken genç Tiron bir kuş gibi, sevin- metreyi bulamaz. Çünkü sinema kum
Çünkü "oraya gitmiyeceğim" diye bir cinden çırpınmağa başlar: ''Kayak, ka- panyası ile yaptığı kontratta "yavaş" 
defa imza atmıştır. yak l" gideceğine söz vermiştir. 

Jan Artür'ün dünyada yegane sev-
diği şey, tiyatrodur. Sinema ile tiyat
royu nefsinde birleştiren biricik yıl -
dız Artür'dür. Sahneye çıkmazsa ade
ta çıldırır. Öyle olduğu halde bir film 
kumpanyası ile yaptığı son mukavele
de yıldızın sahneye çıkması menedil
miştir. Artist kontratın bitmesini dört 
gözle beklemektedir. 

Deanna Durbin'in o kadar tatlı bir 
sesi vardır ki, hiç bir artistte bu kadar 
güzel ses yoktur. Bu sevimli ve neşeli 
yıldızın bir merakı vardır: Deni:.:. De
nizlerin mavi sulariyle oynasın. Rüz
garın önünden şişkin yelkenli kotra -
siyle alabilc..ğine koşsun, kürek çek -
sin, "Martılarım'' şarkısını söylesin ... 
Ve bill'ur kahkahalarla saatlerce fıkır
dasın ... 

Fakat, bütün bunlar, bu bayıldığ ı 
şeyler bugün kendisinden o kadar u-

Jan Kiepura'nın 

i~leri aksi gidiyor 
Uzun zamandan beri Jan Kiepura 

ve Martha Eggerth'den bahsedildiği
ni ititmez olmuştuk. Son günlerde bu 
sevimli çift hakkında Fransa' dan ha
berler gelmiye başlamıştır. 

Jan Kiepura tifoya tutulduğu için 
Paris'teki hastanelerden birinde te
davi görmektedir. Maamafih neka
hat devresi bitmek üzere olduğun
dan, bugünlerde hastaneden çıkacak 
olan artist, karm ile birlikte Paris 
operaamda ihtiyar artistler menfaa
tine konserler verecektir • 

Marikka Rokk, maky;ıjın.ı son bir 
"darbe .- "'uyar ... 

• ı Jan Kiepura'nın başına gelenler 
lnl{iltere'de her hafta 4 ile 14 'yaş~- bundan ibaret değildir. Jan Kiepura 

rasrnda 150.0<JO çocuk sınemaya gıt- aon günlerde Franaa'da turne yap
mektedir. Bunlar, kendileri için tıktan sonra. Almanya'ya giderek 
hususi surette yapılan filmleri orada bir alman şirketi hesabma 
seyrederler. lngiliz sinemacıları, Toaka'yı çevirecekti. Fakat alman 
küçük seyirciler arasında bir an - makamları, kendisinin Almanya'da 
ket açmışlar ve sormuşlar: ölüm - kalmasının ''istenmediğini'' artiste 
den korkuyor musunuz? cevap, ihaaa etmişlerdir. 
tahmin edebileceğiniz gibi, menfi Karı koca Franaa'dan Amerika'
olmuş. Zavallılar, bu yaşta ölüm - , ya gidecekler ve Martha Eggerth 

1 den niye korksunlar? ., Nevyork'taki me,hur Metropolitan 
L_ _______________ OP.era'da birkaç temşil :verecektir • 
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Cuma günü Fransız parlômentosu Beden terbiyesi istişare heyeti.,nde 

Karışmazlık hakkında 
bir karar verecek 

.. 

( Başı ı inci sayfada ) 
hududunun yeniden açılması lehinde
ki faaliyetlerini teksif etmektedir -
ler ve B. Daladiye'nin Fransa'nın iyi 
bir yolda yürümekte olduğuna mecli
si ikna etmek için bütün talakatini 
sarfetmek mecburiyetinde kıalacaiı 
tahmİ11 edilmektedir. 

rin Kalabar geçi.dinin garbinde ya~11 
oldukları iki taarruzu tardetmitlerdir. 
Badajo.z cephesinin cenubunda cüm -
huriyetçiler, dü'"1anı Granja de Teer
refermosa'nın cenubuna sürmütler ve 
Maleto tepeaine varınıJlardrr. 

Federasyon reis vekilleri 
Alakadar olduklar1 sporlar hakkında 

Etraflı izahat verdiler 

lngiU:z parlamentosunun da 
toplannuuı ürteniyor 

Londra, 18 a.a. - Muhalefet lideri, 
Baıvekil B. Çembcrlayn'e bir mektup 
göndererek "lspanya'daki vaziyet do
layısiyle" parlamentonun derhal içtl
maa davetini istemiftir. B. Attlee, 
bu mektubunda, Jngiltere'nin, diğer 

memleketlerle birlikte Japanya cüm -
huriyetine yardım için tedbirler al -
ması lazımdır, demektedir. 

Franko kıta/arı ileri harekete 
demm ediyorlar 

Bilbao, 18 a.a. - Franko kıtaatı sise 
ve fena havaya rağmen Katalonya cep. 
hesinin mühim mıntakalarında bugün 
de ileri yürüyü,lerine devam etmit -
lerdir. 

Lcrida - Puigserda yolu boyunca i
lerlemekte olan kol, Lcrida'nın 65 ki -
lomctre ötesinde bulunan Pons tchri
ni zaptetmi,tir. 

Ccrbera mıntakıaamda Mont Blanch 
- İgulada yolu üzerinde ilerleme-kte o
ları diğer bir kol lgulada'nın sekiz ki -
lomctre yakmlarına kadar gelmittir. 

Bu mıntakanın şarkından ilerliyen 
üçüncü kol ise, Tarragona - lgualda 
istikametini takip etmektedir. 

Dün öğleden sonra frankist kıtalar, 
Cervera - lgualada yolunu tahdit eden 
kuvetli bi.r üs tesis etmek suretiyle 
Cervera ve Montıblanch arasındaki k
tibatı tamamiyle ikmal etmişlerdir. 

Alınan kiiyler 
Umumi karargahın tebliği: Kata

lonya cephceinde Atilla, AJvio, Bril -
lenta de Montnaneu, Hostalle~ Ponar 
ve Lhuidas köyleri ifgal edilmiştir. 
Sahil bölgesinde Armentera köprüsü 
ile Santascreus ve Altafulla ahrunıı -
tu. 

Cümhuriyetçilerin tebliği 
Madrid, 18 a.a. - FAıtramadur cep -

besinde cümhuriyetçilcc-, Frankiııtle -

Katalonya cephesinde dağlık Sier -
ra Queralt mmtakaeında Cervera -
lguala yolunun cenubunda cümhu -
riyetçilerin mukavemeti pek müeuir
dir. Kıtalara vaktinde emredilmit olan 
ricat hareketi, askerlerin yeni mevzi -
leri sağlam bir surette itgal etmeleri -
ne medar olmaktadıc. 

DüfmaJlın her hücumunu cümhuri
yetçiledn mukabil taarruzları takip et 
mektedir. 

Frankiatleriıı uğramıt oldukları mu
kavemet kar1111nda Sierra Casteltallat 
ile Sierra del Rubço arasındaki tabii 
geçidden iatifade ederek şimaklen nü 
fuz etmek tasavvurunda oldukları tah
min edilmektedir. 

Tarragon mıntakasında cümhuri -
yetçiler, Vendrell'in garbmda kain 
Albonana dağlarına istinat eden yeni 
bir cephe vücude getimıi,lerdir. 

Cümhuriyeıçilerin ~bliiine 

karıı 
Burgoa, 18 a.a. - Radyo ile netre -

dilen resmi tebliğde büyük umumi 
karargah ,c>yle demektedir : 

.. Baraelona hWıcümti, hakiki va.ziye -
ti gizlemek için Katalooya cephctain -
den baıka cephelere ait ve muzafferi
yet haberleri ile dolu resmi tebliğler 
netretmektedir. Bu tebliğlerde yazı -
h haberler tamamiyle asılsızdır. En -
dülüs'te .Eetramadur'da ve merkez 
cephesinde cümhuriyetçiler tarafm -
dan her hangi bir muvaffakiyet elde c
dilmit değildir. Hatlarımız, sarulma.z 
bir halde bulunmaktadır.,. 

Fronko'yu tanıyanlar 
Burgos, 18 a.a. - Franko hükümeti 

hariciye nezareti tarafından neşrolu -
nan bir tebliğde bu ayın 16 sında Brük
sel' de teati olunan notalar ile Belçi -
ka'nın da Fran.ko hükümetini tanıma
sı üzerine Avrupa'da Franko'yu tanı
mıyan hıenüz iki memleket kaldığı ve 
bunların da Fransa ile Sovyetler Bir
liği olduğu bildirilmektedir. 

KONT ÇAKI BERLİN'DEN AYRILDI 

Dış politika da 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Berlin ve Peşte arasında 
tam görüş birliği var 

(Başı ı inci sayfada) 
ğımız tohumu bugün ekmiş bulunu
yor. Bunun için bugün bizim mutlu 
ve büyük günümüzdür. Büyük başarı
lar temini cümlemizin öz dileği ola
cağına şüphe yoktur. Bu yeni teşkila
tın esaslarını burada kurmağa çalışır
ken, bazı mühim maddelerin göz önün
de tutulmasını rica edeceğim: 

Bu teşkilattan beklediklerimizi te
barüz ettirmek için sporun aşağıdaki 
tarzda tasnifi mümkündür: 

1 - Memleket müdafaası bakımın
lan spor; hazar zamanında savaş için 
yetiımi§ asker hazırlamaaı esasına is
tinat eder: Yani aldığı emri vaktinde 
tam ve mükemmel yapacak ve vazife
sini yaparken karşılaşa.cağı tabii ve 
gayri tabii hadiselere göğüs gerecek, 
kork:nuyacak, bütün müşküll~i yene
cek, hatta sırasında tabiatla bile mü
cadele edecek yılmaz, mahrumiyete 
katlanır, cesur ve fedakar asker en -
mu.zicinin yetişmesini temin edecek -
tir. 

2 - Nüfiıa siyasetimiz bakımından 
spor: Fizyoloji esaslarına uygun şe
kilde apor yapmış fertleri yetiştiren 
bir milletin hasta ve ölüm zayatı bit
tabi az olur. Çünkü usul dairesinde 
mukavemeti fazladır. 

Spora ehemiyet vermiyen milletler 
bunun cezasını canlariyle öderler. Böy 
le bir milletin ferdleri mukavemetsiz, 
cılız, hastalıklara müstaid olacağmdan 
zayiat artar ve dolayISiyle nüfusu da 
ekailmit olur. 

3 - Devletçilik bakımından spor: 
Ne1vünemaaı tam, ahenkli, tenaaühlü 
ya.kışlıklı yani estetik ve yüksek karak
terli ferdl~re .aahip olmaktır. 

Bir cümle ile üade etmek lizım ge· 
lirse, spor bir milletin bünyesini ıslih 
ve ahlakını taahilı eder. O milJetin ve 
memleketin beynelmilel mcvkiini yük
seltir. Maddi ve manevi, içtimai ve 
bedeni tereddiye uğramış bir neailde 
dehanın yeri yoktur. 

Sopr bir millete disiplinli, yüksek 
iradeli iyi seciyeli, feragati nefi.s sa
hibi, şahsi menfaattan ziyade milletin 
menfaatioi cömeten w iatiyen şahsi
yetleri Y.etlftirir. 

Miitehassuların i:;(ı arı 
General Mazlfun'dan sonra söz alan 

B. Burhan Felek, ruznamede, isti§are 
heyetinin müzakere tarzına taalliik 
eden maddenin müteha911aların izah
larına ait dördüncü madde ile değiş
tirme.ini istemi' ve bu tekli { kabul 
edilerek mütehassıslar kendi faaliyet 
şubeleri hakkında heyeti tenvire baş
lamıılardır. 

