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Muvazene vergisinde tenziller 
Tenzillerden en çok az ayhk 
alan tekaütler, gündelikleri 

az olan işçiler istifade edecek 
HÜKÜMET MECLİSE BİR LAYİHA VERDİ 

Arazi vergisi bakiyelerinin 
affedilmesine dair kanun 
Dahlllye encümeninde kabul edildi 

Başvekilimiz Çocuk Esirgeme Kurumu Anakucağı'nda 

Hükümetimiz muvazene vergisinin tenzili hakkında Büyük 
Millet Meclisine bir kanun layihası sevketmiştir. Bütçe imkanları 
nispetinde muhtelif vergilerde tenziller yapmağı programının en 
esaslı maddelerinden sayan Celal Bayar hükümetinin Büyük Mil
let Meclisine tevdi ettiği bu yeni layihanın hükümlerinden en çok 
az miktarda aylık alan tekaüt ve zat maaşları sahipleri ve gene 
az gündeliklerle çalışan yurddaşlar faydalanmaktadırlar. 

Bu layihaya göre: bir ay içinde her ı-
ne unvan ile olursa olsun aldıkları 1 
paraların mecmuu kazanç.' i.ktısadi Jandarma Genel buhran ve muvazene vergılerı çıka -
rıldıktan sonra 20 lira 50 kuruşu geç-

• • • • miyen tekaüt ve sair zat maaşları sa-
M alıye Vekılımız B. Fuat Ağralı bipleriyle: 20 lirayı geçmiycn sair 
---------------bilumum istihkak sahipleri ve 80 ku-

l 
ruşa kadar işçi gündelikleriyle 120 
kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 
kuruşu bu vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik hem maktu ücret o
larak aldıkları paraların yekunu ka-

Komutanhğı 
Jandarma genel komutanlığına Ge

neral Cemil Cahit Toydemir'in tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. Ge
neral Toydemir dün jandarma genci 
komutanlığına gelmiş ve vazifesine 

Baıve kilimiz Çocuk Esirgeme Kurumunda 
Başveklimiz Celal Bayar dün sac 

on birde Türkiye Çocuk Esirge 
Kurumu Genel merkezini ziyaret 
miştir. 

Başvekilimiz, Kurum başkam 
Kırklareli mebusu Doktor Bay Fu 
Umay'dan kurumun umumi mesa 
ve teşkilatı şimdiye kadar vücude 
tirdiği 200 den fazla faal yardım m 
es.sesesiyle 590 miilhakat merkez 
kollarının geçen sene himaye et 
olduğu 300 bin çocuğa yapılan y 
dımların mahiyeti hakkında izahat ~ 
mış, kurumun merkez ve teşkilati 

müesseselerinin faaliyetlerini göste 
mck üzere yapılmış olan büyük mi 
yastaki grafiklerle harita ve fotoğrıı 
lar üzerinde tetkiklerde bulunmuştu 

Çocuk muayeneleri, di muayene 

ispanya 
hakkında (Sonu 8. inci sayfada) _.... __ ba~ş"--l_amışt _ı_r __ . __ -------"-.....-.ı•~ı Ba§Vekilimiz Anakucağı'nı ziyaret ederken (Sonu 3 üncü sayf:ı.da) 

münakaşalar 
F. R. ATAY 

Telgrafların haber verdiğine 
göre fransız parlamentosu bu
günkü toplantısında İspanyol 
meselesi hakkında münakaşalar
da bulunacaktır: sosyalistler ve 
komünistler, Pirene hudutlannı 
tekrar açarak, Katalonya müda
faasında hükümetçilere yardım 
etmek, radikal - sosyalistlerle 
sağ cenah ise, karışmazlık kara· 
rına sadık kalmak fikrindedir
ler. 

ltalyan Başvekili, hükümetçile
re karşı her fili müzaharet teşeb
büsünün tehlikeleri hakkında 
şiddetli bir ihtarda bulunmuştur. 
Bugün bilinen şudur ki ecnebi 
muntazam kıtalar F ranko safla
rında muharebe etmektedirler. 
Totaliter devletler, ve bilhassa 
İtalya, eskiden beri İspanya' da 
bolşevizmin yerleşmesine müsa
ade edilmiyeceğini ilan etmişler
di. Fakat bugün Franko'nun za
feri bu devletler için yalnız ide
oloji değil, milli şeref bakımın
dan da yüksek bir ehemiyet al . 
mıştır. Resmi tebliğler Franko 
cephesindeki ecnebi kıtalardan 
isim zikri ile bahsetmektedirler: 
halbuki hükümetçilerin cephe
sinde, pek hafif istisnalarla, yal
nız İspanyol askeri çarpışıyor. 

Harp talihi hakkında erken 
hükümlerde bulunmak yanlış O· 

lursa da, son taarruzdan beri hü
kümetçilerin pek sıkışık vaziyet
te kaldıkları inkar edilemez. 
Hatta İtalyan Başvekili, Çember
layn ve Hali faks Roma' da iken, 
İspanyol harbinin artık birkaç 
hafta meselesi olduğunu söyle . 
miştir. Fransa'da sol cenahın te
laşı da, hükümetçilerin vaziyet -
!erindeki bu zaf ve darlıkla izah 
olunabilir. 

Franko'nun zaferinden sonra 
İspanya' da totaliter bir rejim 
kurulacaktır. Bunun Fransa için 
ne kadar mühim olduğu meydan
dadır: az çok alman ve İtalyan 
sınırlarında olduğu kadar, ku • 
vet, masraf ve meşguliyet istiyen 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maarif Vekilimiz Dil Cemiyetinde 

Maarif Vekili B. Hasan • Ali Yücel dün Türk Dili Tetkik Cemiyetine 
gitmiş ve kurum merkez heyetinin dünkü toplantısına reislik etmiştir. Yu
karıdaki reı:;imde, Maarif Vekilimizi kurum heyetiyle beraber görüyorsunuz. 

Bir Fransız gazetesinin verdiği habere göre 

Hitler ve Musolini 
Akdeniz ve İspanyol meselelerinde 

Tamamen anlaşmışlar 
Almanya 

askerlikten 

Tunus, Korsika ve Cibuti'nin 

tecridine müzaheret edecek 

ALMANYA İSPANYA'DA SERBEST KALACAK 
Paris, 19 a.a. - Bayan T abouis, Ôvr gazetesinde yazıyor : 
Roma' dan haber aldığıma göre, 8. Musolini ile 8. Hitler, ispanyol ve 

Akdeniz meselelerinde uyuşmuşlardır. 
Almanya, ltalya'nın Cibuti ve Tunus'a ve Korsika'nın askerlikten 

tecridine müteallik olan taleplerine müzaharet edecektir. Fakat buna 
mukabil ve istemiyerek B. Musolini, Almanya'yı İspanya' da serbest bı
rakacaktır. Almanya, pek yakında Franko'ya ağır topçu kuvetleri,'tek
nisyenler ve tayyareler gönderecektir. 

Hitler bir nutuk hazırlıyor ı üzere büyü~ bir nutuk hazırlamakta· 
Berlin, 19 a.a. - Royter Ajansı mu- dır. Mamafıh, bu husus hakkında res-

habirinden : mi bir haber yoktur. Bu nutuk bilhas· 
Öğrenildiğine göre, B. Hitler, 30 sa, son senelerin hadisatını izah ve 

ikincikanunda Rayştag'da irat etmek (Sonu 8 inci sayfada) 

İngiltere' de 
bombalar 

Başvekilin oğlunun 

evinin yakininde de 
bir infilak oldu ! 

Londra, 19 a.a. - Esrarengiz bom
ba hadiseleri bugün yalnız Londra'ya 
münhasır kalmamış faaliyet sahasını 
şimale ve İskoçya'ya da nakleylemiş· 
tir. 

Glaskov polisi, bu sabah erkenden 

(Sonu 8 inci sayfada) 

ltalyan Hariciye Nazırı 
Kont Ciano 

Kont Ciano 
Yugoslaya'da 

Belgrad, 19 a.a. - İtalyan hariciye 
nazırı Kont Ciano, bu sabah saat 8,45 
tc hususi trenle Bielimonastir istas
yonuna gelmi ve burada doktor Sto
yadinoviç tarafından karşılanmıştır. 

Doktor Stoyadinoviç ve Kont Ci-
ano, refakatlerindeki zevat ile birlik
te Kneşevo av malikanesine hareket 
etmişlerdir. 

Fransız parlimenf osund I 

dıı politika müzakereler 

Fransa İspanya işlerine 
karışmak niyetinde değil 
B. Bone bugün bir nutuk verece 

Paris, 19 a.a. - Mebusan meclisi, bugün öğleden sonra haric 
siyaset müzakereleri-ne devam etmiştir. 

Evela söz alan, sosyalist mebus Planş enternasyonal bir konfe
ransın toplanmasını istemiştir. Bu konferans pürüzlü bütün me
selelerin halledilmesine çalı~acaktır. Böyle bir konferans Fransa· 
nın zaf ına değil hüsnüniyetine bir delildir. 

Böyle bir konferansın toplanması 

fikrini söz alan radikal mebus Elbel 
de müdafaa etmiştir. Ancak, Elbel 
Münih'i takip eden hadiselerin suku
tu hayaller doğurduğunu söylemiş ve 
bu konferans toplanmadan evel Fran
sa'nın. ?e gi~i tekliflerde. ~ulunacağ1• 
nın bılınmesı Iaznn geldıgıni kayde
derek demiştir ki: 
"- Beynelmılel bir konferans an

cak bütün memleketler ne verebilecek 
lcrini ve ne istediklerini bildirdikle
ri takdirde toplanabilir. Fransa, tota. 
Iiter memleketlere muhtaç oldukları 
iptidai mad<lcleri verebilir. Bunun i
çin de ilk şart silahsızlanmadır. Aksi 
takdirde ekonomik kuvet mütearrız
lar lehine bizim için bir tehlike teşkil 
eder.,, 

Bir so.'iyalist mebwmn 
tenkitleri 

.. s~syalist İzard verdiği istizah tak- Fransız Hariciye Nazırı 8. Bon 
r~rını ~nlatarak hükümetin İspanya i-
şındekı hareketini tenkit etmiş ve de- nın kanı münhasıran siyasi akide u 
miştir ki: runa mıdır? hayır ..... 
"- İspanyada İtalyan kıtaatınm va- Hatip, gerek Musolini'nin, ger 

zifesi !talyaya askeri mevziler hazırla Franko'nun birçok sözlerini hatırla 
maktır. Bu suretle İtalya haklı olmı· rak İtalyan tayy~r~ı7.rini:.1 Franko i 