Alfabe sıraısiyle ilk söz alan atıcı -
lık federasyonu reis vekili Bay Hak-
kı İftipli, atıcılığın spordaki ve bin -

Bertin, 18 a.a. - Macar hariciyt buradan hareketinden evci D.N.B. a - netice yurd müdafaasında ehemiye • 
nazırı Kont Çaki, bug n saat 11 de jansına yaptığı beyanatta, fevkalade tini bütün teknik cihetleriyle izah et
Budapeıte'ye dönmek uzere hareket dost bir hava içinde cereyan edc.n Ber- mittir. 
etmit " iatuyonda A manya harici- lin konuflD&larından dolayı derin Dağcılık ve kayakçıhk federasyo -
ye nuırı B. fon Ribbentrop ile ha- memnuniynini beya netmiı ve netice- nu batkan vekili Bay Ilyas Sınai bu 
riciye nezareti erkanı, Almanya'nın nin iki mcmlekd arasındaki ııkı teaa- spor ıubcsinin bizde §İmdiye kadar 
Budapc,te elçisi, Maca ıstan'ın Ber- nilde uygun itbirliğiııin m~ ola • geçirmi' olduğu istihaleleri, bilhassa 
lin elçt.i ve İtalya ve Japonya'nın bileceğinin müfabedcsine müncer ol • kayakçılığın bazı mıntakalarda ehe -
Berliıı büyük elçileri ta a ından uğur mak kadar tabii bir fCY bulunamıya • miyetini tebarüz ettiren misaller ve-
Janmııtır. cağını söylcmit ve demittir kh rerek anlatmıı ve bundan böyle ya -

'Kont Çaki'nin Berlin'ı ziyareti mü· ••- Karıılıklı itimada istinat eden pılması diltünülebilecek hususlar ü -
nuebetiyle apğıdaki resmi tebliğ bu ifbirliği hiç bir .zaman bo.zulmıya- zerinde durınuıtur. 
netredilmiştir. caktır. Bu itbirliği daha geçenlerde Bisiklet federasyonu reia vekili B. 

.. Macar Hariciye Nazı ı Kont Çaki semere.ini vermit ve ileride de vere - Hilsnü Naili memleketimizd~ ve Av-
Berlin'de iki gün kalmq ve 16 son - cektir. rupa'da bisiklet sporunun vaziyeti ve 
lr.lııunda Führer tarafından kabul e• müstakbele ait tasavvurları anlatmif -
dilmittir. Macar devlet adamı Alman Bası gase~lerin r&efl'İyal.I tır. 
ya Hariciye Nazırı B. fon Ribbcntrop Macar nazırlarının ecnebi memle _ Su sporları federasyonu reia vekili 
ile müteaddit görütmele de bulun - ketlere her scyahatmda adet edinilmit Bay Abdurrahman Benlioğlu bu spor
muttur. Şerefine tertip e len kabul olduiu üzere bazı gazetelerin benim de ların, dörtte üç hududu deniz olan 
reeimleri esnasında, Kont Çaki de- bu ıeyahatime komıu memleketlerle memleketimiz için pek b~yük ehemi
let ve parti .zimamdarlar le görüt - aramızı açacak bir mahiyet atfeden yetini vuzuhla tebarüz ettirmi' ve 
mek fırsatını da bulmuıtur Kont Ça- ne,riyatta bulunduklaruıı tccMUfle bunların, pek haklı olarak, birinci sı
ki dün marepl Göring'i z yaret et - müphede etmeliyim. Bu netriyatı nıf aporlardan olduiuna dair dünya 
mittir. hayretle kartılamak Iazımdır. Hususi- vaziyetine ait örneklerden bahsetmek 

Görii~iilen meself•ler le ki, bu gazeteler gerek Macaristanın suretiyle dikkati cel~!miştir. Bun -
Macar Hariciye Nazırı, Führer'in gerek Almanya'nın takip ettikleri ai - dan sonr~ memleketı~zde su epor -

muavini B. Hess ile bir gör ıme yap- yasetin sulhu korumak •e komtu mem- larının m~stakbel tepılitma. geçerek 
mıı ve bu görü,mede Maca istan'da- leketlerle iyi mUnuebat tcsiı etmek ~e~eke~ı •. bu bakımdan aahıl ve da
ki alman etnik grupunun vaziyeti ba- hedefini &ilttiliUnÜ pek lll biliyorlar. hıl dıye 1~~ esaslı ~ıntakaya ayırmak 
his mevzuu edilmittir. B. fon Ribben- Avrupa ıulhımu temenni etmek husu • ve bun~~ ~or~. ~.edbırler almak. liz.ım -
trop ile yaptığı görüşmele' esnasında sunda hiç bir fınatı kaçırmıyan bü- gele.ce~ını butun teferruatı ıle l3ah 

Kont Çaki alman - macar münasebet- yük garp dwle\lerlnin de dünya sul- otmıştır. 
lerini ~lakadar eden bütün meseleleri huna kartı Almanya ile Macaristan'ın Eakrim federasyonu reis ve~ili .B: 
derin surette tetkik fırsatını bulmuı- yaptığından bq.ka bi.r yol tutmaları Fua! Balkan ~u •.porun mahıyetı~ı 
tur. Bu görüfmCler bir dost uk bava- mümkün delildir. tahhl e_derek. ıımdıye kadar elde e~ı-
aı içinde ve açık sözlülük zıbniyetiy- len netıcelerı .. a~.la~ı'· ve bundan.böy 
le cereyan etmiıtir. Takıp edilecek Dlf poUtilu.wla mütabahat l~ alınmaaı d~şunulebıle~ek t~~bule-
harici politika düşilnceler"nın tama . Bertin, 18 a.a. _ Macar hariciye na- rın nel.erd~.n ıbaret ola~ıle.ceg~ ~ak -
miyle ahenktar bulundugu ve iki zırınm Berlin'de yaptığı mWlkatlar kındakı mutalealarını bı,1dırm~ı~ır. 
memleket arasında mevcut tecrübe e- neticesinde nefrolunan teblill rami - Futbol federasyonu reıs vekıh Bay 
dilmi' dostluğun daha ziyade derin- yi alman p.zcteleri büyük baflı.klarla D~yal ~utbolu.muz.~n bugünkü ~azi
le,tirileceği müşahede edihmttir. Al- tebarih ettinncktedider· yetıni kıfayetlız gormekte oldugunu 
manya ile Macariıtan arasındaki sıkı Doyçe Algcmayi Saytunı Mac:aria -
tesanüdün ve Macaristan'la ltalya a- tan ile Almanya ar•ındaki eskl dQat • 
rasındaki sıkı münasebetlerin, Avru- luiun daha ziyade aıkılqtı&mı rca -
pa ıükCinu eserinin inkipfı için en mea ilin etmekle tebliii resminin bil -
iyi garantiyi teşkil ettiği keyfiyeti de yük bir ehemiyet aldıimı yumakta -
bir kere daha müıı.ahede olunmuıtur . ., d :r ır. 

Konı Çak' nin beyanatı Bert iner Tagcblat, Macaristan ile 
Macar hariciye nazırı KA:>nt Çaki Almanya'nm harici aiyaaettc tacnao.>i-

le mutablk olduğunu, macar hariciye 
nuwı ile yaeılan mülikatlar netice -
sinde iki memleket münuebatındaki 
sıkılığı bir kere daha tezahür eyledi -
ğini ve bu milna&ebetlerin Avrupa 
ıulh eeerine yardım edeceiiııi kaydey
lclDcktodiı. 

beyan ettikten sonra bu sporun ve 'o
tuz küsur senedenberi nasıl yavaş ya
va, memleketin her tarafına sirayet 
etmi' olduğunu hikaye eden tarihçe
sini telhis etmiş, bundan böyle fut -
bolu yaymak ve teknik şartlar için -
de tanzim etmek üzere tatbiki lazım 
gelecek programın ana hatlarını çiz
miştir. 

Söz alan heyet azasından Bay Bur
han Felek milli futbol, antrenör ve 
milli temaslar takvimi hakkında ve 
amiral Fahri ise futbol ile iştigal e -
den gençlerin sayısı ile futbol mevsi
mi hakkında federasyon reis vekilin
den istizahlarda bulunmuşlardır. 
Güreş federasyonu reis vekili Bay 

Vehbi, maziden bahsetmiyerek bugün 
kü vaziyeti tahlil etmiş, bundan böy
le alınacak tedbirler üzerinde dur -
muştur: başlıca ihtiyaç güreş salonu
nadır. lki büyük merkezde salonlar 
yapıldığı takdirde diğer birçok spor
lar da bunlardan istifade edecekler -
dir. Fakat, milli sporumuz olan gü -
reşin köylerde de modern usullere 
göre inkişafını temin zarureti üzerin
de ısrar eden B. Vehbi vasıta ve mu
allim meselesinin ehemiyetini bilhas
sa ifade için misaller vermiştir. 

Tenis ve voleybol federasyon reis 
vekili Bay Kerim Bükey tenisin bey
nelmilel vaziyeti ve teknik vasıtala.

rı hakkında izahlarda bulunmuş, sa
ha, malzeme ve antrenör eksikliği do
layısiyle ilerliyemiyen bu sporun in
kişafını temin edecek tedbirlerin ne
lerden ibaret olabileceğini anlatmış
tır. 

Baaketbol ile voleybola gelince; 
mektep ve kuliiplerimizde az çok ta
annnüm edip sevilen basketbol ile, da
ha fazla kızlar arasında yayılmış olan 
voleybolun müstait oldukları inkişa
fı temin için yapılması düşünülebile
cek şeyler hakkında da beyanatta bu
lunan B. Bükey, bunların ne kadar 
masrafla temin edilebileceğini bila -
hare bildireceğini söyliyerek sözleri
ne nihayet vermiştir. 

Hava Kurumundan B. Şakir Hazım 
Ergökmen havacılık ve bizde bunu 
temine uğratan Türk.kuşu tqkilatı 
hakkında çok esaslı malumat vermiş, 
nmcrrrırıa"""'SpOrcuıux-ard~ITIO~l1STK"I 

alakanın bütün spor teşkilatınca ken
dine maledilmesi lW:umunu ispat et
miştir. 

Son olarak söz alan muallim Maz
har eaki aporc:ulara göaterilmek ikti
za eden ehemiyetten bahaetmig, inti
habından dolayı Başvekalete şükran
larını arzetmiş, tutulan yolun en 
doğru yol olduğuna ve muvaf fakıye
tin muhakkak bulunduğuna kani ol 
duğunu beyan etmiştir. 

İstişare heyeti müzakerelerine de -
vaın edecektir. 

Resmi daireler mutemeflerin 
iı dairelerine isimlerini 

verecekler 
Devletin her türlü yol, köprü, bina 

ve sair inşaatı, yahut bunların tadil 
veya tamiri işlerini alan bazı müteah
hitler iş kanunu hükümlerinden kaçın
mak maksadiyle, iş dairelerine işyeri 

beyannamesi vermedikleri anlaşılmış
tır. 

lş dairelerinin henüz her vilayette 
teşkilatı bulunmadığı ve bu kabil işle
rin yeri ve zamanı da muayyen olma
dığı cihetle ekseııiya bölge iş amirlik -
leri bunların faaliyetinden haber alın
caya kadar iş bitmiş bulunmakta veya 
bitmc:lerine yakın haber alınabilmek -
tcdir. 

Müteahhitler bu suretle mür.akabe -
den azade kalarak it kanununa aykın 
hareketlerde bulunmakta ve hatti is -
tihkaklarını hazineden tamamen aldık
tan sonra dahi işçi ücretlerini vermi
yerek bunları sefil ve pcripn bir vazi
yete &<>kmaktadırlar. Bu vaziyeti göz 
önüne alan it dairesi reisliği bütün 
vekaletlerin merkezlerinde veya mül -
hakat tctkilatlarında yaptıracakları 
her türlü teahhüt itlerini ve bu işi ala
nın iaim ve adresiylıe birlikte iş daire
lerine bildirmelerinin usul ittihazını 
kararlaştırmış ve vekiletlerden bunu 
istemiştir. Bu suretle müteahhitlerin 
i9 kanununa aykırı hareketleri önlen -
mit ve işçi ücretlerinin tediye edilmesi 
de temin cdilmit olacaktır. 

Nişantaşında yapılacak kız 
enstitüsü 

İstanbul, 18 (Telef.onla) - Nipnta
~ı'nda kurulacak olan kız enstitüsü -
nün iatimlikine ait muamele bitmiş ve 
tapusu aJmm11tır. Vıtli bugün Nişan -
taşına gHJerek alınan yeri ve civarda -
ki dijer mcktıeplui gomüftir. 

Scıyi 

tanzim etmek 
(Başı 1 inci sayfada ) 

yaparlar, imtihan verirler. Terfi, 
orduda otomatik değildir. Bir as
ker, kabiliyetinin veya ıevkinin 
gevıediği noktada hizmetten çı
kar. Baremin hiç olmazsa muay
yen bir derecesine kadar, bütün 
hükümet memurları ıçın dahi, 
velev tedricen, fakat aynı eaaa
ları tatbik edebiliriz. Mükteaep 
hak, çalışma ve kabiliyet şartlan 
ile beraber telakki edilmek la
zımdır. Eskiden memurun talihi, 
idare başında bulunanların key
fine bağlı idi: hakiki adalet, bu 
talihi bizzat memurun çalışma 
ve kabiliyet seviyesine tabi tut
maktadır. 