Yan talepl · · t hd" 1 ld k yanından hemen ıkı uç gun sonra 1 
erını e ıt e e e etme . . . . 1 · B 

emelinded· panya'ya geldıgını soy emış ve u 
ır.,, b' H t · t 1 • F k , gos makamatının tanınmasının ır çı 

y a ıp, ta yanın ran o ya yaptı- gınlık olacağını ilave etmiştir. 
gı yardımın ehemiyeti ve manası üze- H . k'J D ı d' f · d .. atıp, başve ı a a ıyc tara ı 
rın e tevakkuf ederek şunları soylc - d Akd · 'd l ı k · t. an enız e yapı an par a scy 
mış ır: h . - • 1 h d d 1 .. t 

1 
, 1 'd v atın, cger ıspanyo u u unun açı 

- ta yanın spanya a yaptıgı 

büyük fedakarlıklar, binlerce İtalya· (Sonu 8 inci sayfada) 



-%- ULU ı:, 

insan ve kültür : 

Kalite gazeteciliği 
Dünkü yazımızda, "ağız gazete- / gelince, o, bu suretle, bir Asya ve 

ai" nin milletin hem pol itik terbiye- Bizans zemmamlığmdan ve homur
ıi hem sosyal ahli.kı için zararlı, tularından, garbın zinde yapılı 
bizzat memleket için de tehlikeli ol- memleketlerinde olduğu gibi, bir 
duğunu göıtermeğe çalıımı~tık. olgun tenkit ve kontrol safhasına e -

Bugün de "Ağız gazetesi" nin ritmi§ olacak yani kendi kendisin
nc gibi sebepler yüzünden B§ırı bir den, günü gününe, haberdar ola
inkiıaf iınkinı bulabildiğ ini arattı- caktıt". Kendine li.zım olan hassasi
ralmı. yet ve şuur cihazını yaralmt§ ola-

.. Ağız gazetesi' ' nin dedesi, in- cRktır. 

aanlığın her devrinde, her cemiyet- İmparatorluk bir kapalı cemiyet 
te mevcut olagelmiştir. Bu de•de e- idi. Günümüzde de, hem manzara
fendi "dedikodu" dur. Bunu kaldır- ları çok modern olduğu halde, bazı 

• mak için insanı hazfetmeden başka cemiyetler, kendi içlerine kapanır 
çare yoktur. Dedikodu, zarif ve ka- gibi bir istikamet almıtlardır. Şu 
mil adaırun ağzında, sohbetlerin en var ki, kapalı olmanın tehlikelerini 
incesine, en nüktelisine, en müstes- sezdiklerinden, insiyaki bir hamle 
nasına vücut verir. Kaba, ihtiraslı, ile, içlerinde biriktirdikleri fikirleri 
tirret ve hasut adamın avurtlarına ve hisleri, i·deolojik yoldan ve tid
yerleşiroe, ora·dan, kirli ve kokuşun detti bir propaganda hayatiyeti ile 
auJar gibi dökülür. Dedikodu'nun, dıfarıya doğru aevkebnek cihetine 
demek, güzel ve zarif'ten çirkin ve gitmişlerdir. Buna rağmen, bu gibi 
iğrenç'e kadar sökebileceği bir yol memleketlerde de "ağız gazetesi0

-

vardır. Onu yapanın zeki. ve ahlik nin fevkalide taammüm elmİ§ oldu
ve zevk ıeviyeıine göre, dedikodu, ğunu işitmekte yahut, oraları gezer
bu yolun gelip muayyen bir nokta- ken görmekteyiz. Demek oluyor ki, 
aında mevkiini alır. biriken his ve fikirlere memleket 

Ancak, dedikodu, zaman olur, dışında bir intişar sahası aranması
politikayı da kendine mevzu seçmek na ve kısmen bulunmasına rağmen, 
iıter. Grekler, bunu, agora'da, r~ tıpkı elmaam elmas ile yontulması 
malılar forum'da, ba1ka milletler gibi, fikrin fikirle süzülmeaine mü
de sarayları içinde ve civarında ya- saade edilmediğinden, iktibas, ekşi
hut çar§ıda yapmı§lardır. H3.let e- me ve kokma hidisesi, gene müşa
fendi "nin lstanbul'u, politik dediko- hede edilebilmektedir. 
du'yu, çartı ve bedestan esnafı ara- Bu, en çok şunu gösterse gerek-
amda yapmıştır. tir ki, devrimiz, kapalı cemiyetler 

Halbuki, m<><lern cemiyetler, devri değildir. Kapalı cemiyet, hem 
kendilerinin kendilerinden haber - külliyetinde ve bunun kanunlarma 
dar olmaları ihtiyacını (biraz grek- g öre hem de cüziyetinde ve keza 
lerden biraz da roma1ılardan ilham bunun kanunlarına göre kapalı ol
alarak), bir yandan parli.mento, bir duğundan (çünkü fiziolojik ve bio
yandan da matbuat vaaıtasiyle te- lojik hidiselerde, küJ'lü de, cüz'ü 
min etmitlerdir. Parli.mentoda ka- de aynı kanun idare eder), "ağız 
rara tekad·düın eden müzakere gibi gazetesi" ve buna varlık veren men

fi dedikodunun zuhuru sebeplerini, 
gene matbuat te1&kkimizin kusur-
1u1uğunda yahut eksikliğinde ara
mak lizımdır. 

matbuatta, karardan önce ve aonra 
yw-ütülen mütalealar da tam bir 
büriyet zem.ini üzerine iılendikle · 
rinden, modern garp cemiyetleri, 
politik davalariyle, açıkça ve ikti
baHIZ (refoulement'sız) olarak 
metgul olabilmenin yegine çaresini 
ketfetmişlerdir. Çünkü, fertte oldu
iu ııibi bir cemiyette de, hisler ve 
fikirler, açıkça ifade edilmezse, ik
tibue uğrar. Hia ve fikir iktibasa 
ufradı, yani kendisini serbestçe ifa
de edemedi mi, ya ıa bir ömür a.ü
rerek ölür yahut ha ti.yetini muha
faza etmekle beral ,. kendini ifade 
imkinmdan mahruı tutulduğu için, 
ekşir, az sonra tefe. ih eder, netice 
itibariyle de, giinün b irinde ifade <>
lunabilmeoini temin edecek olan 
fürceyi arar. 

Politik dedikodu'n n "ağız gaze
tesi,, dediğimiz aosyı..I hidiseye vü
cut vermesi, bu şekil d dir. 

Burhan BELGE 

İspirtolu i~kiler hasılatından 
vilayetler hisseleri 

Devlet ıurası iıin 
Seıim bugün yapılıyor 

Devlet Şurasının münhal olan reis 
ve azalıkları için namzetler listesi ü
zerinde yeniden tetkikler yapmak ü
zere mazbatasını umumi heyetten ge
ri alan muhtelit encümen, yeni nam
zetleri hazırlamış ve umumi heyetin 
tasvibine arzetmek üzere riyaset ma
kamına takdim etmiştir. Encümenin 
tesbit ettiği namzetler arasından se
çim bugünkü toplantıda yapılacaktır . 

Encümenin listesi şudur: 

Devlet Şurası Reisliği için: 
İsmail Hakkı Göreli Devlet şura

sı tanzimat dairesi reisi, Mithat Ka -
!abalık Devlet şurası mülkiye dairesi 
reisi, Saffet Tuncay Devlet Şurası 
deavi dair.esi reisi. 

Devlet Ş{)rasz Daire Reisliği için: 
Salahaddin Odabaşı Devlet şurası 

lizasından, Nusret Doğruer Devlet 
şurası azasından, Talat Balkır Dev -
Iet şfırası Başmuavinlerinden, Naci 
Akbay eski valilerden C. Merkez 
Bankası murakıbı, Naili Tezgören 
Ankara Hukuk mahkemesi reisi 
(Temyiz azalığı evsafını haizdir), 
Taıat Hıtay Dahiliye Vekaleti teftiş 
heyeti reisi, Ali Server Sumer Mül
kiye başmüfettişi, Şefik Orüm Nafıa 
Vekaleti teftiş heyeti reisi, Kemal A
rar Maliye vekaleti hukuk müşaviri, 
Memduh Ozoran Devlet ŞOrruıı baş
muavinlerinden, Edip Cemil Oyhun 
P.T.T.U. Md. den mütekait, Avni 
Türel Nafıa Vekaleti hukuk müşavi
ri, Fevzi Dal Isparta valisi, Zihni 1n
ceoğlu Devlet şurası başmuavinlerin
den, İsmail Hakkı Yücel Vakıflar i
daresi azasından eski valilerden, Ra
mazan Onat İzmir ceza hakimi, A. 
Durmuş Evrendilek Afyon valisi, 
Abdülhak Savaş Burdur valisi, Fevzi 
Toker eski Aydın valisi mütekait, 
Sedat Aziz Erim Tunceli vali mua
vini, Adil eski valilerden iskan mü -
fettişi, İsmail Hakkı Maliye Vekale
ti varidat umum müdürü, lhsan eski 
Ankara mebusu, Fahri Bük orman 
fen heyeti reisi, Dr. Ekrem Tok Sı -
hat Vekfıleti İçtimai muavenet umum 
müdürü Kemal Galip Balkır İktisat 
Vekaleti Maadin umum müdürü, Sü
reyya Kip Maliye Vekaleti eski hu
kuk müşaviri, Fazıl Özelci Dahiliye 
Vekaleti vilayetler idaresi umum mü
dürü, Faik Türel Dahiliye Vekaleti 
mahall! idareler umum müdürü, Hak
kı Haydar Berksun Vakıflar idare 
heyeti baa1ndan eski vali, Nedim 
Na..ıni Cürmen Mülkiye ba müfetti
ş i, E n is Behiç oryure ne ıı;at ve
kaleti iş dair.,,;i reisi. 

Kitap sergisi 
hazırhkları 

lapirto ve iapirtolu içkiler hasılatın
dan viliyet huau.&i idarelerine düşen 

his.sclerc .mah:iubcr\ viliıyetlere yeni
den yiız bin lira tevzi olurunu tur. Yüz 
bin liradan A fyon vilayeti hissesine 
1761 lira, Amasy~'ya 711 lira, Anka
ra 'ya 2729 lira, Antalya'ya 1648 lira, 
Aydın'a 1476 lira, Ağn'ya 568 lira, 
Bilecik'e 785 lira, Balrkesir"e 2901 li
ra, Bolu"ya 1444 lira, Bursa'ya 2602 li
ra, Burdur'a 607 lira, Çanakkale'ye 
1464 lira, Çankırı'ya 1114 lira, Ço
ruh'a 900 lira, Çorwn'a 1727 lira, De
nizli'ye 1783 lira, Diyarbakır'a 1365 
lira, Edirne'ye 1325 lira, Elıizığ'a 1025 
Erzincan'a 688, Erzurum'a 2081, Es
kişehir'e 1051, Ayntap'a 1760, Gire
•Un'a 1629, Gümüşhane'ye 1161, İçel'e 
1436, Isparta'ya 1012, İatanbul'a 6804, 
İzmir'e 3580, Kars'a 1718, Kastamo
nu'ya 2371, Kayscri'ye 2159, Kırklar
eli'ne 834, Kırşehir'c 997, Kocaeli'ye 
2020, Konya'ya 3577, Kütahya'ya 
2080, Malatya'ya 2564, Manisa'ya 
2548, Maraş'a 1083, Mardin"e 1545, 
Muğla'ya 1186, Mu~'a 349, Niğde'ye 
1569, Ordu'ya 1650, Samsun'a 1844, 
Seyhan'a 2180, Siirt'e 816, Sinob'a 
1206, Sivas·a 2688, Tekirdağı'na 

1036, Tokat'a 1839, Trabzon'a 2642, 
Urfa'ya 1455, Van'a 658, Yozgat'a 
1596, Tunçcli"ye 465. Rize'ye 1276, 
Hakari'ye 190, Bitlis'e 424, Bingöl'e 
de 417 lira isabet etmektedir. 