Vatandat nasıl her hangi bir 
bankamızda hesabının peıin
den koşmuyorsa, her hangi bir 
dairemizde işinin arkasını biz
zat kovalamak zahmetinden kur
tulmalıdır. Memurlarımızın iyi, 
muntazam, süratli ve haklı vazi
fe görmelerinde, rejimin eıaı 
menfaatleri alakadar olduğunu 
bilmezlikten gelemeyiz. Ger
çi bütün kadrolar ve onun için
deki yıllanmıt iytiyatlar, ne bir
kaç senede düzeltilebilirdi, ne de 
bir hamlede kati salah bulabilir. 
Fakat esaslarda birletildikten 
sonra, hedeflerin en zorlarına 
dahi varmak için cümhuriyet hü
kümetlerinin ne azmi eluik ol
muştur, ne de gayreti aemereıiz 
kalmıştır. 

F. R. ATAY 
Not - Geçen gunkü dil yazı11nda eski 

darulftinun felsefe müderrisi Naim haca -
dan bahsetmiştim. Naim hoca epey müd -
dettenberi vefat etmiştir. Ve isminin, ya
şamakta olan adaşlarından hiç biriyle, 
ve bilhassa Dil Kurumundan mebus ve 
muhterem arkadaşımız Naim Hazım Onat'
la iltibas yapmasına mahal yoktur. 

Suriye 
kabinesi 
değişiyor 

'('1thJl:(r-ı hnn _T,,_7 

şartları ileri sürmüştür: 
1. - Milletin emniyetini haiz bir 

hükümetin teıekkülünü mümkün kıl -
mak üzere, bugünkü kabine iatifa et -
melidir. 

2. - Fransa. Suriye anlatmasına mil 
teallik bütün munzam mukaveleler 
neşredilmelidir. 

3. - İdarede temizleme yapılmalı -
dır. 

Politik mahfillerin sandığma göre, 
gerek cümhurreisi, gerek mebusan 
meclisi reisi, mahalefet liderinin ta -
leplerinin doğruluğu~u kabul etmiş -
lerdir. Politik mahfiller, kabinenin ie
tifasının çok yakın olduğu fikrinde -
dirler. Yeni kabinede ne Mardam bey 
ne de dahiliye ve hariciye nazırı Cabi
ri yer almıyacaklardır. Mahalcfet li -
derlerinin de yeni kabineye ittirak e
deceği tahmin olunmamaktadır. Ekse
riyetle sanıldığına göre, yeni kabine -
yi halen maliye nazırı bulunan B. Haf. 
far kuracaktır. 

Londra'da 

yeni bir 

ipizlerin 
.. . . 

numay111 
Londra, 18 a.a. - İfllizler Onfort · 

Etreet'de nümayişlerde bulunmuılar
dır. Elli kadar ifSİZ aokaiın ortasına 
yatarak münakalitı durdurmu,lardır. 
Street'de nümayişlerde butunmu9lar
yi ba,tan başa doldurmuştu. Bu esna
da nümayişçilerin karıları da "Bizi 
açlıktan kurtarınız" diye bağırıyor -
tardı, polis müdahale ederek nümayiş

çileri dağıtmıştır. 

Adana'da bir haydutluk 
Adana, 18 (Huauai Muhabirimiz

den) - Adananın Kilise köyünde Ha
bip çiftliğini dört silahlı ve yüzleri 
maskeli haydut çete.si basımı ve sahi
bine ifkence yapmııtır. Haydutlar 
yekunu dört bin liraya varan nakit

0 

ve 
mücevher ve kıymetli eşya alarak kaç
mıılardır. 

Zabıta haklarında taki.bata bafla
mııtır. 

İstanbul' da ekmek çetnisi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi -
yenin yüzde 80 buğday, yüzde 20 mı -
sır un~ karııtıraraık yapmak iatediğl 
yeni ç.cıni belediye kimyahaneıinde 
tahlil edilmiş fakat müsbet netice ver
memi,tir. Tetkiklere devam edilmek -
tedir. 
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Bir gün • • 
ıçın 

(Başı S inci sayfada) 1 

vali geçti. Aktrl.i o kıyafette g~ 
ce tatrdı. Adamcağızm takın 
taw-a ikimiz ele hayli güldük . 
aklına seldikçe bQIÜn de o hay 
izhar edeceğini diifünür ve güleı 

S...iz film zamanında ain 
giden bir dilaiz penledeki artisti 
duclaklan oynadıkça utancmdan 
zardıimı, ve d..-n çıkınca yanı 
kine, bunlann biribirine afkla 
li.n ettikleri aahnede aiza al 
küfürler aavurcluldarmı anla 

Kim mnardı ki ainema artiat 
aynı beaateti muhafaza etmekte 
aunlar? Ancak, biliriz ki yalnız ai 
macdar değil, birçok kazip töhre 
ter de böyledirler: Aiızlarmı açt 
mamalı. Gazetelerimizde bunl 
dair bugünlerde az miaalle mi k 
laııyoruz? - N. Baydar 

Tunus sınırında 

20.000 İtalyan kuvel 
(Başı ı inci sayfada) 

cek olan cüzütamların yekfuıu 80 d~ 
3 zırhlı, 10 kruvazör, 6 torpido muh 
bi filotillası, 2 torpido filotillası, 

tahtelbahir filotillası Bearn tayya 
gemisi, Commandan - Teste tayyar: 
gemisi. 

Deniz tayyareleri de bu manevrala 
ra i..ftirak edecektiı-· Deniz mahfili b( 
tayyarelerin, müdafaa tertibatının teı 

sir derecesini göstereceğini beyan et· 
mektedirler. 

Filolar Koraika'ya da 
uğrıyacak 

Paris, 18 a.a. - Bugün Akdeniz fi• 
losu Toulon'dan ve Atlantik filosu da 
Bresden hareket etmiılerdir. Bu iki 
filo §İmal Afrika sahillerinde buluşa İ 
rak mü,terek manevralar yapacaklar 
dır. Bu manevralar iki ay sürecektir. 
Filola rdönüşte Koraika'ya da uğrıya
caklardır. 

lngili:z donanması Akdeniz'e 
gidiyor 

Portamoutıh, 18 a.a. - Anavatan fi
losunun burada demirli bulunan cüzü
tamları, Portlan'a hareket etmi,tir. Bu 
cüzütamlar, Akdeniz maınC'Vralarını 
yapmak üze.re filonun diğer aksamı ile 
birlikte Portland'dan Akdeııiz'e gide
c:.ekti.r. 

Fmnaa' da mlrerlik müddeti 
Paris, 18 a.a. - Hükümet. aekerliılc 

tı~uıauoeoın11 nıuayyeıı 01mty::ın 

surette iki ıcıne olarak tcsbit eden bic 
kanun layihası twdi etmiıtir. İki se
nelik hizmet uau!U. 1935 aıeaeeindc 
muvakkat bk tedbir olarak kabul edil
mit idi ve buna müteallik olan kanun 
1939 birinciteşrinine kadar muteber 
idi. 

Nafıa Vekôleti tramvay 
jİrketini protesto etti 
İltanbul, 18 (Telefonla) - Nafıa 

Vekaleti Beyoila dördüncü noter vası 
taaiyıle tramvay 9irketirıe bk protcs -
to göndermit. arabaların ihtiyaca kifi 
gelmediği bakımsız ve makinelerinin 
bozuk olduğu kaydedilmi,tir. Halk i -
çin daimi bir tehlike halirıi alan bu va
ziyet isl&h edilmediği ta*dirde .zecri 
tedbirlere ha, v'urulacağı bildirilmiş -
tir. 

Şirket idare meclisi bugün toplan -
mıt Nafıa Vekiletinin projeaini tetkik 
etmit ve verilecek cevabı hazırlamış • 
tır. 

Ayrıca ıirketin satın alınma müza -
kerelerine i.ftirak edecek olan idare 
meclisi reisiyle hu.kuk milfaviri yarın 
elnprNle btallbul'a gelecekle.- ve An
kara'ya hareket edeceklerdir. 

Ankara Borsası 
ÇEKLER 

18 il. kanun 1939 fiyatları 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Varşova • 
Budapeıte 
Bükreı 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

Açılı, F Kapanı, F. 

5.91 
126.2925 

3.3325 
6.6450 

28.53 
68.5825 
50.7075 
21.3650 

1.0775 
l.S55o 
4.3350 
5.91 

23.8775 
24.02 
0.9025 
2.8425 

34.5025 
30.4250 

23.84 
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ESHAM V~ TAHVILA1 
1933 Türk Borcu il. 19.40 19.40 

Sivas - Erzurum 
Hattı ls. 1. 

Arslan Eakihisar 
Çimento 

( Peıin ) 

19.- 19.-
( Peıin ) 

8.50 1.50 



H i K A y E 
Gelin Hamamı 

"Sey"den dönüyorduk. Otobüs çift 
itıleli bir pınarın önünde durdu .. Kar
tıınızda sık ıöğütler arasından beyaz 
rlcıl ta§larmı yalayarak alan bir IU 

IVrılıyordu. Biraz daha geride batı 
~~hnh genç köylü kadınlar tarlada e
r.1lip büküliiyorlardı ... Yürüdük, se -
tın bir çimenlikte gölgelere uzandık_ 
't'umuşak ye§illiklerde çıplak bir a -
~ak sesi baş ucumda ağırla§tı. Ba1ı -
lrıı çevirdim, kenarı, san pünezlerle 
~'irili güzel bir yüz .. Rengini bir tür. 

ayırt edemediğim yumupk bakı§ -
1-r .. Köylil kızlar içinde böyle beyaz 
bir tane rastlryacağımı tahayyül bile 
ttrnezdim. Tomiz, pürüsaüz bir cildi 
-.rdı .. 

Güzel kız büyük bir teklifsizlikle 
Anıma baldaı kurdu: 

- Hot gelmipiniz .. Seyden mi? .. 
-., Ho bulduk. Seydcn Kızılcaya 

teçiyoruz. Naııl•ın bakalım? 
Güldü. Gülerken batının san pil -

llezleri ahenkli bir dalgalanmayla bir
birine çarpıyordu. Bu güzel yüzün 
karıaaında hayretimizi saklamadan 
lorduk: 

- Ne kadar güzelsin sen .. Bu asız 
}'erlerde yanltz baıına çahJmAktan 
korkmuyor musun? 

Köy delikanlıları seni görmiyor -
lar mı? •• 
Acı acı güldü .. Sonra iararımız Uze

tine başının yüksek örtüsünü çıkar -
dı. Sim siyah kesik zülüflü güzel ge
lin hikıiyesini anlatmağa koyuldu: 

.. Yaşım kaç bilmiyorum.. Kocaya 
•aralı bet sene oluyor. iki de çocu -

lum var. 
Kocam ihtiyar ... Hem de çok çir -

itin.. O kadar çirkin ki aktam eve 
dönmek bile canım istemez. Amma ne 
}'aparsın .. Koca .. Büti.in çocukluğu -
tllu Mehmedin hayaliyle geçirdim. 
Mehmet bizim kom~umuzun oğludur. 
!!enden de belki üç ya§ küçüklüğü 
•ar .. Bet sene evel de daha çocuk sa -
}'ılırdı. Beni kocamdan kurtaramıya
tak .kadar çocuk .. Beni bütün köy tam 
lrırk gün hazırladılar, Mehmede ver
ınek için ... Babam çehizimi ta Anka • 
tadan düzdü geldi. Baıımm altınla -
tını kendi elimle oyaladım. Kma ge • 
temde parmaklarıma yakılacak sıcak 
lrına kokusunun hayaliyle kaç gece • 
ler gözlerime uyku girmedi. 

O geceler ne güzeldi Mehmedi bek
lediğim, özlediğim o uzun geceler. 

keıke bütün ömrüm Mebmedi bekle

lllekle aeçseydi. Per§embe günU dil -
&ün yapılacaktı. Köy akranlarım ge • 

lin b•mamı yapalım, &elini Kızılca'ya 
&ötürelim diye tutturdular .. Bu gü -
ıel bir eğlence olacaktı. Kızılcaha • 
!bama bütün koy sabaht~n gidecek -

tik. 
Akpm gün kararmadan göye dönü

lecekti. O sab:ıh öğleye doğru bütün 
lröy yola döküldük. Şu gördüğünüz 
lcayalıklardaki kutlar da bizimle be
tıber yilrUyorlardr. Bana örte geli -
)'ordu ki her şey Mehmet dıye çatı • 
tıyordu. Uçan kuşlar, çayın bir avuç 
•uyu, pınarın şırıltısı hepsi Mehme
di aöyliyordu. Benim içim gibi. • 

Yazan: Mualla lhıan BORA 

tık memleketlerine dönmüşlerdi. Bir 
iki ağır romatizmalıdan gayri kimse 
yoktu .. Bütün hamam bize kalmıştı . 

Köylü kadınların elinde hamam tas
lan birer def olmuştu. Çalmıyan söy
lemiyen kimse yoktu. Genç kızlar sı
cak ıuyun içinde bana türlü oyunlar 
yapıyorlardı. 

Fakat benim gözlerim hamamın ta§ 
tepesinden giren günün ışığında idi. 
onun kararmasını, köye dönmemizi 
iıtiyordum. Sudan çıktığımız vakit 
kızlar saçlarımı örmeğe koyulaular. 
Her örgüye ayrı bir boncuk, ayrı bir 
altın bağlıyorlardı. Ben güzel deği
lim. Amma onlar saçlarını örerken 
göz ucuyla bir kerre aynaya baktım. 
Ben de kendimi tanımadım. O kadar 
batka, o kadar güzel bir insan olmuş
tum. 

Ben ne kadar acele ediyorsam kız
lar da o kadar yavaı alıyor beni üz -
meie çalrııyorlardr. 

Yola düzüldüğümüz zaman gün iyi. 
ce dönmüştü. Sıcak su beni yorgun 
bir hale koymuştu. Anam bir araba 
bulmak istedi. Köylüler razı olmadı
lar geldiğimiz gibi yine alayla gide
lim diyorlardı. Hocanın köprUsUnU 
geçtik, köy yoluna indik. Hava iyice 
kararmıştı. Biz kızlar kafilenin en ar
kaıındaydık, bana hepsi ayrı ayrı 
ve gizli gizli Mehmed'in güzelli
ğini söyliyorlardı. Ben beğenmiyor 
pbi dudak büküyordum. Amma ıöz
lerim onlara her şeyi anlatıyordu ga
liba ki kırıla kırıla gülü9üyorlardı. 

Köy kadınları öne düşmüşlerdi. Bu 
yol şimdiye kadar hiç böyle neş gör -
memişti. Seslerimiz karşı kayalara 
çarparak geri dönüyordu. Her karal
tının ardından Mehmet çıkacak gibi 
geliyordu bana .. Bir aralık ince bir 
kayayı bile ona benzettim. Hem o ka· 
dar benziyordu ki bana söz söyliyecek 
sandım, başkalarının yanında benim
le konutur diye korktum da batımı ö
te yana çevirdim .. Kalbim öyle çarpı
yordu ki nef eıim keıilecek sandım .. 
Sonra t8' parçası olduğunu görünce 
hem sevindim hem de üzüldüm .. 
Şu tepedeki köyün önünden geçi • 

yorduk. Bu Hasan'ın köyüdür. Koca
mın köyU. Mehmedin köyü ta ileride 
kalır. Hasan beni tam üç sene iste
di. Anam vermedi. Ben de isteme • 
dim. Hem çirkin hem i~tiyardı . <;>n 
sene kadar dağlarda eşkıyalık etmış
ti. Anam kızımı böyle bir hayduda 

vermekten ıe köpeklere yesinler diye 

atarım daha iyi derdi. Büyük söyle • 
miş meğer •. Dönemeci çevrilirken bir
den karşımıza iki atlı çıktı, kadınlar 
çığlıkları basarak kenarlara kaçıştı • 
lar. Ben ıuyun kenarında en uçta kal
mıştım. Atlıların geçmesini bekliy~r
dum. Fakat birden sert bir kol belı -
me dolandı. Kendimi atm üstünde 
buldum. Atlar şu tepeye tırmanırken 
köylülerimizin sesleri arasında~ ~a
mm çığlığını duyuyorudm. E~ı ug · 
ra9tım. On sene dağda kalmış bır hay
dudu bütün yol yumrukladım, tokat
ladım, ısırdım, amma nafile.. Gece, 
örgülerimi o, çözdü, Mehmet için ha
zırladığım temiz, sabun kokan kah ~ 
küllerimi o oktadr, kınası o gece bası
lacak parmaklarımı o öptü ... " 

- Mehmet seni aramadı mı peki? 
- Aramu olur mu? Amma ne yap-

sın. O pek küçüktü. Bu koca haydut
la ~a mı cıkıhr .. Sonra anam da ba-

Çok konuşamıyordum. Onları dın
llyordum. Hepsi kadın kız ve çocuk 
Olan bu kalabalık ne kadar da çok ko
nu,uyor. gUlUvor, söylilyordu. Yi -
l'eceklerimizi bir gün evelden hazır-
1-uıtık •. Ellerimizde mendillerimiz
le k•7ı1 ... ~1 .. ..,ama güle oy~a gel -
b~~~~~~~....._ ....... .__~"'"""--.a.c.--ı..-.... .__.~....ı~ ..... ,_.,-ı. 
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NÖBETÇi E~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczaneıi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 

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

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı : (1521). - Telefon mıira· 
racaat. ıehir: (1023-1024) •• Şchirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı lrıza memurluğu: ( 1846). - Me
sajeri Şchır an barı: ( 3706 ). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259) • • Yeniıehir. Havuz
baoı Bizim taksi: (2323) . - Havuzba1tı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi : 

(1291). ·İstanbul takaiıi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve ~n seferleri 
Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Kec;ioren'e 
Keçiören'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M . dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M . na 
Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

7.25 
7.10 
6.30 
7.00 
6.00 
6.30 
6.30 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
-.-

23.00 
23.20 
21).00 
20.30 
21.00 
21.30 
Zl.00 
21.30 
Z3.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeni§ehir'den Ulus M. na 7.00 23,00 
Ulus M . dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

7,00 
9.45 

S. pazarı'ndan Akkoprıi'ye 6.15 
Akkoprü'den S. pazarı'na 7.30 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 

beli dakikada bir scfer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenı&chır. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar va11ati her betı daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-

kikada; ı;aat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı mey
danı'na dönüıleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü ıaat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar htanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap.'ya : Her aabab 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumarteıi 
Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hergun 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonııuldak hattı : Herııün 15.00 

1 inci HALK KONSERİ 
Cümhurbaşkanlığı filarmonik orkes

trası tarafından Müzik Öğretmen o
kulu konser salonun.da 21. 1. 939 cu
martesi günü saat 15,30 da. 

Şef: Erne&t Praetoriua 
1 - Nino Neidbardt: lkarua, aen

fonik şiir, op. 67 
2 - Nino Neidhardt: Yaylı sazlar 

kuvarteti ve orkestra için konçerto, 
op. 7 4 Solist. Fritzsche Kuvarteti. 

10 dakika dinlenme 
3 - W.A. Mozart (1756 - 1791): 

Senfoni Re majör, Nr. 504 (1786 Vi
yana'da yazılmıttır.) 

a) Adagio • Allegro 
b) Andante 
c) Final, Presto 

SON 
Neidhardt'ın eserleri bütün dünya

da ilk defa olarak çalınacaktır. 

tık. 

Yazın çalışıyoruz kışın köyümüzde 
oturuyoruz, sorduk: 

- Mehmedi unuttun mu artık .. 
Cevap vermedi. Kalktık. Ayrılır -

ken arkamızdan kendi kendine mırıl
danır gibi tekrarlıyordu. 

- Mehmedi unutur muyum hiç .. 
Mehmet unutulacak Mehmet miydi 
ki.. 

Otobüse yerleştik ben goförün ya
nına oturdum. Hayalimi mı.itemadiyen 
tırmahyan güzel köy gelininden bah· 
ıtetmek ihtiyacını duyuyordum: 

- Ne güzel kadın de~il mi Semi -
ha .. Bir heykeltraşrn eline geçmeliy
di bu? 

Yol arkadaşım siyah gözlerini kır
pıştırarak beni tasdik ediyor ve acı • 

yor.. • 
- Zavallı Ayşe diyor, Mehmedini 

hala unutamıyor. 
Küçük bir suya köprü olmuş altı 

yedi ağaç göğdesini geçen otobüsü • 
müz bir aralık devrilir gibi sarsıldı. 

Herkesten çok ben bağırmış olaca • 

ğım. 
-Aman şoför ne yapıyonmn ? .. 
Şoför başını çe •ıirmeden yava§ça 

cevap verdi: 
- Oyle ise Ayşeden bahsetmeyin .. 
Yüzüne dikkatle baktım. Genç çiz

gilerinin temiz bir ifadesi vardı . Ba
kır renkli yüzünde yaprak renkli göz
lerini arayarak sordum: 

- Adın ne senin şoför? 
Tozdan beyazlanmış birbirine dü • 

~iimlil ark kirpiklerini indirdi: 

Evlenmeyi ve çocuk doğurmayı 

teşvik 
. . 
ıçın kurulan sistemler 

Evlenenlere açılan kredinin 
nüfus 

Bir memlekette istikbalin garan
tiıti çocuklardır. Bu hakıkatı ıdrak 
eden eski devir in~nıarı çok ço
cuk yetıştirmek için şimdi bile na
zarı itibara almak mecburiyetinde 
bulundugumuz düsturlar koymuş

lardı. Vaktiye Isparta'da evlenmi
yen erkeklere kar§ı şiddetli ceza 
veren kanunlar vardı. Zamanımız
da otoriter devletlerde bekarlık i
le mücadele teşkilatları kurduğu 

gibi evlenmiyen bekarlardan vergi 
alıyor ve devlet vazifelerinde ise 
memuru evlendirmiye icbar edecek 
maddeler konuyor. Maddi zaruret
ler karşısında bulunan bekarların 
yardımına koşacak teşekküller vü
cuda getiriyor. 

Bu hususta Avrupa devletlerinin 
bazılarında tatbik edilen s istemler 
ile bunlardan alman neticeleri tah
lil edelim: 

Evlenenlere ı:re<li 
Bu fikir Almanya'da çok rağbet 

bulmuştur. Çocuk siyasetine mu
vaffak olmak için yanlız ana baba
yı teşvik etmek hem güc, hem de 
müsbet netice almak bakımından 
zayıftır. Normal şartlar altında bir 
aile için çocuklarının adedini art
tırmak bu günkü hayat şartları ba
kımından zordur. Buna mukabil bu 
husus için tesis edilmiş teşekkül
lere yardım ederek her ev için hiç 
olmassa bir veya iki çocuk fazla 
çocuk yaptırmağa halkı teşvik et
menin mümkün ve kabili tatbiki ol
duğunu Almanya ve diğer devlet
ler ispat etmişlerdir. 

Almanya'da 1933 denberi (900.000 
evliye istikraz yapılmış muavenet 
yekl'mu da 600 milyon marka baliğ 
olmuştur. Her ay 15.000 kişiye yar
dım edilmektedir. Bu yardım her se
ne aile başına asgari 700 azami 1000 
marktır. 

Alman k<ulını evde 
Almanya 1933 denberi bir çok 

resmi ve gayri resmi müesse ve fab
rikalarda faal vazife görürken ev
lenen ve vazifelerini bırakarak ev
lerine döp.en enç kadınlara faiz
aiz para vermek sistemini tatbik 
mevkiine koymuş ve bu suretle 
yerleri açılan kadınların yerine er
kekleri ikame etmeğe başlamışlar
dır. 

Bundan dolayıdır ki iş sahaların
da yani erkeklerin yapabilecekleri 
vazifelerden kadınlar uzaklaşarak 
evlerine döıunUşlerdir. Evlenme it· 
lerinde de pek titiz davranan hU
kümet şu prtları koymuştur. Evle
nenlerin her ikiıi hakiki alman ola
cak, irsi hastalıkla malül olmıya
cak, namuslu ve milliyetçi olduğu 
tasdik edilecektir. Bu gibi evsafı 
haiz olan bir çifte hükümet azami 
1000 mark vermeği kabul etmekte
dir. Bu para yanlrz genç kadın için 
veridiğinden resmi evlenme icra e
dilmeden evet erkeğin eline bu pa
ranın geçmesi de memnudur. Bu 
para ile teşkil edilecek yuvanın en 
büyük ihtiyaçları temin edilecek
tir. Alınan bu paranın ödenme şart
ları da şu şekildedir. Her ay alınan 
para yekununun %1 i evlenildikten 
4 ay sonra ödenir. Her canlı çocuk 
do~uşunda ilk yapılan kontrata gö
re '?'o.25 para mikdarı tenzil edilir. 
Bu işin büdçesi bekarlardan alınan 
para ve bazı inhisara tabi maddeler 
üzerine vazedilen resim ile tevzin 
edilmektedir. 

lıalvan sistemi 
ltalya'da ·İtalyan vatandaşları 

için 1937 senesi temmuzunda genç 
evlilere aynı sistem dahilinde para 
~krazını kabul etmiştir. Azami 3000 
liretlik kredi hiç bir faiz gözetilme
den verilmektedir. 

Bu para vilayetlerde senevi mec-
muu varidatlan 12.000 lireti geçmi
yen ve evlendikleri tarihte yaşları 
26 dan fazla olmıyan genç evlilere 
verilmektedir. Paranın ödenme §ek
li de şöyledir: Her ay alınan mec
mu paranın %1 i ödenir. Eğer can
lı çocuk doğarsa bir sene müddetle 
paranın ödenmesi ve amortiler dur
duğu gibi mecmu borcun %10 u i
kinci çocukta %20 si üçüncü ço
cukta %30 u hazfedilir. Dördüncü 
çocuk doğarsa artık bütün borçlar 
ödenmiı addedilir. 

f'raruı:z projesi 
Şimdi Fransa da kendi memleke-

tinde bu usulleri tetbik için tetki
kat yaptırmaktadır. 