Maarif vekaletinin on yılı dokluran 
••yeni harfler., inkılabı dolayısiyle An
karada bir kitap sergisi ac;aca.ğını evel
ce haber vermiktik. 

Bu sergiye ait hazırlıklar fili ı>aha
ya girmiş ve alakalılar sergievin.de ça
ışmalarına başlamışlardır. Hazırlıkla

rın mart ayının haftasına · kadar biti
rileceği tahmin edilmektedir. 

Çağrı 
X lskin kanunu muvakat encüme

ni 20. ı. 1939 cuma günü umumi he
yetten sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal, Dahiliye, Milli Müda
faa, Maliye, lktıııat, Ziraat encUmen
leri bugün umumi heyet içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

X Memurin kanunu muvakkat en
cümeni bugün saat 1 O da toplanacak
tır. 

Yeni Çankaya 
Kaymakamı 

başladı • 
ışe 

Çankaya kaymakamlığına tayini 
haberini evelce bildirdiğimiz Bey
oğlu kaymakamı B. Danit Yurda
kul birkaç gün evel şehrimize gel
miş ve yeni vazifesine başlamıştır. 

Resmimiz, yeni Çankaya kaymaka
mını makamında göstennekte•.:lir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur: 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tfıbi olan maddeler: 

ı - Devlet Şurası reisliği ile be
şinci daire reisliği ve on azalık için 
seçim yapılması hakkında Başvekalet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye en -
cümenlerinden mürekkep muhtelit en 
cümen mazbatası, · 

2 - Of'un Torvel köyünden Kıvır
cıkoğullarından Pehlivanoğlu Meh -
met Ersoy'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekalet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası, 

ikinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Türkiye - Almanya ticaret mu
kaveJenamesine müzeyyel itilafın tas 
dikine dair kanun liyihası ve Harici
ye ve lktısat encümenleri mazbataları 

2 - Türkiye ile Almanya arasında
ki mübadelata ve tediyata müteallik 
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lanmış olan anlaşmanın tasdikine da
ir kanun layihası ve Hariciye ve lk
tmat encümenleri mazbataları, 

3 - Askeri memurlar hakkındaki 

1455 sayılı kanunun 5 inci maddeaiy~ 
le zeylinin deği9tirilmeaine ve bu ka
nuna iki muvakkat madde eklenmesi
ne dair olan 3128 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesinde yazılı (me
mur ve askeri mensupları) t8birinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkere
si ve milli müdafaa ve bütçe encümen 
leri mazbataları, 

4 - 1940 sayılı kanunun 2 inci mad 
desine bir (E) fıkrası ilavesi hakkın
da kanun layihası ve Gümrük ve in
hisarlar, maliye ve bütçe encümenle
ri mazbataları, 

5 - İdare heyetinin, Riyaseti Cüm
hur dairesi teşkilatı hakkındaki 2180 
v-e 3011 .ayılı kanunların bazı mad
delerinin değittirilmeaine dair kanun 
teklifi ve bütçe encümeni mazbatası, 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Cenaze nakline mahsus beynel
milel itilafnameye iltihakımız hak -
kında kanun 13.yihası ve Hariciye ve 
Sıhat ve içtimat muavenet encümen
leri mazbataları. 

20 - 1- 1939 

Beynelmilel avcılar cemiyeti reisi ~ehrimizde 

Memleketimizde bir av 
turizmi kunııak kabildir 

B. Dukrok avculuğun meziyetlerini izah 

ederken 

nasıl 

bir fili 

da 

azğın 

avladığını 

hayatı 

hikôye 

pahasına 

ediyor 
Beynelmilel Avcılar Cemiyeti Reisi B. Dukrok birkaç günden

beri şehrimizde bulunmaktadır. Avcılar Cemiyeti Reisi dün ken• 
disiyle görüşen bir muharririmize memleketimizi ziyaret sebep· 
!eri ve avcılık işleri hakkında tunları söylemiştir: 

"- Avc ılık dünyanın her tarafın- 1 şişe sudan başka ağzıma bir şey koy· 
da ve birçok büyük adamlar tarafından madan yaptım. Nihayet üçüncü günü 
yakın alaka ile takip edilen bir spor - sabahı bir ormanda, dehşetli bir fil 
dur. 57 memleket bizim cemiyetimize ile karşılaştık. Yerliler uişte bu" de
azadır. Bunlar içinde birçok devlet diler. O homurdana homurdana ağaç
reisleri ve adamları da vardır. Bugün ların en üst dallarından meyva kopa
Fransa'da cemiyete kayıtlı bir buçuk rarak yiyordu. Aramızdaki mesafe 20 
milyon avcı bulunmaktadır. metre kadardı. Fakat hayvan müthiş 

Türkiye, avcılığa çok müsait ve bu bir feydi. Korkunç, sinirli bir hali 
bakımdan zengin bir memlekettir. Bil- vardı. Hemen yere yattım ve kendi
hassa, ekinlere zarar vermekte olan me çalıları siper alarak ona doğru i
yaban domuzundan burada birkaç tür- lerlemeğe başladım. Yerliler geride 
lü istifade etmek kabildir. Evela ko • kaldılar. Hayvana görünmemek için 
(aylık gösterildiğ i takdirde yabancı bütün gayretimi sarfediyordum. Za
memleketlerden buraya külliyetli mik- ten ona gözükmek muhakkak surette 
darda avcı gelebilir. Ve bu suretle bir ölmek demekti. Vaziyetim çok nazik
av turizmi teşekkül etmiş olur. Avcı ti. Hayvanı mutlak surette öldüre~ 
turist memlekete çok para bırakan sey- mezsem hiç şüphesiz koca filin hor
yahtır. İstanbul'un camilerini Eyübü tumunun halkası arasında feci şekil
ve diğer tarihi yerlerini görmiye gelen de can verecektim. Yapılacak iş, müm 
seyyah, hemen her tarafta olduğu gi - kün olduğu kadar yakından ve tam 
bi, vapurda yatar, vapurda yemek yer isabetli ateş etmekti. Bunun için de 
've hatta vapurda eğlenir. Bu seyyahın hayvanla aramızdaki mesafe beş altı 
bırakacağı para bir taksi ücretinden metre kalıncıya kadar yaklaştım. O· 
ibarettir. Halbuki avcı seyyah, günler- na gözükmemekte muvaffak olmuş -
ce memlekette kalır. Otele, lokantaya tum. Kulağının hizasından tam bey· 
ve diğer yerlere birçok tediyede bu - nine nişan aldım. Fakat o hareketsiz 
tunur. durmuyordu. Meyva koparmak ıçın 

Bundan başka çiftçi de bu nevi avcı- mütemadiyen yerini değiştiriyordu. 
!ık temin edildiğ i takdirde bu zararlı Hele bir ara beni gördüğünü zannet
hayvandan kurtulur ve bu hayvanlar tim. Dehşetli korku geçirdim. Fakat 
satılarak para da temin edilir. Türki- gene meyva yemeğe koyuldu. Hare -
ye'de ördek ve diğer uçucu hayvanlar ketsiz bir anın.dan istifade ederek ei
avlanabilir. 18.hımı üstüste ateşledim. Azılı hay-

Bütün bunları konuşmak ve bir ne- van müthiş sesler çıkararak ve geri 
ticeye bağlamak üzere memleketinize kaçmak istiyerek birkaç adım iJerim
geldim. Burada alakalı devlet adamla. de yere yuvarlandı. Sonra bütün o 
riyle görüştüm. Bana kar,ı gösterilen civar sakinleri bana teşekkür ettiler. 
büyük misafirperverlik ve alakadan Fakat çok da korktum. Böyle avlar 
dolayı çok memnunum. İyi neticeler çok tehlikeli olduğu için iyi değil. 
alarak döneceğimi kuvetle tahmin edi- Ben insana zarar vermiyen hayvanla

rı avlamağr tercih ederim.,, yorum .• 

Ankara'da bir iki gün daha kaldık -
-ran~unra ı~ tdııuaı. c:r. ve- v-ıauan uo. I""""'-

ni ördek avlamak için Marmara sahil • 
!erine gideceğim. Üç hafta kadar son
ra tekrar Ankara'ya gelerek gene ala
kalılarla temaslarda bulunmak ve bazı 
esaslar tesbit etmek Uezere görU§mele
rime devam edeceğim." 

Bu izahatı dinledikten sonra, bey· 
nelmilel avcıdan en çok heyecan ve 
korku geçirdiği av vakaeını anlatıma
sını rica ettik. Bize §Öyle bir hatıra
sını anlattı: 

Bir ara, Afrika' da avlanmağa git -
miştim. Bulunduğum şehrin valisi, 
bütün civarı dehşete boğan büyük ve 
azılı bir fili vurmayı benden rica et
ti. Bu fil delirmiş, hemen önüne çı
kan her insana saldırıyormuJ. Yerli
ler anlattılar. Bundan evet tam on iki 
kişi öldürmüş. Ben oraya vardığım 
hafta da iki kişinin daha canına kıy
mış. Herkes ondan korku ile bahsedi
yordu. Vali yanıma iki tane zenci reh 
ber verdi. Beraberce yola çıktık. Tam 
iki gün sabah saat beşte başlıyarak 

akşam hava kararıncıya kadar yürü -
mek suretiyle bu müthiş fili aradık. 
Bulunduğum muhitte de dehşetli ma
larya ve kolera salgını vardı. Bütün 
bu yorucu yolculuğu, çantamda bera
ber taşıdığrm birkaç bisküvitle birkaç 

lstımıoK Konununcıo 

yapılacak değişiklik 
İstanılıul, 19 (Telefonla) - İstimlak 

kanununda yapılması istenen tadilata 
ait layihayı hazırlıyan komisyon bele
diyede çalışmalarını bitirdi. Komis • 
y<>n layihaya bilhassa şöyle bir kay • 
dın konulmasını istemektedir. 