M. Saint _ Just mebuslar mecli
sine bir proje vermi§ ve bunda da
ha ziyade alman ikraz sistemini tut
muştur. Diğer taraftan Sıhat Na
zırı Marc Rucark da kendi servis-

siyasetindeki • • 
tesırı 

1

_Y_a_z_a_n_:_D_r_. _M_u_z_a_f_fe_r_S_e_z_e_r_I 
!erinde aynı esaslara benzer başka 
projeler iızerinde tetkikat yaptır
maktadır. 

lsı~et; modeli 
lsveç'te bugün evelenelere veri

len paranın ödenmesine ait başka 
bir usul vardır. Bu diğer devletle· 
rinkine nazaran daha menfaatli ve 
doğuranlara daha çok fayda temin 
etmektedir. 

Fransız Sıhat Nazareti bu siste
mi muvafık görmektedir. 
Yakın bir tarihe kadar Fransa ev

lilik mikdarından şikayetçi değil
di. Bilakis Fransa düğlinü bol bir 
milletti. Yapılan istatistiklerde 10 
bin kişi için 618 evlenme kaydedi
liyordu. Yanhz Japonya, Bulgaris
tan 'da evlenmeler bu nispetten çok 
fazla idi. 

Birkaç seneden beri Fransa'daki 
bu yüksek evlenme adedi azalmı§
tır. Buna da sebep evelenenlere kre 
di açılmadığı gibi geçinme hayatı
nın gitikçe güçleşmesi ve evlene
cek gençlerin kendilerine lazımge
lecek para ve dolayısiyle ev eşya
larını temin için uzun zaman bekle
mek mecburiyetinde bulundukları 
gösterilmektedir. 

Ecnebi memleketler'de 
alı,uzn neticeler 

Fransa tarafından yapılan tetki
kat İtalya siteminden büyük farklı 

netice alınmadığını, bununla bera
ber bu husus için hemen hüküm ver 
mek de doğru olmıyacağı kayde
dilmektedir. Fakat Almaya'da 1933 
den sonra evlenme ve doğuın çok 
fazlalaşmıştır. Yapılan istatistik
lerde evlenme adedi 639.000 iken 
1933 de 742.000 ne çıkmış fakat ta
kip eden aylarda bu mikdar düş

müştür. Yine itiraf etmeliki iktisa
di buhran aynı akibeti Fransada da 
doğurmuştur. Fakat bu Almanya
dan daha ziyade az nispettedir. 

Gii:sel bir rakam 
Almanya'da bu sistemin· tatbi

kinden sonra 3 sene zarfında yani 
"1934 ,1935, 1936" da 900.000 metru 
doğum fazla olmuştur. Eğer evlen
me adedi. 1932 deki gibi kalmıt ol-

Yurt müdafaasında 

Türk gençliği 
Yazan: Kadri Yalman. Maarif 
v .ekileti seferberlik mtiduru. 
Fıyatı : 50 kuruş. 110 sayfa. Dev
let Basımevi. 

Açık, cazip bir dil ve iyi bir tertip
le hazırlanmış olan eserinden dolayı 

Kadri Yalman'ı hemen tebrik etmeli • 

yiz. Türk gençliğinin ümit ve 9evk 
arttıran yetitme safhalarını bize yal • 
nız yazı ile değil, güzel seçilmiı re • 
simlerle de anlatan Kadri Yalman ya· 
bancr gençlik teşkilatlar üzerinde de 
kısa ve fakat faydalı tahliller ve mu • 
kayeıeler yapaugtır. 

Yalman; büyük yaratıcı Atatürk'le 
milli Şef İnönü'nün gençlik hakkın -
daki ıözlerini ve C. H. Partisinin e -
saslarını kitabına mihver yaparak Ke
malist gençliğin vazifelerini tebarüz 
ettirmittir. Muharrir, bilbuaa bu va -
.zifeyi sevılir,"ne'e ve intirahla yapı
lır bir hayat unsuru olarak ifadede 
muvaffak olmuttur denebilir. 

Eser yedi kısma ayrılmıştır: 1 . 
Yurt müdafaasının ana prensipleri. 2 _ 
Orduların rolü. 3 - Gençliğin ordulara 
hazırlanması. 4 - "Gençliğin Atatürk 
rejimine bağlılığı. 5 - Gençliğin kül
tür cephesi. 6 • Yabancı memleketler 
gençliği. 7 • Türk gençliğinin öezl ve 
üstün vasıfları. 

Her kısım bir kaç bahsi içine almış
t~r. Mesela mü.dafaanın ana prensiple
rınde savaş, mılli hazırlık, fikir ve ah
lak hazırlığı, iktisat ve sanat hazırlı
ğı, politika hazırlığı, gibi mevzular • 
dan ve türk istiklal savaşından alına
cak örneklerden bahsedilmiştir. 

sa idi 1933 de de doğum adedinin 
aynı mikdarda kalması icap ederdi. 
M. Burgorfer isminde bir alman 
miitehassı görülen fazla doğumun 
300.000 ini evlenenlere verilen kre
di netice.sine, mütebaki 600 
bininin ise memleketin umumi icti-
mai siyaset, nasyonal sosyaliitıe
rin iktisadi kalkınma hareketlerine 
atfetmektedir. 

Bu evlilere verilen kredi te ki
latı tatbik sahasına girdikten beri 
985.000 evliye muavenet edilmiş ve 
bunlardan 1938 temmuzuna kadar 
yani 5 sene zarfında 840.000 çocuk 
dünyaya gelmiştir ki her an için a
şağ ı yukarı bir çocuk sayılır. Bunu 
hiç bir zaman az görmemelidir. 

Kısırlıkla miioadele 
Çocuk siyasetinde muvaffak ol

mak için evliliği teşci ile beraber 
hükümet doğum adedini yükselt
mek noktasında muhakkak kısır
lığa karşı mücadele aç.malıdır. 

Eski devir insanlarının gözlerin
de kısırlık kadar korkunç bir şey 
yoktu. Evlilik bir aile teşkili için 
normal telakki edildi ğ i gibi kısır 
kadınlarla boğuşma da gayet nor
mal addediliyordu. Zamanımızda 
birçok aileler çocuksuz kalıyor. bu 
da iki sebepten ileri geliyor. 

Ya bunlar hakikaten sıhatta ol
dukları halde çocuk yapmak istemi
yorlar. Yahut da istedikleri halde 
yapamıyorlar. Kısırlık hakkında 
son senelerde medeni memleketler 
tıb mahfilleri dikkatlı tetkikat yap
makta ve buldukları tedavi ile ga
yet iyi neticeler aldıklara cihetle 
kısırlık da gayri kabil tedavi safha
sından çıkmış vaziyettedir. 

Dikkatli ihtimam ile ve bilhassa 
tedaviye erken başlanırsa birçok ka 
dınlar yine çocuk yapmak kudret 
ve ümidini kendilerinde bulabilir
ler. Bunun için de tıbbi bir hareket 
lazımdır. Fransa aıhat nazırı Fran
sanın her tarafında kaaırhkla mü
cadele edilmek üzere merkezler aç
tırmayı tetkik ettirmektedir. Bu 
huıuıun muvaffakiyetle yUrüyebil
meıi için halkın da yetiştirilmesi 

Jizımdır. 

Kuılan çok 
seven doktor 
Hiç kimse kuşları Nevyorklu dok

tor Kaçini kadar sevmez. Bu doktor 
Nevyork'un, Şikagonun hemen bütün 
Amerikanın en değerli, en hazık dok
toru olarak tanılrr. 

Bu meşhur doktor bir gün dikkat 
etmiş: Yuva kurma zamanında kut
lar çok eziyet çekmekte, yuva yapa -
cak ıey bulamamaktadır. 

Oyle ya zavallı kuşlar Nevyor şeh
rinin neresinde çör çöp bulsunlar? 
Doktor, bunu düşünerek, adamlarına 
derhal emir vermiş: 

- Gidin bana, saman, sicim, iplik, 
balçık, ot ne bulursanız yığın yığın 

getirin! 

Bunlar hakikaten doktorun bütün 
dediğini yerine getirmiıler. Doktor, 

otları, balçıkları, apartmanın balkonu

na, damın başlarına, bacalara koydur

muş, fakat kuşlar gelip bunları alma

mı,. Bunun üzerine doktor, büyük 

caddeye bakan apartmanın en üıt pen

ceresine bir adam dikmi§ ve adama: 

- Sen, demiş. sabahtan akşama ka

dar bu pencerede duracaksın, şu aa
man, iplik ve balçıklardan azar azar 

havaya savuracaksın, kutlar, attığını 

havada kapışacaklar ... 
Doktor Kaçini, beş seneden beri bu 

işle meşgCildür. 

Doktorun muayenehanesinin bulun

duğu Nevyork'un meşhur Vaşington 

mahallesinde beş sene içinde serçele
rin on, on beş misline çıktığı tesbit e -
dilmiştir. Serçeler seneden seneye 
fazlalaşttkça: Doktordaki sevincte 
artmaktadır. Gençliğin kültür cepheainde de ah

lak ve karakter, maddi hayatta başarı, 
disiplinli çevik ve dayanıklı gençlik 
tahlil edilmiştir. liğe hitabesiyle bitirdiğini söyleraek 

Muharrir; alman, italyan, macar, ro- çalıf""a hedefini de ifade etmiş olu • 
men, rus ve yugoslav gençlik teşkili· ruz. Kitabı yalnız gençlere değil onla· 
tını ana hatlariyle bisıe tanıtmaktadır. rı diifünmek v sini taşıyan hıerke
Yalman'ın eaecini Atatürk'ün genç- ıe tavsiye ederız. 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~ 
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Meı mahkemesine verilen bir istida! KOÇOKlLANLAR 
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' ' Boğularak ölen bir adamı ,, Kiralık : 

'' diriltmenizi 
Fransa'nın Meç şehri mahkemesi, 

çok garip bir müracaatla karşılaşmış -
trr. Mahkeme reisliğine verilen isti
da şu satırlarla bitmektedir: "lki se
ne evel boğularak ölen bir adamı di
riltmenizi dilerim." 

. d . ' rıca e erım . ,, 
Yine aynı günlerde, fakat bu sefer 

Fransanın bir başka semtinde, Paris 
civarında polisler, bir serseri yakala-

mışlar. İsmi, kimin nesi olduğunu 
sormuşlar, fakat adamcağız bir keli-

4, S odalı 

muşambalı muntazam bahçeli konfor· 
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık Daire - Mülkiye mektebi 
yanında Dirim sokağında lnönü Ap. 
4 oda, bir hol, her türlü konforlu. Tl: 
(3810) Dr. İsmail. 102 

me söylememiş. B.una mukabil kendi-
Hakikaten mahkeme bu adama bir sine verilen en karışık hesap mesele- Devren kiralık - Demirtepe Dik-

kalemde· yeniden can verecektir. Ba- lerini köz açıp kapamadan halletmiş. men asfaltrnda Raşit Konuk ap. 5 oda, 
1 hol, konforlu daire 50 lira. Üst kata 

km vaka nasıl olmuştur: Adamın aklından şüphelenmişler, müracaat. 
116 

txmaraneye sevketmişler. Akıl hasta-Bundan iki sene evel, Mozel nehri
nin içinde bir ceset bulunmuş, fakat 
suyun içinde uzum müddet kaldığı i

çin, cesedin kime ait olduğu bir türlü 

tespit edilememiş. Aradan birkaç gün 

geçtikten sonra bir gün şehrin emni

yet müdürlüğüne bir kadın girmiş, 

kadını müdüre götürmüşler: 

nesinde yatarken, bir gün "Aren so- Kiralık E v - İsmetpaşa mahallesi 
kağı Aren sokağı" diye tutturmuş. Selami B. Edirne sokak 3 oda, bahçe, 
Doktorlar merak etmiş, "Aren soka - iyi manzara, havadar. B. Haydar'ın 
ğı" da neresi? diye araştırmışlar. Ni- evi. 138 

hayet içlerinden birisi: •· Kiralık - Nafıa bakanhğı karşısın-
da otobüs durak mahallinde dörder ve 
beşer odalı parke döşemeli kalöriferli 

- Bu Aren denen yer, Meç şehri
nin yanında bir köydür. Ben oradan 
bir kerre geçtim demiş. 

- Benim kocam epi zamandır or - Fakat daha eve! de hastayı bir ta-

daireler. Bekçiye müracaat. 143 

Kiralık büyük garaj - Maltepe oto
büs durağı karşısında suyu ve elektri • 
ği var, her tarafı betondur. Ti: 2195 

160 

Kiralık Apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 
Ti: 3050 161 

tada yok. Bir gün kayboldu. "Bugün nıyan çıkar ümidi ile fotoğrafı Paris 
gelir, yarın gelir" diye bekledim. Bu gazetelerine gönderilmiş olduğu için, 
zaman oldu hala ne kendi geldi, ne de gazeteleri okuyan hastanın Meçteki 
bir haber yolladı Çayın içinden bir akrabası ve arkadaşları, derhal müra
crkek ölüsü çıkardığınızı işittim. Sa- caat ederek, bu resmin Jan Prüper a
kın benim Jan olmasın? diye meraka dında aslan Meçli, fakat Hangondaj 
düştüm, Emir lütfedin de polisler mü tünellerinde çalışan, fakat kendisine 
saade etsin, gidip bakayım. bir gün bir buhran gelerek evini terk 

Kiralık Oda - Kaloriferli boş bir 
etmiş olan bir mühendise ait olduğu oda kiralıktır. İstiklal caddesi No. 18 Demiş. Müdür tabii müsaade etmiş, 

kadın cesedin üzerindeki elbiseyi bir 
iyi gözden ge~irdikten sonra: 

bildirilmiştir. ze müracaat. 169 

Mühendis akıl hastanesinde uzun 

- Eyvah başıma gelenler, bu benim bir müddet tedaviye tabi tutulmuş, 

kocam, elbisesinden tanıdım!. diye hastalığından eser kalmadığı anlaşı -
haykrrmağa ve çırpınmağa başlamış! lınca hastaneden çıkarılmış. Doğruca 

memleketi olan Meç'e gitmiş Meç 

mahkemesine bir istida yazarak, nü-

Kadından cesedin hüviyeti öğrenil

miş. Belediye reisliğinden müsaade 

gelmiş, adam gömülmüş. Nufus kütü- fus kütüğüne "ölmüştür,, sözünü sile
ğüne "ölmüştür,, diye yazılarak kü- rek "dirilmiştir" sözünün yazdırılma-
tükten silinmiş. sını dilemiştir. 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dörd üncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Kiralık - Y. Şehir Şurayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, 1 inci kat. Apartıman 40 li -
raya ac.::le d.!vren Tel- 3665 17 4 

Kiralık - Y eni~ehir Okula so. Mi
mar Kemal okulu yanı. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta 5 oda, 1 hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 
2885 177 

Kirahk Oda - Yenişehir'de Karan
fil sokak 43 No. da (Belçika Sefareti 
arkası Bakanlıklar) konforlu. 180 

Kirahk güzel odalar - Srhiye'de 
kaloriferli 1 veya 2 oda istenilirse mo
bilya ve yemeklıi, banyo ve saire dahil. 
Emlak Bankası kapıcısına müracaat. 

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-

Dört satırlık küçük il8.ıılardan ı 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruıı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamh küçük ilanlardan her defaSJ 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf it ibar edilmiş
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

ı Dört satırdan fazla her satrr için be· f her seferine aynca on kuruş alımr. 
i Küçük ilanların 120 harfi f geçmemesi lazımdır. Bu mik-

L!;~~!~;f ;;~~~~~~!.~:.~~~~~~.~~.
1 

••• 
Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 

Haraççı Kardeşler karşısındaki Fethi 
Akyığıt kirtasiye ve cilt evine müra -
caatları. 178 

O tomobil R a.dyosu - Bir otomobil 
radyosu aranıyor. 1981 Telefona mü-
racaat. 194 

İş anyanlar: 

İ§ arıyor - Kendi kendine muhabe
rat yapan uzun müddet Türkiye'de bu
lunmuş bir ari alman daktilo vazifesi
ni değiştirmek istiyor. Ulus'ta E, L. 
rumuzuna mektupla müracaat. 168 

İ§ anyor - Serbest bir inşaat ve 
yol mühendisi, bilhassa müteahhitler 
yanında çalışmak üzere iş aramakta
dır. Ulus'ta M. F. rumuzuna müraca-
at. 179 

İ§ arıyor - Mükemmel almanca 
ve fransızca bilen bir steno daktilo 
bayan akşamları iş arıyor. Ulus'ta K. 
B. rumuzuna mektupla müracaat. 196 

lş arıyor - Lokanta veya tenha bir 
aile nezdinde yemek ve ev işleri arı
yor. Ulus'da (D) rumuzuna mektup
la müracaat. 209 

Muhasip - Fransızca muhabere ve 
tekmil muhasebe işleri bilen tecrübeli 
bir muhasip vazüe arıyor. Anafartalar 
Cad. Yıldırım mağazası. Y. Blok 214 

Satılık : 

Satılık - 33 model fort marka kap· 
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Tahmil, tahliye münakasa 
T. C. toprak mahsulleri ofisi 
Eskişehir ajansından : 
Hariçten gelip şehir dahilindeki depolarımıza nakled· 

cek ve icabında bu depolarımızdan İstasyona gönderile 
buğdaylarımızın tahmil, tahliye, çuvallama, vezin ve 
na müteferr i diğer işleri müteahhidine a it olmak üzere 
her vagonunun (15) küsur ton itibariyle bir senelik ücre 
nakliyesi açık eksiltme suretiyle talibine ihale edileceği 
den istekliler in 16-2-939 tarihine kadar Eskişehir' de Za 
re Borsası sırasındaki dairemize müracaatları. 18 

.=!11111111111111111111 SÜMER BANK 1111111111111111 ------------
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : ------- Pamuk İpliği satışı ------------------------

Kayseri Bez Fabrikası mah 12 N o Paket i 
16 ,, ,, 

Nazilli Basma Fabrikası malı 24 ,, ,, 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 •• ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 
15 
25 
50 

" .. .. 
" .. .. 

.. " " .. .. .. 

., 
" " 

.~ı.; 

480 
580 
580 

575 
570 
565 
560 

kuruş 

" .. 
•• 

.. 
" .. 
" 

- Fiatlarla fabrikada t eslim şartile satılmaktadır. İplik müsteh likl e-= rinin yukarda yazıl ı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin 
~ de ihtiyaçları n ispet inde iplik s iparişi verecekleri ve 24 numarad 
=: ince ve muht elif ma ksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehli = !erinin de ihtiyaçlarım gen e aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika-
= sına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7000 -
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zayi - Ankara Emniyet müdürlü
ğünden aldı·ğım ikaımet tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

AnkMa Kargılar sokak N o: 32 
Gertrude Appel 208 

Dizel elektrojen grupu 
Edremit Belediye Riyasetinden : 

Eıdremit belediyesi elektrik sant ra
lı için alınacak yeni dizel e lekt rojen 

KİREÇ 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
dil fiatla. Tel: 3520 189 

.((jraJık Ev - fsmetpaşa inişinde es
ki jandarma K. lığının çıktığı 67 No. 
lu ev. Suluhan No. 19 Muhittin Akyi-

Safilıli - Baliçelı evlerde B. 4. tipi __.ı..- .__ .... -.o- .ı-a ........ Y. '-

143 No. ıu ev. İstanbul pastanesinde nulmuştur. Muhammen bedeli 9961 
Bay Hamzaya müarcaat. 114 lira muvakkat teminatı 747 lira sekiz 

Pazarcıklı Mehmet Akar'r 
Karaköy, Alpıköy, Beylikahırı c 

varında yaparak ötedenberi An 

kara piyasasında Kütahya kire 

ci namiyle maruf meşhur ÇAL 
kireçleri toptan ve perakende 

Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabatlr apar 

tımanı HÜSEYİN ORAK T l : 
2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA 
::>AN n.A.L.UUDAK. 1.T-:- l lflf5 ya· 

zıhane ve mağazalarında satılır. 
Mezkur kireçler yüzde 2 den faz
la fire posa bırakmaz kum ve 
sair eden aridir. V erim ve temiz
lik ve randıman itibariyle tecrü
be edilmiş her hususta diğer ki
reçlere faiktir. 207 

Bundan haşka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten b ir b ilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piya ngonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
miş olurst: nuz. 

============================================= 

T. c. 

Zir 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

i ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Banka,.ında Kumbaralı ve ihbarsız T asarruf hesaplarında 

en az 50 lirası b 1lunanlara senede 4 defa çekilecek kur 'a ile aşağı
daki plana göre ıkramiye dağıtılacaktır: 

ı· Adet 1.000 Liralık 

ı " 500 .. 
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40 
100 

" .. 
" 

250 
100 
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" 
n .. 

4.000 L ira 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 

.. .. .. 
120 " 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar ı;eneıle 4 defa, ı Eylül. 1 Birincikanun. 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir 

ğit'e müracaat. 190 Acele sablık ev - Müracaat: Ana- kuruştur. 7 - Şubat - 939 sah günü 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti karşısı 

elektrik şirketine giden !lkiz sokak 
No. 20 2 oda, 1 hol, 30 liraya devren 

fartalar caddesi Şık berber salon u saat 10 da Edremit'te belediye d aire-
156 s inde encümen h uzurunda ihalesi ya

içindekilere müracaat. 191 

Kiralık - Çankaya caddesinde kon
forlu kaloriferli odalar. Aile nezdinde 
C. Ü. Yenişehir P. K. 28 e müracaat. 

198 

Kiralrk Ev - 3 oda, geniş 1 hol. İç 
Cebeci Ergenler sokağı No. 12 205 

Kiralık Garaj - Yenişehir bakan
lıklar karşısı Belçika sefareti arkasın
da Karanfil sokak. 43 No:lu apart-
mana müracaat. 21 O 

Çok u cuz kiralık ev - Bahçeli ev
ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün-
ver'e müracaat Tel. 3406 212 

Kiraltk - Yenişehir Selanik Cad. 
1-2 No-lu Kuğu apartmanında 3 odalı 
daire. 7 ; No-ya müracaat. 218 

\ranıyor: 

Aranıyor - İngilizce, fransızca, al

manca müstakillen muhaberata, her 3 
lisanda tercümeye muktedir bayanın 
A. T. rumuzu ile yazı ile Ulus'a müra-
caatı. 153 

Sablık Fane)a makineıi - Dubye 
Dakuva marka 82 santimlik. Leblebici 
mahallesi Yenişar sokak N o. 52 Etem 
ustaya müracaat. 1 58 

Satılık - Lüks mobilya. Y emek, 
yatak odası ve salon takımları. Yugos
lavya sefareti Bay Vişatski'ye müra-
caat. 185 

Satılık Arsalar - Y. Şehir Maltepe 
istasyon arkasında inşaata elverişli ar
salar. Bayram Cad. No. 1 -Tl: 2406 

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de Koca -
tepe'de yeni yapılacak meclis sahasın
da kelepir. Bayram Cad. N o. 1 Ti: 
2406 197 

Satılık - Ankara'da Yenişehir'de 
Cebeci'de irat getirir apartrman, ev ve 
bahçeli evler hisseleri. Bayram Cad. 
No. 1 Tl: 2406 206 

EBE Rana Üvünsel 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Ulucanlar'da Demirciler cadde
si No: 37 Telefon: 3524 186 

Kiralık mahal 
Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakın bir 

mesafede ka loriferli kargir dört yüz metre murabbaında 
bir kat üzerinde her türlü teşekkülata müsa it Banka, sigor· 
ta ve buna mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kira· 
lıktır. lstiyenlerin İstanbul pasta sa lonunda Bay Dursun 
Ali'ye müracaatları. 163 

.=!Jlllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllL!:. - -
~ Yazıhane ve mua yenehaneye elverişli § 
~ Kiralık daire ~ - -----------

Ulus meydanı Koçak hanında birinci katta iki odalı bir 
daire de vren kiralıktır. Müessesemiz muhasebesine müra· 
caat edilmesi. 