"Menafiyi umumiyeye tahsis edil
mek üzere istimlak edilecek saha ile 
beraber bu sahanın tarafeyninde 35 
metre derinliğinde bir sahanın istim
lak hakkının da belediyeye verilme<ıi,, 
Rapor yarın valiye verHecekti.c. 

Cerrahpaşa hastanesi gör; 
pavyonu 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Cerralı
paşa hastanesi göz pavyonunu 24 ya -
taktan 60 yatağa çıkarmıya karar -
miştir. 

Demek oluyor ki 'ağız gazete
si" ni ortadan kaldır nm en tabii 
ve en kestirme çart 1 rinden biri, 
milletin politik a18..k ıını, "~erçek 
gazete'' lere doğru evketmektir. 
Biz bunu, birinci meşMJ tiyet'tenberi 
yapmıya muvaffak 1 mamıtızdır. 
Matbuatın beceriksizi ğ ni ve bun
dan doğan haşarılığını v e taşkınlığı
nı, tecrübesizliğine vt b ilgisizliğine 
vereceğimize, hüsnü nivetsizliğine, 
firretliğine, ve kötülüf une atfetmi
şizdir. Ve ona zaman :r.a nan açtığı
mız hüriyet kreodisini kuvertür'ü 
kalmadı diye, kesiverm ı zdir. Hal
buki, bizde matbuat, n iletin diğer 
müessesatı ile ya4ıttır Bunların 
hepsinde çalışan insani r ı mektep-
ler açtığımız, yeni aleti r kabul et
tiğimiz, masraflar eyled ı miz hal -
de, matbuat'ta çalıtan n oleket ço
cuklarını, mürettibinde e müvez
ziinden hat muharririne k dar, ken
di hallerine terketmişiz ır. Memle
kette, yeg&ne mektepsiz us.ul&üz ve 
meıleki ıdisiplinıiz mille gazeteci 
milletidir. Ve, muharriı 1 r i, çinko
grafları ciltçileri, muhl. r eri, mu
habirleri, muharrirleri, ekseriyetle, 
alaydan yetitmedir. "Ni:z a ı cedit'' 
devreıi bile matbaa ve ıra buat ha
yatımız için, henüz ba9lamamıştır. 

Ne bir ' 1gazetecilik enıti umüz" ne 
de bir "baıkr sanatı me t bi'' miz 
vardır. Halbuki, baıkı ı n tı, dün
yanın her yerinde, sanat e tekniğin 
en ileride giden bir kolud 
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ileri bir gazetecilik v ir kalite 
gazeteciliği için, evela, b &zımdır. 
Fakat bu, kafi değildir Ayrıca, 

türk gazeteciliğinin, 9uur ve politik 
ahlak ile teçhiz edilmesi ı · znndır. 
Bunun için de, çare, gflz •teci'nin 
tenkidine tahamınül etr lr l'"tir. Bu 
huıuata, bir tenkit dozu, 1 e diliğin

den teessüs eder. Tenl..ide bir taraf 

tahammül ettikçe, diğer tnr f, yani 

gazeteci tenkidin dozunu aya r eder. 
'!Ve elde, "tenkit, müsbet eola.caktır, 

hıslara hücum ebniyecektir, §an
aj ve terrör yapmıyacaktır · • gibi 

ir iki tatbikleri kontrollü prensip 

tunca, 0ağız gazetesi" nin batak

ıkları kurutulmuş olacak ve fikir, 

endi asıl tohumlarını aerhes mat

uat hayatının muhtelif tarlaların -

a ekip yetittirecektir. Cemiyet'e 

İsviçre, Amerika, hac 

hikôyesi 
Rahmetli Ahmet Cevdet Bey, he

nıen "ikdam'' a yazdığı her makale
de lsviçre'den bahsetmeksizin ede
mezdi. Şimdi de dikkat ediyorum, 
genç gazeteci arkadaşlarımızdan o
lup geçen sene uzunca bir Aınerika 
seyahati yapan Hikmet Feridun Es 
de her fıkrasında, her röportajında, 
her nJakalesinde Amerika' dan bahse
diyor. Yenidünyadan sık sık bahset
mek, bir yenilik sayılmakla beraber 
insanrn hatırrna mahut hac hik§yesi
ni getiriyor. Hikayeyi bilen de bilmi
yen de vardır. Nasreddin hoca gibi 
''bilen bilmiyene öğretsin,. demiye
lim de, isterseniz anlatalım: 

Eski devirde adamrn biri hacca 
gidip geldikten sonra artzk her vesi
le ile hacdan bahseder, dururmuş. 
Mesela yağmur mu yağdı, hemen ye
ni hacı: 

- Ben Mekke'de iken de böyle 
bir yağmur yağdrydı ! 

Bir yangın mı çıktı: 
- Ben Hicaz'da iken de böyle bir 

yangrn çıktı idi de zor söndürdü/er
di, dermiş. 

Eşleri, dostlarr, ahbaplarr, bildik
leri, tanıdıkları bu hac, Hicaz, Mek· 
ke, Medine bahislerinden artrk illal
lah! demişler ve aralarında bir daha 
Hicaz bahsi açılrnca hacı efendiyi 
din/ememeğe, susturmıya karar ver
mişler. 
Adamcağz bir gün gene : 
- Ben Hicaz'da iken ..... 
diye söze başlayrnca gürültüler, 

öksürükler, patırdı/ar çıkarrl11~1ar. 

neticede adamı konuşturmamışlar. 
Konuşturmamışlar ama, hacı efendi 
de teessüründen, heyecanından dü
şüp şarkadak bayılmış/ 

Bu sefer oradakiler telfışa düş
müşler. Kolonya/ar, limonlar, eter• 
/er; neyse adamcağız, güç beli a
yılmış ve ayılır ayılmaz: 

- Allfıh a/lah, demiş, bana da ne 
oluyor, bilmem ki: Hicaz'da da bir 
defa böyle bayılmıştım. 

Arkadaşım Hikmet Feridun da 
/iu fıkrayı okuduktan sonra acaba: 

- Bizde tarizler de, tenkitler de 
tuhaf yapılıyor; halbuki Anıerika

da böyle yapmazlar. Ben rlolivud
da iken oraya yerleşip bir aşçı dük
kanr açmış olan eski Kadıköylü er
meni/erden Bay Narliyan da aynr 
fikirde idi ... 

diye cevap verir mi? - T. !. 

Cam ve alüminyum elbi.~eler ! 

Bir mecliste yeni moda icatla· 
rından bahsolunuyordu. Birisi ha
ber verdi: 

- Amerika'da ve Avrupa'da 
camdan yapılmıt kuma§lardan el
biseler moda oluyormuş! 

Bir bayan, dudaklarını buruş

turdu: 
- Aman aman, dedi, intalliıh 

buraya gelmez. Onu giyince insan 
pek fazla çıtkmldım olur gibi ııe
lir bana, hem de o kadar vu
zuhtan Jıotlanmam. Fazla vuzuh, 

sanat eserleri için bile bir kusur
dur! 

Bir baıkaaı alüminyumdan ya .. 
pılan elbiselerden bahsedince bir 
batka bayan: 

- Ona da ben itiraz edeyim, de
di, alüminyum giyinen bir erkek ve 
yahut kadın, fazla hafiflik etmiş 
olmaz mı? 

"Ah şu gazeteciler!,, 

Muallim Naci.'de gazetecilere 
kızardı: fakat lisan y&nlı§ı yap
tıkları için! Malum ya devir, po
litika devri değildi. 

Gazeteler vefat havadislerinin 
altına: "rahme. tüllahi .. aleyh •. ,, 

diye batlryan bir arabi cümle ya
'.arlardı. Muallim Naci bunun: 

ahimehü - llahü aleyh,, diye ya
.. ması fikrindeydi. Bir tenkidin

de §Öyle diyor: 

- Ah siz gazeteciler 1 Bir öle
ne rahmet okuyacaksınız; onu da 
biri yanlıt okumasanız! 

Ankara Müddeiumumisinin 
beyanatından aonra Muallim Na
ci'nin bu fıkrası ne kadar yerinde 
hatıra geliyor 1 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık ve rüzgarsız geçmiştir. En yük
sek ısı sıfırın üstünde 9 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun Trakya mın
takasınıla hava çok bulutlu ve sisli 
Karadeniz sahilleri ile şarki Anadolu 
ve Ege nuntakalarında bulutlu, diğer 
yerlerde umumiyetle açık geçmiştir. 
24 saat içinde yurdun hiç bir yerinde 
yağıı olmaınıştır. Kar ile örtülü bulu
nan şark ve orta Anadolu nuntakala
rında karın toprak üzerindeki kalın
lığı Kars'da 1, Bolu'da 2, Erzurum'da 
4, Van'da 8 santimetre, Uludağ'da 
ise 145 santimetredir. Rüzgarlar şark 
Anadolusu ile orta Anadolu"nun ve 
Karadeniz sahillerinin garp kısımla
rında şimalden saniyede en çok 1 met 
re, Trakya, Kocaeli, Ege ve cenup 
Anadolusu mıntakalarında cenuptan 
saniyede en çok 5 metre kadar hızla 

esmiş, diğer mıntakalarda sakin kal
mıştır. Yurdda en yüksek ısı İzmir ve 
Konya'da 12, Edirne, Bilecik ve Zon
guldak'ta 13, Islahiye, Sinop ve Trab
zon'da 14, Kocaeli ve Bursa'da 15, 
Çanakkale'de 16, Balıkesir'de 17, A
dana ve Antalya'da 18 derecedir En 
düşük ısı da sıfırın altında Bolu ve 
Diyarbakır'da, Erzurum'da 13, Yan
da 14, Kara'ta 24 derecedir. 
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Gıs POLİTİKA 
Milletler Cemiyeti 

Konseyinin içtimaı 

1 o.·o N y~A ~:··H A.8 E·Rl'E' R i .. ' . . . . . . . . . : . . 

Almanya' da 
nehirlerin 

!TÜRKİYE BASINll 

Kelime ve ıshlahlanmuda 
istikrar Şensi'nin garbinde 

, Milletler Cemiyeti konseyinin 
~ dördüncü içtimaı geçen pazar
eaı gününden beri Cenevre' de açıl
~ıt bulunuyor. Konsey içtimalan, 
ır zamanlar, enternaayonal haya
~ en ehern.iyetli hadiselerini tefkil 
e .erken, son birkaç sene içinde 
lııılletler cemiyetinin z&fiyle, bu içti
~llar da ehemiyetlerini kaybetmit-

, Ve yÜz dördüncü içtima, hiç bir 
~tahfl alak4. bile uyandırmamıştır. 

&aaen aon haftaya kadar içtimam 
>'lpıfacağı bile fÜpheli idi. 

Çin kuvetleri 
taarruzQ geçtiler 

Yüz dördüncü içtimaa belli başlı 
~vlet adamı olarak ina-iliz hariciye 
•ekili Halifaks ile franıız hariciye 
"ekili Bone ittirô.k et.mitlerdir. Sov
>'et hariciye komiseri Litvinof Ce
~Vre'ye gitmemittir. Fakat İngiliz 
"e Fransız hariciye vekillerinin Ce
bıeVre'de bulunmaları da konsey mü
~kerelerine ittirakten ziyade Ha
ıfaka'm Roma'dan dönerken Muso

lirıi ile yapılan gÖrÜ§meler hakkın -
da Bone'ye malumat vermek mak
'adına matuftur.Eğer böyle bir veaile 
01nıaaaydı, konseyde İngiltere de, 
J:'ranaa da hariciye vekilleri tarafın
dan temsil edilmiyeceklerdi. Esasen 
Cenevre\:le bir gün kaldıktan aonra 
her iki hariciye vekili de memleket
lerine geri dönmüılerdir. 

Konaeyi birkaç gündenber:i met· 
tlll eden başlıca meaele, lıpanya'
daki hükümetçilerle birlikte harp 
>'apan gönüllülerin geri çekilmesi 
lıakkmda verilen bir rapordur. Mil
letler cemiyeti bu iıe nezaret etmek 
iizere bir komisyon teıkil etmişti. 
leonıisyon lspanya'ya gitmit ve gö
b\illülerin geri çekilmesi hakkında 
lllahallinde tetkikler yapmıtbr. Ve
l"İlen raporda "l&panya hükümeti ta
l'afından yapılan geri çekilme" nin 
tanı olduğu kaydedilmektedir.Rapo 
t\tn diğer bir tarafında da komisyon 
•Ynen fU &Özleri söylemektedir: 
''liuduttan geri çekilme bahsinde 
komisyon, halen, geri çekilme key
fiyetinin tamamiyle vuku bulduğuna 
le.ti kanaat getinniıtir.,, 

Bu rapor, iyi niyetlerini gösteren 
Lükümetçilerin lehine ıamimi teza
hür yapılmasma vesile teıkil etmek
le beraber, iı orada kalmııtır. Ra~ 
""9 ameli bir faydaaı yoktur. 

Konaey ruznamesindeki diier me
teleler de ancak akademik müzake
relere mevzu teıkil edebilir. Mesell 
buıılar araımda Çin meselesi vardır. 
Çin hükümeti, hala mütecaviz oldu
iu kabul edilen Japonya hakkmda 
tedbir almmasını talep etmektedir. 
Fakat milletler cemiyeti Japonya'
)'a kartı aczini 1931 senesinde Man
çurya'nm istilaımdanberi itiraf et
tnit bulunuyor. Japonya, yalnız mil
letler cemiyetinden çekilmekle kal
tnaınıt, bu müessese ile bütün baila
l'ını keami~tir. Mesai teşkili.tiyle mü
nasebette bulunmuyor. Ve mandası 
altında bulunan Pasifik adaları hak
kmda da mandalar komisyonuna ra
Por vermiyor. İngiltere de Filistin 
hakkında rapor vermediğinden man
dalar komisyonunun bu defa konse
Ye vereceği rapor yalnız Suriye'nin 
~aziyetine inhisar edecektir. Filha -
kika bu, alaka ile beklenmektedir. 
Çünkü bilindiği gibi, Fransa, 1936 i
tilafmı ta&-dik etmiye yanatmıyor. 

Fransa'nm Suriye'ye karfı takip etti
ği siyasetteki bu değiıikliği ilham e
den sebepler acaba nasıl izah edile
cek? 

Şungking, 19 a.a. - Çin ajansı bildiriyor: Sihien, Daning, Bu
aien ve Sianning'in yeniden ele geçirilmesi üzerine Şensi'nin gar
bindeki bu mıntakalardan çekilen japonlar Li·nfen demiryolu ü
zerinde F engsi ve Maanşenk'te orduların külli kuvetlerini tahşit 
eylemektedir. 

Amerikan radyo 
artistleri umumi 
grev hazırhyorlar 
Nevyork, 19 a. a. - İlanat ajansla

rının artistlere daha iyi çalışmak şart
ları temin eden kollektif bir mukave-
leyi ve bir asgari ücret maddesini im
zadan imtina etmeleri dolayısiyle rad
yo artistleri umumi bir grev hazırla -
maktadırlar. Bütün sinema ve tiyatro 
aktörleri grupları, radyo artistlerinin 
bu hareketine muzaharet etmektedir
ler . 

Maamafih kararlarından rücu ede
bilmeleri için ilanat ajanslarına bir
kaç gün mühlet verilı.cektir. 

Yapılacak olan grev, amerikan rad
yosu tarihinde ilk grev olacaktır. Rad
yo, kendileri için aile hayatının ade
ta bir cüzü haline gelmiş olan ameri -
kalı dinleyicilerin hattı hareketi ne o
lacağını tahmin etmek müşküldür. 

Yeni Amerikan 
üsleri Japonları 

korkutuyor 
Vaşington, 19 a.a. - B. Ruzvelt, At

lan tik ve Pasifik'te yeni deniz üsleri 
vücude getirilmesi hakkındaki proje
yi tasvip etmiştir. Proje bugUn öğle -
dçu oun1A lı..on reye t c-vdi olun;ı.c:;ı.k~ 

tır. 

Neıvyork Taymis gazetesinin öğren
diğine göre, bu proje, altı milyon do
lar kadar paranın hemen derhal bu 
hususta sarf edilmesini amir bulun -
maktadır. 

Japonya ıeUişta 
Tokyo, 19 a.a. - Amiral Kamaz-A -

va, bahriye bakanlığı adına yaptığı bir 
beyanatta ezcümle demi~tir ki : 
"- Japonya, Amerika kıtasından 

çok uzak bir mesafede bulunan Guam'ı 
tahkim etmesinden dolayı ciddi suret -
te endişe etmektedir. Japon deniz po
litikası yalnız batı pasifiğinde müda -
faayı istihdaf eder. Buna binaen Ame
rika projelerinin hedefi anlaşılamaz. 

Bu projeler ancak uzak mesafede taar
ruzları istihdaf edebilir.,. 

01$ HABERLER 

X Mek&.iko - Cümhurreisi Karde
nas'ın bu ay sonlarına doğru şimal 
Amerikasına giderek B. Ruz:velt'le ko
nuşacağı haber verilmektedir. 

X Berlin - Bir kararnameye göre, 
yahudilerin dişçi, veteriner ve eczacı 
diplomaları 31 kanunusani 1939 tari
hinden sonra muteber olmıyacaktır. 
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Düşmanın yorgunluğundan ve zaa -
ından i:stifade eaen çinliler Busien'in 
cenubu garbisinden Linfen'e bir taar-
ruza geçmişlerdir. Çarpışma devam et
mektedır. 

Düşmanın Tungyang'daki mevzile
rini ve Kıvanhkiyu demir yolunun bü -
yük bir kısmını işgal eden Çin kıtala
rı, bir taraftan Şelong yolu ile Ton -
vün nehrine ve diğer taraftan japon 
külli kuvetlerinin bulunduğu Şiki.ang 
ve Samşul şehirlerine mukabil taarru
za geçmişle rdir. l lalen düşman teda -
fili vaziyette bulunmaktadır. 

Çintangkiang nehrini geçmiye mu -
vaffak olan Çin kıtaları Hangçov'un 
garp varuşlarını çember altına almıya 
hazırlanmaktadır. Japonların Şang -
hay'dan i:stediklcri takviye kıtalarının 
gelmesine mani olmak üzere Çin çe -
telcri Kiaşing demiryolunun muhtelif 
noktalarını tahr ip etmi:;;lerdir. 

..Japon)·<ı enerjik 
d(lt'r<ınnwlı ! ,, 

Tokyo, 19 a.a. -Tokyo Nişi Nişi ga
zetesi Amerika ve ingiliz notaları hak
kında tefairatta bulunarak Japonya'
nın enerjik davranmasını istiypr ve 
diyor ki : 

"Japonya, bugünkü vaziyet dahilin
de dokuz devlet paktının tadili için 
bir konferans toplanması hakkındaki 
ingiliz - amerikan teklifini kabul ede
mez.,, 

Fransa da Tokyo'ya bir nota 
tıerdi 

Tokyo, 19 a.a. - Fransız hükümeti, 
dokuz devlet paktı hakkında japon 
hükümetine bir nota venniştir. 

Domei ajanaı, notada paktın Ja • 
ponya tarafından bir taraflı olar 
feshinin protesto edilmekte olduğunu 
bildiriyor. 

Japonycı aldırmıyacak 
Tokyo, 19 a.a. - t,.:ın - Jdpon müna -

sebetlerinden bahseden Asahi Şinbun 
gazetesi diyor ki : 
"Japonya'nın Çin ile olan esaslı 

münasebetlerini tanzim etmek hakkın 
daki kararının tatbikine İngiliz, ame -
rikan ve fransız notalarına rağmen de
vam olunacaktır. Japon hükümeti do -
kuz devlet muahedesinin tadili müza· 
kerelerinin açılması hakkındaki ingi -
liz - fransız tekliflerini kabul etmek 
için zamanın müsait olmadığı fikrin -
dedir. 

A.11wrik.ll Jcıpony<l'ya 
Sat 111 l)'llCtık 

Vaşington, 19 a.a. - Amerikan 
"United Aircraft Corporation., tay -
yare fabrikası bundan böyle japonya·
ya tayyare göndermiyeceğine dair ha
riciye nazırı Hul'a teminat vermiştir. 

Hariciye nazırı bu teminattan dola -
yı mezkur kumpanyaya memnuniyeti
ni beyan eylemiştir. 

Umumi seçim 

yapılması için 

B. Çemberleyn 
tazyik ediliyor 

Londra, 19 a.a. - Niyuz Kronikl 
gazetesine, göre bazı kabine azası şu
bat ayında umumi seçim yapılması i
çin B. Çemberleyn'i tazyik etmekte
dirler, Bu hareketin başında hava na
zırı Sir Kingsley Vud bulunmakta
dır. 

Bu takdirde B. Çemberleyn'in mü
him bir ekseriyet kazanması muhak
kak görülmekte, zira prestiji son gün
lerde hayli artmış teltik ki edilmekte -
dir. 

Kudüs'te gizli 
bir silôh deposu 

bulundü 
Kudüs, 19 a.a. - Camiiömer yakı

nında altı bomba, 9 tabanca ve bomba 
im.iline mahsus birçok nıcvad meyda
na çıkarılmıştır. 

Zabıta, camiin muhafızlarından bi
rini tevkif etmiştir. 

Yafada hükümet fırkasına mensup 
yeni belediye reisi Abdülra uf Bitar, 
şehir işlerinin yeniden tensikine baş
lamış olup asilerin tenkili işinde hü
kümet memurları ile mesai birliğin
de bulunmaktadır. 