--------
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr 

pılacağından taliplerin müracaatları 

ve buna ait eksiltme, fenni şartname 
ve planlar İstanbul, Ankara, belediye
lerinde mevcuttur. l zah at ist iyenle -
rin mezkur belediyelere müracaat et
meleri ilan olun ur. (350-208) 10231 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune H astanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evin de 
hastalarını kabul eder . T el: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımam N o. 9 D.5. 906~ 

VİLLA, APARTMAN, MAGAZA 
yaptırmak istiyenler için şimd 

Proje~ plan mevsimidir 
Zamanın her türlü konforunu haiz v 
imar kavaidine uygun avan projeler 
inşaat planları, betonarme hesap v 
res imleri, her türlü inşaat detaylar 
sıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid 

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 
Y. Mimar Reşad Akmcılar 

Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Karadeniz Ap. 3 

Satılık şerit destere 
İs~arta 

T. A. 
ip_lik fabrikası 

şirketinden : 
Fabrikamızda bulunan bir adet Al. W erkzen marka ke

reste biçmeğe mahsus şerit destere 8 .2.1939 çarşamba gü
nü saat 15 te Isparta' daki fabrika binasında ihalesi yapıl · 
mak üzere pazarlıkla ve peşin para ile satılığa çıkarılmış
tır. Taliplerin makineyi görmek için her gün ve ihalede 
bulunmak iç in de tayin edilen zamanda fabrika direktör-
lüğüne milracaatları ilan olunur. 199 

.::!.Jlllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Maden kömürü alınacak 1 
:::: :::: -------

~T . 
Ankara Elektrik ve 
A. şirketlerinden : 

Havagazı ~ ::::: ::::: :::: ::::: = 1. 4. 1939 tarihinden 31. 5. 1940 tarihine ka dar ihtiyacı- ~ 
: mız ola n 20-25 bin ton yıkanmış zerodiz Zonguldak ma- ~ 
=: den kömürü, şartname mucibince satın alınacaktır. ~ 
_ Şartnamenin 23. 1 . 1939 tarihine kadar şirketlerimizden ~ 
- aldırılması ve kati t ekliflerin 26. 1. 1939 tarih ine kadar ~ 
:= Müdüriyetimize gönderilmesi. 202 ~ = ~ 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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RESMİ İLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

Muhtelif kablo melzemesi 

ah nacak 

. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
lbiıyonundan : 

1 - 90 kablo arka teskeresi, 800 kab
li dolabı, 100 çevirecek kolu, 50 cift 
kablo askı tertibatı maa kolundan iba
ret dört kalem muhabere malzemesi ka 
Palı zarfla eksiltmiye konmuştur. Hep 
•ine tahmin edilen fiyat 15600 on beş 
bin altı yüz liradır. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
•aat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 1170 lira olup şart· 
namesi komisyonda görülür. tstiyen ta 
lipler tarafından suret çıkarılabilir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
bıaddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
ihale saatinden behemahal bir saat eve 
line kadar zarflarını M. M. V. satınal
bıa komisyonuna vermeleri. 

(57) 1008' 

4 kalem l\lutahiyc 

M. M. V-=kaleti Satın Alma Ko
lhİsyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(5400) beş bin dört yüz lira olan dört 
kalem mutabiye kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 şubat 939 cuma günü 
aaat 11 dedir • 

3 - tık teminatı (405) liradir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(157) 10ı 71 

Bir makinist alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
bıiayonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire Mü
dürlüğü kadrosun<la bulunan maki
nistliğe ehliyet ve liyakatli bir ma· 
kinist alınacaktır. Göstereceği liya -
kat ve ehliyete göre 60 ila 98 lira ay
lık: ilcret verilecektir. 

İsteklilerin boneervisleriyle birlik
te vekalet daire müdürlüğüne müra-
caatları. {101) 10146 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komia 

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (450) dört yüz elli kuruş olan 
-15500 on beı bin beş yüz metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu
•liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 9 şubat 939 perşembe 

günü aaat on dörttedir. 
3 - tık teminatı (4737) dört bin 

yedi yüz otuz yedi lira 50 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (3SO) üç 

yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
'Sayılı kanunun ikince ve üçüncü'mad
delerinde gösterilen vesaikle temi • 
ruıt ve teklif mektuplarını ihale saa
tiooen en az bir saat evci M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(198) 10227 

SO Adet sahra müntekilesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Komis 
yonun·dan: 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
'1100 lira olan 50 tane sahra münteki
lesi açık eksiltmiye konmuştur. 

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

3 - llk teminat 82,5 lira olup şart· 
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2.3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
"satınalma komisyonunda bulunmala· 
Tr. (ı97) 10226 

Sıhat Bakanhoı 

Afiş bastır1lacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

1 - Nüshaları vekalette mevcut 
(hava ve zehirli gaz tehlikesinden ko • 
runma levhaları) isimli afişlerden do
kuz çeşidi, muhtelif renkli olarak a -
sık eksiltme usuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27.000 adet bas
tırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede
li 3.000 lira olup % 7.S muvakkat te· 
minatı 225 liradır. 

4 - Eksiltme 30.1.939 tarihine mü • 
sadif pazartesi günü sabahı saat 10 da 
sıhat ve içtimai muavenet vekaletinde 
toplanan hususi komisyon marifetiyle 
icra olunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat nakit veya 
nakit mahiyetinde tahvilat olursa bun
lar komisyon tarafından kabul edile · 
miyeceği için daha evel maliye vezne
sine yatırılarak makbuzunun komis · 
yona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
içtimai muavenet vekaleti içtimai mu· 
avenet işleri reisliği ile lstanbulda sı· 
hat ve içtimai muavenet müdürlüğün
de görülebilir. 

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinde olup bunları gör -
mek istiyenlerin vekalet içtimai mua
venet işleri dairesi reisliğine müraca· 
atları lazımdır. (129) 10163 

-

Bankalar 
Memur namıeti ahnacak 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
l - Bankamızın Ankara merkezin

de ve Istanbul şubesinde istihdam e
dilmek üzere memur namzedi alına
caktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek is
tiyenlerin ali mektep veya en az lise 
mezunu olmaları, 30 yaşını tecavüz 
etmemiş, askerlik hizmetlerini ifa ve 
ikmal etmiş bulunmaları şarttır. 

3 - İsteklilerin, Bankamız memur 
!ar talimatnamesi dahilinde tevdi e· 
decekleri evrak ve vesaikin nevi ve 
mahiyetlerini, kabul için lazım olan 
diğer hususatı öğrenmek ve bu evra
kı tevdi etmek üzere 30-1-939 tarihi
ne kadar Ankara Emlak ve Eytam 
Bankası merkezinde zat işleri servi
sine ve İstanbul şübemiz müdürlüğü
ne müracaat eylemeleri lazımdır. 

10167 

Ankara Valiliği 

Münakasa günü tebdili 
D. D. Yolları Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonundan : 

6 şubat 1939 pazartesi günü saat ıs 
de yapılacağı ilan edilmiş olan Av -
rupa hattı lokomotiflerine ait yedek 
aksam eksiltmesi, görülen lüzuma bi
naen 27 şubat 1939 pazartesi günü sa
at 15 e tehir edilmiştir. (ı74) 10225 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonundan : 

il. Paşa deposuna bir sene zarfında 
gelecek olan tahminen 40000 ton ma
den kömürünün vagonlardan yere bo 
şaltılması ve yerden makine ve va· 
gonlara yükletilmesi işleri 9-2-939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
15 te Haydarpaşa gar binası dahilin -
de 1 inci işletme komisyonu tarafın. 
dan kapalı zarf usuliyle ihalesi yapı
lacaktır. 

Beher ton kömürün tahliyesi ıo ve 
tahmili için de 20 kuruş muhammen 
bedel konmuştur. 

isteklilerin "900" lira muvakkat te
minat makbuziyle kanunun tayin et
tiği vesikaları ve resmi gazetenin 
7-5-936 tarih ve 3287 No. lu nüshasın
da intişar eden talimatname daire -
sinde alınmış vesikalarla birlikte ay
nı gün saat 14 de kadar zarfın komis
yon reisliğine verilmesi Hizımdır. 

Bu işe ait şartnameler H. Paşa'da 
1 inci işletme komisyonu tarafından 

parasız verilir. (340-206) 10229 

Devlet Hava Yollar1 

Beton asfalt, yol ve pist 

yaphnlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden: 

1 - Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlük binası iltisak yolu ve han-
gar önü pistinin beton asfalt olarak 
inşası keşif ve şartnamelerde tadilat 
yapılarak yeniden kapalı zarf uauliy

---~ le eksiltmeye konulmu_Ş,tur"-....... -~~ 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesut yatı okulu talebesinin ia

şeleri için muktazi erzak (6496) lira 
(40) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla ekıiltmiye konul· 
muştur. Taliplerin prtnameyi gör· 
mek üzere her gün Kültür Direktör
lüğüne ve ihale günü olan 26-1-939 ta
rihinde saat (15) te kanuni tarifatına 
göre ve hazırlıyacakları teklif zarfla
rını vilAyet daimi encümeni başkanlı-
ğına tevdi etmeleri • (59) 10094 

Jandarma 
Portatif ~ad1r ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

ı - Bir takımına altı buçuk lira 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bir portatif çadır 20. 1. 939 cuma 
günü saat on buçukta kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonu
muzdan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 487 lira elli ku 
ruşluk teminat mektup veya makbu 
zunu ve şartnamede yazılı belgelen 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (5334) ı0026 

· Demiryolları 

11 kalem mefrüşat 

satın alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis-
y~nundan : . 

Muhammen bedeli ı 1500 !ıra olan 
Ankara garı gazinosuna ait 11 kalem 
ınefruşat 7. 2. 939 salı günü saat ı5 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,SO 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif. 
lerini aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (144) 10198 

2 - Bedeli ketif (40.839) lira (70) 
kuruştur. 

3 - İhale 30-1-939 pazartesi günü 
saat 10 da Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3063) lira
dır. Nakten vermek isti yenlerin, te -
minatı Ziraat Bankasındaki 3667 No
tu idare hesabına yatırmaları lazım
dır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak 
204 kuruş mukabilinde Devlet Hava 
yolları Ankara ve lstanbul acentala
rından alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, Na -
fıa Vekaletine ihale tarihinden en 
geç sekiz gün evci bir istida ile mü
racaat ederek ehliyet vesikaları ve is
tidalara buna benzer işler yaptıkları-
na dair, işi yaptıranlardan aldıkları 

vesikaları da raptedilecektir. Zama • 
nında müracaat ederek ehliyet vesi -
kası alamıyanlar eksiltmeye giremez
ler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat e
ve! eksiltme komisyonuna makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. (15) 10180 

Anlr.ara Belediyesi 
. 
istimlak kararı 

Ankara Belediyeainden: 
Kadastro 

Ada P. Miktarı M.2 

543 39 

Beher M.2 
L. K. 

4026.00 

L. K. 

4 00 Arsa 10920 00 Bina 
Yukarda ada ve parsel ve miktarı 

yazılı Ayrancı mevtdinde yeni Büyük 
Millet Meclisi binasını Çankaya cad
desine vasleden yolun planı mucibin
ce istimlaki icap eden gayrimenkul
ler hizalarında gösterilen bedelle me
nafii umumiye kararma tevfikan is· 
timlak edilecektir. Bu gayri menkul
lerin haritası belediye kapısına ve is
timHik edilecek mahalle asılmııtır. 

Bu bedele razı olunduğu takdirde 
muamelesinin yapılmak üzere beledi
yeye müracaat edilmesi aksi takdir · 
de 27.ı.939 cuma gününe kadar itirazı 
gösterir istidanın belediyeye veril -
meai ilan olunur. (214) 10232 

..................................................... i 
İ Deniz Levazım i 

at 14 de kadar gelmiş olmaları laz~ 

50 ton kUVarSİf kUmU alınacak dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (204/ı35) 10158 

! .................................................... : 

200 ton Benzin alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al. 

ma Komiayonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "52.000" 

lira olan 200 ton benzin, 19 - ikincika
nun • 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "3850" lira olup 
şartnamesi her gün komisyondan 
''260'' kuruş bedel mukabilinde alına -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. {14-27) 

10050 

Askeri Fabrikalar 

Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden : 

Kırıkkalede istihdam edilmek üze
re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girm"ek istiyenlr.rden İstanbuldaki
lerin Zeytinburnu falJrikasına, lzmir· 
dekilerin İzmir Sil§h fabrikasına, ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü-
ğe müracaatları. (5230) 9495 

İnşaat 
mühendisi 
alınacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda beton arme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 
İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi it
lerde çalıştıklarını gösterir veeikala
riyle Nafıa Vekaletinin ruhsatname· 
lerini birer istidaya bağhyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (43) 10090 

5 adet torna tezgahı hnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli {20.000) lira 
olan S adet torna tezgahı Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6. 3. 939 pa
zartesi günü eaat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

{lSO) 10199 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

nundan : 
Tahmin edilen bedeli {2000) lira 

olan SO ton Kuvarsit kumu askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6-2-939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 

edilecektir. Şartname parasız. olarak 
komisyondan verilir. Talip.lerın mu. 
vakkat teminat olan (150) hra ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde~i 
vesaikle mezkur gün ve saaatte komıs 
yona müracaatları. (180) l0206 

! 
.................................................... : 

Vilôyetler 1 .................................................... 
Motopomp alınacak 

Zonguldak Bele-diye Reisliğfoden: 
Belediyemiz itfaiyesi için alınaca_k 

.1otopomp 27-1-939 tarihine müsadıf 
-uma günü saat ı6 da Zonguldak be
lediye daimi encümeni huzurunda i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Muhammen bedel (1870) liradır. 
İsteklilerin şartnamesini almak için 

Zonguldak belediyesi encümen kale· 
mine ve ihaleye girmek için de 140 li
ra 25 kuruşluk muvakkat teminatla· 
riyle belediye encümenine miiracaat-
ları ilan olunur. (71) 10099 

Köprü inşaatı 
Çanakkale Encümeni Daimisin· 

den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Biga -
Karabiga yolu üzerinde betonarme O· 

larak yapılacak olan köprüler inşaatı 

bedeli 12880 lira 49 kuruş olup bedeli 
ihalenin 12300 lirası 938 senesinde 
bakiyesi 939 bütçesinin tasdikinde te
diye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
ıaklar şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartan

mesi 
D) Tesviyei turabiye şose ve kargir 

inşaata dair fenni prtn.a.me 
E) Huauai şartname 
F) Kepf cetveli metraj cetveli fiyat 

bordrosu 
G) Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be· 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 30. 1. 939 tarihine müsa
dif pazartesi günü aaat 15 de vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılmak üzere tekrar münaka
saya çıkarılmıştır . 

4 - Eksiltme kapah zarf uauliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müraoaatla alacaklrı ehliyet 
feniye vesikasını ibraz etmeleri, ve 938 
yılına ait ticaret odası vesikasını ibraz 
etmeleri lbımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
vazıh gün ve saatten bir saat evetine 
ka.dar makbuz mukabilinde daimi en· 
cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa-

T. İŞ BAN KASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye olônı 

32.000 Lira mükôfat 

Kuralar: 1 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylül, 

1 İkinciteırin tarihlerinde ~ekilecektir 

i KRAMİYELER: 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5.000 .. 
8 500 ,, = 4.000 ,, 

" 16 
" 

250 ,, = 4.000 
100 " 60 " .. = 6.000 ,, 

95 ,, 50 ,, = 4.750 
250 25 " ,, ,, = 6.250 ,, 

435 32.000 .. 
T. iŞ Banka•ına para yatırmakla, yalnız para biriktirmı' 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

Memleket hastahanesi inıaah 
Malatya Valiliğinden : 

1 - 113064 lira 32 kuruş keşif be
delini muhtevi olup 16. ı. 939 tari
hinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve 
vilayet merkezinde yaptırılacak olan 
memleket hastanesi bakiye inşaat ve 
tesisatına ait ilanlar görülen lüzum 
üzerine iptal edilmiş ve mezkur inşa· 
at ve tesisat 13. 1. 939 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle ve gene 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 28. 1. 939 tarihine rastlı
yan cumartesi günü saat 12 de ihale
si yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait mnvakkat teminat 
6903 lira 22 kuruştur. 

3 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat eveline kadar vilayet daimi 
encümeni riya;;etine tevdi edilmiş 

olması şarttır. Postada vuku bulacak 
teehhürden dolayı mazeret kabul e
dilmez. 

4 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden 
ehliyet vesikası almaları ve şimdiye 
kadar 40.000 liralık inşaat ve tesisat 
vücude getirmiş olduklarına dair ve
saik ibraz eylemeleri meşruttur. 

(173) 10203 

Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kay&eri C. H. P. tlyönkurul Baş-

kanlığın-dan : . 
ı - Eksiltmeye konulan ış, Kay-

seri'de yapılacak Halkevinin sathı 
zemine kadar temel hafriyatı ve in -
şaatı yapılmakta olduğu cihetle sat
hı zeminden itibaren binanın heyeti 
umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiye
•inin bedeli keşfi (127149) liradır. 
Bu bedeli keşiften srlthı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve inşaat ke
şifnamedeki nispc-t üzerinden tenzil 
edildikten sonra geri kalan kısmın 
heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
A. B) Eksiltme şartnamesine ek 

§art name 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel prtna

mesi 
D) Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli 

E) Proje ve sair evrak 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra· 

kı saireyi Kayeeri Parti Başkanlığın
da görebilirler. 

3 - I. İkinciklinun 939 tarihinden 
iti.haren 30 gün müddetle ekailtmeye 
konulan bu kurağın ihalesi 30 ikinci 
kanun 939 pazartesi günü saat 11 de 
Vilayet merkezinde tlyönkurul tara
fından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirlik edebilmek 
için nafıa müdürlüğünden alınmış 
ehliyetname ile cari senenin ticaret 
odası vesikasını ibraz etmesi ve bir 
mühendis veya fen memuru istihdam 
eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 

{8SOO) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilecektir. Postada vuku 
bulacak geA:i.kmeler kabul edilmez. 
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Elektrik tesisatı 
Mara~ Belediye Riyaaetinden ı 
Maraşta yapılacak idro elektrik san

tralının projesini ahiren Nafıa Ve -
kiletinden musaddak tadile göre ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - lşin muhammen bedeli inşaat 
kısmı (7718) lira {33) kuruş ve miha
niki kısmı (33420) lira (20) kur~ş ol
mak üzere 41138.53) liradır. 

2 - Teklifler intaat ve mihaniki 
kısımları için ayrı ayrı da kabul olu
nacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni şart
name ve eksiltme ıartnamesi ile mu
addel proje ve keşif raporunu 3 lira 
mukabilinde Maraş belediye6inden a
labilirler. 

4 - Eksiltme 939 şubatının doku
zuncu perşembe günü saat ıs te Ma -
raşta belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya girecekl.erin ka -
nun dairesinde bütün vesikalarını ib
raz ve kanuni teminat akçelerini ita 
etmeleri meşruttur. 

6 - Muaddel projeye göre makine 
ve malzeme aksamında hiç bir tebed
dül olmıyacağından (yalnız cebri bo
ru bire indirilmiştir) ve işte çok müs
tacel bulunduğundan 20 gün müddet
le ilinı kabul edilmittir. 

7 - Teklif mektupları şubatın 9 un 
cu günü saat 14 e kadar kabul olunur. 
Fazla izahat almak isti yenler müna -
kasa prtnamesinde bulurlar. 

l (336-20S) 10221 
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Vitamin ve gıda maddeleri az olan yiyecekler, çocukları maatteessüf çarpık bacaklı, şişkin kemikli ve koca 

kafalı yapabilirler. Çocuğa çok yedirmekten ziyade, az, fakat besleyici maddeler vermek gerektir. 

Gıdai cevherlerin en mükemmelini havi olan 

• • 
FOSFATIN FALIYER 

Süt çocuklarında di§!erini muntazam çıkarmasına, kemiklerin ve adalelerin güzel neşvünema bulmasına hizmet eder • 

• 
FOSFATIN LIYE 
Amerika, Avrupa ve bütün medeni dünyada Milyonlarca ailenin, çocuklarım büyüttükleri kuvvetli bir gıdadır. FOSFATlN FALlYER kat'iyen bo.zulmaz, sıcak ve soğuk 
bütün iklimlerde muhafaza edilir. En nazlı yavrular bile FOSF ATİN' den hoşlanır, onu severek ve isteyerek yerler, Çocuklarınıza üç aylıktan itibaren 4 yaşına kadar 
FOSFATIN F ALIYER vermek suretiyle esaslı bir gıda temin etmiş olursunuz. FOSFATIN F ALlYER ile yapılmış bir mah allebi, nefaset itibarile daima eşsiz ve emsalsiz 

lezzettedir. Bütün tanınmış eczane ve büyük bakkaliyemağazalarında elverişli fiatlarla satılmaktadır. 7 

DİKKAT : Aileler, çocuklarını kemik hastahklar1ndan F O S F AT İ N F A L İ Y E R ile korurlar . 
• 

' ' ' ... ~. ~.,j •i1
1
1iiiiiiiiYiiWiYi iViiYiiiiiYiWiiYiiWiWiYI iYiiilMIWiWWftflMWiWii111ii111ii1ıirrm=nm11 

. ,· ~·-'1 Evlerinizi dayanıkh ve modern ~ 
~ . = 

>s:g~! MOBI L YALARLA süslemek İ 
~•'"''' istiyorsanız Y J L M A Z mobilya mağazasına uğramayı ihmal etmeyiniz ı= 

DlKKA T t Adliye kar,ıamdaki Y 1 L M A Z mobilya mağa-
zası Belediye sırasında yeni bina1nne. nc.'h~i~'i-r. !Fi; ~-~-

. merkezi İzmir. 166 §if 
·, · : < •UılMIL'rlYJJMWIM/ı\l!AU:YMIML'IJMYAYMIAUMIMJ:Y™«/J.WIM!ı\Y~\l!YMWU~.ii 

ET İ PALAS Lokantasında 

Mükemmel İncesaz heyeti ] 
Cumaı tesi, pazar günleri saat 5 den itibaren J 

sair günler akşamlan saat 6 dan itibaren icrayı ahenk eder 
Öğle yemeği zengin tabildut _ 3 kap yemek listeden s eçmek şartiy-
le salata, su ve ekmek dahil olduğu halde yalnız 55 K.r. 211 

Elektrik tesisatı ıçın müteahhit aranıyor 

Bodrum Belediyesinden : 

Bodrum belediye• n n "Otuz bin sekiz yüz yetmiş dört" liralık 
bedeli ketifli elektrik tesisatı 10-1-939 dan itibaren "45" gün 
müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. ihale 24-2-
939 cuma günü saat "15" te Bodrum belediye encümeninde ya -
pılacaktır. Proje ve şartnameler Bodrum belediyesinden ve latan· 
bul Galatada Minerva han No. 13 te Ligor Ekserçoğlundan alına-
bilir. (341-207) 10230 

Son pişmanlık fayda vermez! 

~=============================================~ 

Alelôde hissedaran heyeti 
umumiyesi içtimaına dôvet 

Ankara Mensucat fabrikası T.A.S. 
idare Meclisinden: 

Ankara Mensucat Fabrikası T. A. Şirketi alelade hisse
daran heyeti pmumiyesi aşağıda yazılı ruznamei müzake
rata dahil bulunan mevad hakkında görüşmek ve karar 
ittihaz etmek üzere 25. 2. 1939 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat "11" de Türkiye lş Bankası Umum Müdürlük 
binasında içtima edecektir. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 

1 - idare Meclisi ve Murakıplar raporunun okunması, 
2 - 1938 senesi bilançosunun tasdik ve İdare Meclisinin 

ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan idare Meclisi azalarının ye

rine yeniden intihap, 
4 - 1939 senesinde İdare Meclisi azalarına verilecek üc

retin tayini, 
5 - 193~ senesi murakıplarının seçilmesi ve ücretlerinin 

tayini. 201 

• 
TARI 

SEK ŞARABLARI 

Ege liôlgesinin emsaırnu

lunmıyan ~ekirdeksiı taze 
üzümden yapdmııtu. 

TARİ~ ~ARABi 
içiniz 

TARİ~ ~ARABi 
Sıhhat ve kudret verir. 

Sofranızda daima 

TARİŞ SARABI 
bulundurunuz 

Satış mağazası : 

Ankara Memurlar 
Kooperatifi 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - --- Sinemacılığın yarattığı harika E .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

"'Dişler ; çürümiye başlamadan çok 
evci itina görür, her gi n ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanank mik · 
roplar, zararlı salyalar v~ ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
t en sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak· 
şam, her yemekten sonra bol bol fır 
çalanmasınr ı;rarla tavsive ecliyoruz. • 

DAiMA RADYOLIN 

---- -Pamu Prenses ve 7 Cüce ----- ---Pek Yakında Başlıyor 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

U L U S - 20. inc i yıl. - No: 6275 

İmtiyaz sah ibi 
Nurettin K amil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Vazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENlK 
1 

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

Yeni 
BU GÜN B U GECE 

Canlanan bir tarih 

T A R A K AN O VA 

Baş Rollerde 
Prens Orlof Rohinde: P. R. W ilm 
Katerin Roliltıde: Suzy Prım 
Prc ıses Tarakanova: A nnıe Vernay 

Çarlık Rusya'sının azemetinı, 
entrikalarını Venedik karnaval 

alemlerini canlanduan muazzam 
bir film 

--------
Seanslar 

14.45 - ltı.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR Sus 
Halk BU GÜN GU GECE 

Seyircilerin zevkine dayanamadıkları 
ve tekrar tekrar gorınek istedikleri BU GÜN BU GECE 

şahane bir eser 
S O N G AN GSTER 

S E NOR lT A 
Baş Rolde 

EDWARD G, ROBİNSON Baş Rollerde 
Amerika halk ıjüşmanlarmın müdhiş Jeannette Mac Donald - Nelson Eddy 

maceralarını canlandrran sonsuz Bu nefis eserı görmiyenler ıçin 
· bir heyecan kaynagı son bir flrsat 

Seanslar --------
14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de Seanslar 

12 de Ucuz Halk Mat inesi vardır 
UCUZ H ALK MATİNESİ 12.15 DE Normal seanslar 

DENİZ K AHRAMANLARI 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 de 

7030 

ULUS Basımevı ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASK AN..!/ 1 
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Dünyayı HLAUrUNKI Radyoları ile dinleyiniz ••• 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartnnanı 2. ci ka 
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