Arap litlt•rlt•rirıirı lwrı/t•ransı 
Kahire, 19 a.a. - Arap liderleri kon 

feransının ikinci celsesinden sonra bu
gün neşredilen bir tebliğ , müzakerele
rin samimiyet havası içinde ve tam bir 
ahenk halinde cereyan ettiğini bildir
mektedir. 

Konferans, öntimüzdeki cumartesi 
günü yeni bir toplantı daha yapacak
tır. 

suları kabarıyor 

VAZİYET TEHLİKELİ 
Berlin, ı 9 a.a. - Karların birdenbi

re erimeğe başlaması üzerine, Alman
yadaki hemen bütün nehirlerde su se
viyesi mühim surette yüksel~tir. 
Muhafaza teşkilatı hemen lazım gelen 
tedbirlerin alınmasına başlamıştır. 
Ren nehri üzerinde gemi seferleri ta
til edilmiştir. Ren nehrinin seviyesi 
bir metre yiikselmiş bulunmaktadır. 
Mozel nehri bir çok noktalarda taş
mıştır. Mayn nehri üzerinde de nakli
yat tatil edilmiştir. Verra ve Vaıel 
nehirlerinde de su yükselmesi çok mü
himdir. Verra vadisi su altındadır. Ba
zı köyler her türlü irtibattan mahrum 
bir vaziyettedirler. Sular yükselmekte 
devam edi.,or. Yaııdım faaliyeti geni~ 
mikyasta devam etmektedir. 

Macar Hariciye Nazın 

Buda ~ eşte'ye döndü 
Budapeşte, 19 a.a. - Berlin'den 

avdcı eden ınacar hariciye nazın Ma
caristan ajansına aşagıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Bertin seyahatimden memnun 
ve mükemmel intıbalarla dönüyorum. 
Ananevi bir mahiyet alan ve tecrübe -
ler görmüş olan Macar - Alman dost
luğu ve bundan doğan itimat bu sefer 
de müzakerelerimize ::ı.amimi bir mahi
yet vermiştir. 

Macaristan ile Almanya arasında
ki menfaatler birliğ i Çeko - Slovak 
buhranından sonra <la devam etmek
tedir ve büyük inkişaf göstermek isti
dadrndad · r. Gerek iki memleketin ge
rek müstakillen Macari:stan'ı alaka
dar eden bütün meseleler hakkında 

Berlin'de tam bir anlayış mlişahede 
ettim.,. 

Başvekilimiz .Çocuk 
Esirgeme Kurumunda 

Ba§vekilimiz bir küçük yavruyu ok§uyor 

( Başı 1 ıncı sayfada ) 

TAN gazetesinin bir muharriri, 
üç gün eve) gazetemizde "Kelime 
ve ıatıld

0

hlarnnızda istikrar,, baılı
ğiyle çıkan batmakale üzerine, ta
nınmıt muharrirler nraaında bir an
ket açmııtır. 

Mebus muharrir Hüseyin Cahit 
Yalçın ankete verdiği cevapta tun
ları söylemektedir: 

"- Bence Falih Rıfkı, türk dili
nin yeni bir hastalığını tethia etmiş 
değildir: dil temizliğinde çok hızlı 
yurumenin zararlarını görmemi'• 
çekmemiş bir münevver yoktur sa
nırım. Fakat Falih Rıfkı, bu hastalı
ğımızın tedavisini istemek vazifesi
ni görmii! bulunuyor. Bu bakımdan 
onu, mutlaka tutulması liızon gelen 
bir yola, ilk adımı atmıı gayabiliriz. 

Bana gelince, Falih Rıfkı ile hem
fikir olduğumu söylememe bilmem 
lüzum var mı? 

Çünkü, bunu söylemekle, bun
dan çok evel de gizlemediğim fikri
mi, bilmem kaçıncı defa tekrarla
mış olacağım. 

Lisan, tıpkı çocuk gibidir. Onu, 
ıeneler büyÜtÜr. Bir çocuğu bir r.e
ne.ie on yıı' büyütmek için suni va
sıtalara baş vurmak, tabiate kartı 
koymak olur. 

Bundan zarar görüleceği de tabi-

idir. 
Yapılan dil temizliğinin çok bü-

yük faydalarını gördüğümüzü inkar 
etmek mümkün değildir. Fakat bu 
tem"zlemc ve zenginleıtirme gayre
tinde ifrata vardığımız takdirde. 
uğrıyacağımız zarar, kavuştuğumuz 
faydalardan çok büyük olabilir. Bu 
itibarla, Falih Rıfkı'nın el attığı 
freni sıkmak, bütün türk münevver
leri için daha fazla geciktirilmemesi 
lazım gelen bir vazifedir.,, 

TRAMVAY ŞiRKETiNi 
PROTESTO 

YENi SABAH'ta Cemalettin Sa· 
raçoğlu yazdığı fıkrada diyor ki: 

.. Nüfusu bir milyona yakla~n 

ıehrimizin en mühim nakil vasıtası 
olan tramvayların hali hakikaten 
insanı yeae dütürecek bir halde bu
lunmaktadır. Gün geçmez ki gazete
lerin sütununda bo2uk ve çürük 
tramvayların sebep oldukları bir 
kaza yer almasın. Şirket, teaiııatmı 
hükümete satmasının mevzuu bahis 
olduğu bir devirde bulunduğundan 
dolayı, hasis bir dÜ§Ünce neticesinde 
arabalarına be§ para bile sarfede-
rek tamirleri yoluna gitmiyor. Fren
leri tutmıyan, kapıları açılmıyan, di
namoları İ§lemiyen tramvayların aa
yıaı her geçen gün bir miktar daha 
artıyor. 

lstanbul gibi yoku§u çok bir te -
hirde bu nevi çürük arabalar, halkın 
hayatı için daimi bir tehlikedir. Bu 
itibarla Nafıa Vekilimiz Ali Çetin
kaya'nın şirketi protesto editi çok 
yerinde ve doğru bir harekettir. 
Me~hur meseldir: 

Nus.h ile yola gelmiyeni etmeli 
tekdir 

uslanmıyanın hakkı Tekdir ile 
kötektir. 

Çeko -Slovakya 

Hariciye Nazırı 
Beri in' e gidiyor 

ri, anne banyoları, süt damlası ve ço
cuk bahçesini gezerek her birinin fa
aliyeti ve yapılan yardımlar hakkında 
verilen malfımatı alaka ile dinliyen 
Celal Bayar, kurumun iki kreşini zi
yaret etmiştir. 

Celal Bayarı yemeğe davet etmişler
dir. Kendilerine bir istekleri olup ol
madığını soran Başvekile, milletin şef
kat ve aHikasını en geniş mfüıasiyle gö
ren yarının büyükleri, çok rahat ol
duklarını söylemişler ve teşekkür et
mişlerdir. 

Prag, 19 a.a. - Hariciye nazın B. 
Şvalkovski'nin alman hükümetinin 
davetine icabetle yarın akşam Berlin'e 
gideceği resmen bildirilmektedir. 

Ruznamede bir de Dançig meae
leai vardır ki, bir zamanlar milletler 
cemiyetinin demirbaş işlerinden biri 
olan bu mesele, Cenevre'nin aalahi
Yetinden büsbütün çıkarılmıt bulu
nuyor. Dançi~ meseleaiyle alakadar 
olan üç taraf vardır: Almanya, Po
lonya ve dançigliler. Bunların hiç 
biri, milletler cemiyetinin bu iıe ka
l'Ifmaaını istemiyor. Binaenaleyh 

ınilletler cemiyetinin alakası hük
men değilse de filen likide edilmiş
tir. Fakat ıimdi bu iıle alakadar dör
düncü bir taraf peyda olmuıtur: ya
hudiler. Dançig hükümeti tarafın
dan Almanya'nUJ teıviki ve Polon
Ya'nm da tasvibiyle alınan tedbirleri 
Yahudiler milletler cemiyetine pro -
testo etmişlerdir. Filhakika Dançig 
kanunu e&asi5i, bütün ırklara müsa
Yat temin ediyor. Ve milletler cemi
Yeti de kanunu eııasinin tatbikini ga
l"anti ettiğinden bu işe karışabilir. 
Fakat ispanya ve Çin meselelerinde 
olduğu gibi, b 1 m eselede de aczi ka
l"ışmasına manidir. 

Sivil halkı bombardıman eden bir 
memlekete tayyare göndermemeleri i
çin hariciye nazırı tarafından evvelce 
izhar edilmiş olan arzuya uymıyan ye
gane kumpanya bu kumpanya idi. De
mek oluyor ki , bundan sonra, hiç bir 
amerikan fabrikası Japonya'ya tayya· 
re satmıyacaktır . 

X Vaşington - Meclis askeri ko
misyonunun başkanı B. May, Ameri
ka hava kuvetinin altı bin tayyareye 
çıkarılmasını istiyen bir proje tevdi 
etmiştir. Bu proje cümhurbaşkanrnın 
askeri mesajı ile alakadar olarak veri-
len ilk projedir. • zaretine, harp borçlarının Amerika ta-

X Londra _ İngiliz ticaret nazın rafından geri alınabilen miktarlarıııın, 
söylediği bir nutukta totaliter memle- yah~dilcrin muh~~ereti v_e. yen~den A
ketlerin ticaret metodlarını şiddetle merıkada yerleştırılmelen ışlerıne tah: 
tenkit etmiştir. sis olunması hakkında bir proje tevdı 

X Be l. M l a ·· . ,. edilmiştir. r ın - areşa orıng ın ya-
kın bir istikbalde yapacağı seyahat '' X Londra - İngiliz Ulmus vapuru 
ancak İtalya'ya olacaktır. Mamafih Trafalgar bur.n~ . açıkların~a ate~ al
Mareşa.l Göring'in bu :seyahatı hakkın- ~~ da 24 kı~ılı~ ~ayfası. ~dat ışare
da henüz kati bir şey tespit edilmiş tını alan gene ıngılız Vezırıstan vapu-

Biri anneleri muhtelif fabrikalarda 
çalışmakta olan bebeklere, ikincisi iş
çi ailelerinin yaşları biraz ilerlemiş ço
cuklarına mahsus olan bu kreşlerde 

çocukların bakım, besleme ve terbiye
vi hallerini dikkatle tetkik eden Baş
vekil, kreşlere alınan çocukların içti
mai vaziyetleri ve aileleri hakkında 
ma!Umat istemişler, bilhassa çocukla
rın çalışma odalarında yaptıkları iş
lerle allikalanmışlardır. 

Anakucağında, her çocuğun kendi
sine mahsus olan gardrobun üzerine 
neden resminin konulduğunu soran 
Başvekil, her çocuğu kendi resmine 

bakarak yerini tayin ettiğ i ve kendisi
ne ait olan gözün içinde bulunan eşya
sının resimlerini yaparak daha çok kü
çük yaşta eşya ve hadiseler hakkında 
dikkat ve alflka hassasının artırıldı öı 

b • 

renkli kalemlerle yapılan resimlerin 
her hafta teşhir edilip bunlar üzerin
de talebe ile konuşulmak suretiyle 
onların bilgileri artırılması gibi yetiş
tirme metodları üzerinde müessese di
rektöründen izahat almışlardır. 

Ziy<1reı kısa ~iirt•cek 
Berlin, 19 a.a. - Yan resmi bir 

menbadan bildiriliyor: 

Çeko-Slovakya hariciye nazırı B. 
Şvalkovski'nin Berlin'i ziyareti kısa 

:sürecektir. Eski Çeko - Slovakya'run 
teşkil ettiği tehlikenin bertaraf edil
mesi üzerine orta A vrupanın yeniden 
organize olunması keyfiyeti, Roma -
Bertin mihverine dost milletler zi
mamdarları arasında temasları yalnız 

tabii göstermekle kalmamakta, fakat 
Çeko-slovak hariciye nazırı ile tema&
lar yapmak, İtalya ile birlikte, Avru
panın umumi hayatında Tuna havza
sına tabii vazifesini verınege çalışan 

nasyonal - sosyalist harici politikası 

çerçevesi dahilinde yer almış bulun
maktadır. Diğer taraftan, Almanya, 
bittabii, Çeko-slovakyanın yeni hu
dutlarının tahdidi işinden doğan hiidi
selerle atakadardır. Fikir teatisini ica
bettiren diğer bazı noktalar da vardır. 
Bu görüşmelerden, hiç bir sansasyo
nel netice ve yahut hususi bir anlaş
ma beklenmemelidir. Bu görüşmeleri, 
orta Avrupada sükQn eserine devam 
hedefine varmak için yapılan daimi 
çalışmanın bir ifadesi gibi telakki la
zımdır. 

Sözün kısası, bir zamanlar, en
ternasyonal münasebetlerin naznnı 
olan milletler cemiyeti, artık politi
kada en" ufak bir rol bile oynama
maktadır. Cenevre, ameli bir netice 
çıkacak olan politika faaliyetine 
aahne olmaktan ziyade, iapanyollar, 
Çİnliler gibi mağdur milletler için 
hir ıikayet kürsüsü olmuıtur. 

A. Ş. ESMER 
t)J{U s. 19.] - 19(; 

değildir. ru tarafından kurtarılmıştır. _ 

X Berlin - Hitler, yanında başku- X Bombay - Gandi, Almanya'nın 
mandanlık genel kurmay reisi general doğu Afrikasındaki eski müstemleke
Kaytel ve kara, hava ve deniz kuvetle- lerinin iadesi isteklerine karşı bir ha
ri kumandanları bulunduğu halde baş- reket tertip etmek üzere kongre b_~ş
vekalette harbiye mektebinin kara, kanı B. Patel'i doğu Afrikasına gon
hava ve deniz şubelerinin ı 938 mezun- dermeğe karar vermiştir. 
lannı kabul etmiştir. X Moskova - Polonya ticaret he-

X Londra - Başvekil Çemberleyn, yeti murahhasası Moskova'ya gelmiş
hafta tatilini geçirmek üzere Çekers'e tir. Umumi hatlar üzerinde iki tarafın 
gitmiştir. Pazartesi sabahına kadar o- esasen mutabık bulundukları ticaret 
rada kalacaktır. muahedesinin teferruatı kararlaştırıla · 

X Paris - Mebus Daher bir takrir caktır. 

vererek Fransa Reisicümhuru unvanı- X Berlin - Almanya - İtalya tet
nın ''Fransa imparatorluğu Reisi., ne kik enstitüsü İtalya büyük etkisi ve 
tahvilini teklif etmiştir. Almanya maarif nazırının huzuriyle 

X Vaıington - Bugün hariciye ne- açılmıştır. 

-.T••ı ııe ICıra.J 
'r F. lbnissuud' 

Bir buçuk saatten fazla süren bu 
tetkiklerden sonra sayın Başvekil, ku
rumun Keçiörendeki Anakucağı mües
sesesini gezmişlerdir. 

Bütün Türkiyede henüz sayısı üç 
tane olan bu modern içtimai müesse
sede Celal Bayar, bir saatten fazla kal 
mışttr. Her şub~sini ayrı ayrı gezen 
Başvekilimiz bebek, çocuk pavyonla
riyle koğuşlarını, çocuk bakım mek
tebini, talebe ile memurlara ve müs
tahdemlere mahsus olan kısımlan tet
kik etmişler, burada yeni yapılmakta 
olan büyük pavyonun, hususi tertiba
tı ile servisleri hakkında izahat al
mışlardır. 

Başvekilin Anakucağına geldikleri 
zaman yemekte olan küçük yavrularla 
ayn ayrı konuşmuşlardır.. Küçükler, 

Yatakhaneleri çok temiz ve munta
zam bulan Celal Bayar, bu husustaki 
intibalarını: 

"- Bütün memleket çocukları için 
bu kadar temiz ve muntazam yatacak 
yerler temenni ederim:' sözleriyle 
ifade etmiştir. 

Celal Bayarı Anakucağrndan, ken
disini sevgi ve hürmetle alkışlıyan 

yüzlerce yavru uğurlamıştır. Bura
da, çok zevkli saatler geçirdiğini söy
liyen Başvekilimiz, Kurum Genel mer 
kezinde ve müesseselerinde gördüğü 
intizam ve mükemmellikten dolayı 

me.ınnuniyctini izhar etmiştir. 
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Maaş ve ücret haremleri c·ı 
Gidecek sporcular pazar 

günü Elmadağında 

seçilecek 
Dün gene bu sütunlarda maaş ve 

ücret haremleri üzerindeki çalışmala
rın nasıl başladığını ve hangi iş züm
relerinin buna mevzu olduğunu kısa
ca izahtan sonra bunların ayrıldığı. 
maaş, devlet ücreti, banka ve mües
seseler ücreti için tatbiki düşünülen 
hükümleri tahlil edeceğimizi söyle
miştik. Dünkü yazımızd;ı maaş bare
minin değişen başlıca noktalarını an
latmıştık. Bugün de, sütunların müsa
adesi nispetinde devlet ücretlerinden 
bahsedeceğiz. 

1929 da yapılan ilk devlet baremi 
44 bin memur içinde ancak 4 bin me
muru ücretli olarak çerçevesi dışında 
bırakmıştı. Bunlar daimi mahiyet ar
zetmiyen ve her zaman değişebilen 

hizmetlerdeki muvakkat kimselerdi. 
1938 yılında ücretli miktarı on bini 
çok aşmıştır ve bunların birçoğu ar
tık daimileşmiş hizmetlerde sürekli
ce çalışmaktadırlar. 

Bu artış, 1929 danberi iç ve dış se
bepler içinde devlet hizmetinin geniş 
lemiş olmasından ileri gelmiştir. 

Memleketin nüfusu, kültür seviyesi, 
iktrsadi faaliyeti ve münakale vası -
taları hayli artmıştır. Dünya buhra -
nı dış ticaret işlerinde devlete yeni 
vazifeler yükletti. Bu hizmetler, ilk 
senelerde geçici telakki edilmiş ve 
süratle yeni elemanlar bulunarak mu
vakkat kadrolar, teşekküller yapıl -
mıştr. 

Gene dünya şartları, yalnız dış pa
urlarda değil istihsal sahasında da 
milli iktısada süratle yol göstermek 
vazifesini devlete verdi. Endüstrileş
mek milli müdafaa hükmünde ve der
hal yapılacak bir iş halini aldı. Dev
let klasik faaliyeti dışında olan bü -
tün bu iktısadi vazifeleri; sınai işlet
me, bankacılık, geniş ölçüde nakliye
cilik ve zirai i~letme sahalarında ye
ni uzuvlar yaratarak başarmak istedi. 
Bu uzuvlar çalışma şartlarına göre i
ki şekilde kuruldu; 

1 - Mülhak bütçe halinde müsta
kil veya devlet bütçesinde yarı müs
takil daireler ol<' ,k, 

2 - Sermaye! nin yarıdan fazla
sı veya tamamı d lete ait muhtar ti
caret müessesele ı olarak. 

Birinci kısım iesseselerde çalr -
şanlar, devlet biınyesinde veya ona 
çok yakın ücretlı t ir sınıf telakki e
dilmiştir. Filhak bu kısımdaki 
müesseseler oldul ç eski ve kadrola
~ı da daima devlet b1.inyesinden kuvet 
alarak kurulmuştı: r !kinci kısım da
ha serbest şartlar ç nde kurulduğun
dan kadrolarmdakı ekseriyete göre 
hususi hükümler i t rdi. Bu sebeple
dir ki 1929 baremiı ı veni şartlara uy
durmak üzere hazı 1 nan 1935 layiha
sı yalnız birinci k s m ücretleri içi
ne almış ve ikinci k sım için bütçe 
encümenine ayrı b r proje verilmiş
tir. 

Devlet bünyesi iç"n le veya mülhak 
bütçeli idarelerde i cretle çalışanları 
maaş baremine intibık ettirmek müm 
kün değildi. Otedenberi maaş çerçe
vesi içinde kademe kademe yüksel -
miş ve tekaüt hakkı 1 a şılığında daha 
az paraya çalışmış o anlarla devlet 
hizmetine yakın denı c k bir devre i-

( * )Dünkiı başlıkta ( n :;) kelimesi yan
lışlıkla (muamele) olarak izilmiştir. Tas -
bih olunur. 

E!2! as 

Kemal ÜNAL 
çinde ve oldukça müsait ücretle alın
mış olanları bir hizaya getirmek doğ
ru olamazdı. Ancak yeni bir teşekkü
lün süratle kurulması ve işlemesi pa
hasına yalnız tekaüt hakkından vaz 
geçen ehliyetleri de, maaş baremin
dekinden kat kat üstün bir para ile 
çalrştırmağa imkan yoktu. Bunlara 
nihayet mahrum kaldıkları hak ölçü
sünde bir fark verilebilirdi. Burada 
derhal ilave edelim ki ihtisastan tam 
karşılığını vererek istifade etmek yol 
ları yeni hükümler içinde de açık bı
rakılmıştır. Ancak ihtisas mevkileri -
nin nereleri olduğunu bundan sonra 
kanun tayin etmiş olacaktır. 

Kadrolarda barem hadleri dışında 

kalacak ücretier de bulunmıyacak de
ğildir. Ancak bunlar her yılın bütçe· 
sinde ve miktarı tayin edilen ve asla 
daimi mahiyeti bulunmıyan geçıcı 

hizmetler olac<llktır. Müstahdemler (o
dacı bekçi, kolcu tahsildar gibi) 
ücret kategorisine giren müesseseler· 
de dahi barem dışında kalacaklardır 

Devlet ücretlerine ait mühim esas
lar şunlardır: 

a - Hizmete giriş tahsile göredir. 
Ancak ücrette maaştakinin bir derece 
üstününe tayin edilmek mümkündür 
Ücretle maaş arasındaki bu fark bi
rinden diğerine geçerken şu zaruri 
değişikliği yapmaktadır. Ucretli va
zifelerde bulunanlar maaşlı bir yere 
geçecek olurlarsa, bulunduklarr ücret 
derecesinde bir terfi müddeti geçir -
miş olanlar ücretlerinin muadili ma
aşa, geçirmemiş olanlar bunun bir de
rece aşağısına tayin edileceklerdir. 
Buna mütenazır olarak maaştan ücre
te geçecekler de maaş derece !erinde 
bir terfi müddeti doldurmuş iseler 
iki, doldurmamış iseler bir derece yu
karıya tayin olunabileceklerdir. 

b - Terfi şartları için, vasıf, ehli
yet ve müddet bakımından ücretle 
maaş arasında bir fark kabul edilme
mektedir. Bu esasla; amme hizmetin
de olanlar; şeref ve refahı, daiına iyi 
hizmet ve kabiliyet karşılığı olarak 
bulacaklara ır. • 

c - Devletin maaş ve ücret barem
leri aynı rakamlar içindedir. 

*** 
Maaş ile ücret arasında nihayet bir 

terfi derecesi fark kabuJ edi1irken, 
bunu çok aşan hadler için bir tesvi
ye kabul etmek zaruri idi. Müktesep 
hak ancak çalışma ve kabiliyet şart
lariyle beraber telakki olunabilirdi. 
Netekim hazırlanan bazı esaslar, yal
nız bir parayı bir zamanda almış ol
mak yerine ehliyet ve iyi hizmete 
hak vermektedir. 

Ücretli vazifedekiler, yeni harem
deki yerlerini tahsil derecelerine ve 
uzak, yakın devlet veya devlete bağ
lı milf:sseselerdeki hizmet dereceleri
ne göre alacaklardır. Ancak bunlar a
ras•nda liyakatli olanlardan hizmet 
müddetleri iki seneye kadar olanla
rın bir, dört seneye kadar olanların 
iki ve bundan fazlalarının da üç yu -
karı dereceye terfileri imkanı teklif 
edilmiştir ki bu şartlar birçoklarmı 

ehliyetle çıkmış oldukları mevkiler
de tutacaktır. 

"Teklifin bir müsait hükmü de daha 
az bir barem derecesine ineceklerin 
bu farkı iki senede ücretlerind~n her 
ay bir miktar kesilmek üzere lrnpata
caklarıdrr. Esasen bu müddet içinde 

Ankara Dağcılık ve kayakcılık a
janlığından: 

1 - Önümüzdeki kurban bayramın
da Uludağ'da dağcılık federasyonu ta
rafından yapılmasına karar verilen ka
yak spor müsabakalarına Ankara'dan 
iştirak edecek kayakçılarımızın egzer 
sizlerini temin için 21. 1. 1939 cumar
tesi günü Elmadağına gidilmesine ve 
orada bulunan Yakup Apdal köyün
de bir gece kalındıktan sonra pazar 
günü akşamı Ankara'ya dönülmesine 
karar verilmiştir. 

2 - Cumartesi ve pazar günleri 
saat yedide Halkevi önünden hareket 
etmek üzere otobüs temin edilmiştir. 

3 - Cumartesi ve pazar günü ayrı 
ayrı gelmek istiyen kayakçıların bu 
aksam behemehal Halkevine gelerek 
isimlerini yazdırmaları. 

4 - Elmadağma gitmek üzere Halk 
evine gelerek isimlerini kaydettirmi
yen sporcular götürülmiyeceklerdir. 

5 - Uludağ'da yapılacak müsaba
kalara iştirak etmek veya seyretmek 
üzere gelmek istiyenlerin (toplu bir 
halde gidilmesini temin için) 25.1.939 
carşamba günü akşamı saat on sekiz
de Halkevinde yapılacak toplantıya 

gelerek isimlerini yazdırmaları rica 
ounur, 

İzmir fuarana hazırhk 
939 yılında açılacak İzmir fuarının 

geçen senelere nisbetle daha zengin ve 
verimli olabilmesi için ticaret ve sana
yi odalariyle ticaret ve sanat erbabı
nın daha geniş mikyasta iştiraklerinin 
temini ve memleketimizin muhtelif kö
şelerinde halkımızın el emeği ile vü
cude getirdikleri ev eşyası, melbusat 
ve tezyinata müteallik kıymetli ve sa
natkarane eserlerin fuarda teşhirinin 

te.minini Dahiliye Vekaleti vilayetler
den istemiştir. 

. Teşekkür 
Ailemizin sevgili reisi Hakkı Ateş'in 

beklenilmiyen ölümü dolayısiyle bizle
ri teselli ve taziyet ve cenazesine işti
riik ederek büyük acımızı paylaşan ve
Iekar arka..ıo~,,,-· .a..:-u .... ...,. 6 -r .. tr h"'"' 
talığt sırasmda gerek ölümünden son
ra çok insani alaka gösteren Budapeş
te sefaret ve konsolosluk erkan ve me
murinine derin şükran ve saygılarımı
zın arzma gazetenizin delaletini rica 
ederiz. 

Merhumun aile ve akrabası 

Mevlud 
Bayan Esma Suner'in irtihalinin 

kırkıncı gününe tesadüf eden yarınki 
cumartesi günü ikindi namazında son 
ra Hacrbayram caıniinde mevludu şe
rif okunacağından kendisini tanıyan
larla arzu buyuranların bulunmaları 
rica olunur. 

de bir derece yukarı çıkarak bu far
kr önceden kapatacaklar bulunacak -
tır 

Yeni barem; devlet bünyesinde işi 
P.hliyetlere aynı imkanlar içinde ver
mekle kalmamaktadır, onunla yeni u
zuvl"r istikrara ve mensupları da em
niyetli çalışmıya kavuşmaktadırlar. 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 

neşenin kendisi idi. lstvan'ın içi hayasızca zevkle 
dolu idi. Gunter'de bö:yie şeyler yoktur. imdi, anla
şılan Anna'nın haz duyduğu şeyler ötekilerdir. Bel
ki de bunun sebebi ken·disinin pek sakin bir kız ol
masıdır. Ya Piya çılgın Piya ... Fakat, Piya şinıdi hiç 
de çılgın değildir. Klari onunla ilk tanıştığı Piya'
nın o boş sözlerini hayretle hatırlıyor ... Zira bütün 
bunlar artık maziye aittir. Vakıa, Piya'nın anası ya
kında ölmüştür. Fakat Klari düşünüyor ki onu böy
le yükselten, onu sessiz ve hayran bir dinleyici ha
line getiren aşktır. Bütün bunlar ne içinden çıkılmaz 
bir labirenttir ve ne kadar ıstırap verici şeylerdir! 
Ela gözler sabırsızlıkla parlıyor ve önlerinde açık 
duran kocaman cilde dönüyor. 

Çeviren: Nasuhi Baydar xıx 

Kemalizm ve 
"Ulus" epey zamandanberi haftada 

bir defa "Ankara" adında bir Fransız
ca nüsha neşreder. Davamızı ve hadi
se/erimizi tanrtmağa çalışan bu gaze
tenin her tarafta bir çok karileri ve 
aboneleri vardır. Fransızca "Ankara"
ya bu münasebetle dışarıdan bir çok 
mektuplar da gelir. Arap memleketle-

"Efendim, 
Cümhurreisi "Kamil., Atatürk'ün ö 

lümü faciasından dolayı aldığınız bir 
çok mektuplara bu mektubum da ka
'tılacak. 

Ben, merhumun milyonlarca hayra
nı arasından yalnız biri değilim; aynı 
zamanda onun, tanmmıyan, kimsenin 
telkinine muhtaç olmaksrzm yolunu 
tutan "havari"lerinden biriyim. 

"1927 de, Avrupa limanlannr dola
şan "Karadeniz" gemisini Akdeniz li
manlarından birinde ziyaret etmiştim. 
Yeni Türkiye'nin bu seyyar sergisi 
pek parlak bir muvaffakiyet kazan -
mıştı. Babam, anam, kız kardeşim 

kardeşlerim ve ben, geminin hareket 
akşamı davetliler arasında bulunmuş
tuk. Türk hanımları bize büyük neza
ket ve misafirperverlik göstermişler
di. 

"Ertesi günü, bir daha giymemek ü
zere feslerimizi başımızdan attık. Az 
sonra hemşirem, zengin bir arap tara
fından istendi. Bu zat, kız kardeşimin 
yüzünü örtmesini şart koşuyordu. 

Biz ise: - Hayır, dedik, Gazi ve 
türkler bize hüriyeti, ve takip edece -
ğimiz yolu gösterdiler. 

Gazeteler ve radyo haberleri merhu 
mun sıhat raporlarını neşrediyorlar -
dı. Onları endişe içinde takip ediyor
dum. Günün birinde spikerin sesi me
şum haberi verdi. 
İnanamıyordum. Fakat haber her 

tarafta teeyyüt ediyordu. Işıklı tabe
lalar, gazeteler, radyo, daha sonraları 
sinemalar onun muazzam eserini göz
den geçiriyor ve merhumdan sitayişle 
bahsediyorlardı. 

Cenaze merasimi esnasında alınan 
plaklardan bir tane kalmadı. "Anka
ra" gazetesi esrarengiz bir surette tü
keniyor. Daha bazı başka gazeteleri de 
kapışıyorlar. 

Hala herkesin yüzünde yes ve elem 
görünüyor. 

Mazide ve halde, demagojili ve gü
rültülü bli.şöhret içinde hangi vevEam 

er var lr ki ölürken yalmz kendi mil-
letinde değil, milyonlarca yaıbancılar
da da bu kadar hürmet ve kederle ka
rışık bir teessür uyandırmış olsun? 

Tarihte böyle bir şey yoık. 
Fon der Golçe altın kasasını iade e

den korkusuz ve kusursuz asker, dün
yanın en harikulade tabiyecisi sekiz 
harbı ZJlfere götürmedi mi? Atatürk'
le en büyük müceddit, en heybetli dev
let adamını kaybettik. 

Milletini tekrar hayata iade etmek 
suretiyle bir Konfuçyus, şöhretiyle bir 
Harunurreşit, eseriyle bir büyük Fre
derik, dehasiyle bir Napolyon, meyda
na getirdiği neticelerle ise bir Ata
türk! 

"Emsalsiz"in dinamik tesir ve nü -
fuzu ile asıl Türkiye'nin aldığı hari -
kulfıde hız hakkında Tharaud, Ludvig, 
Beraud ve Armstrong'un kitapları pek 
zayıf bir fikir verebilirler. 1789 fran
sız ihtilali bir çok milletin hüriyete 
kavuşması gibi bir netice vermişti. 

Kemalizm'in mesut neticesi yalnız 

türklerin ve şahlıların değil, bir çok 
müslümanların da azat edilmesi ol-

müslümanlar 
ri abonelerimizden de, Atatürk'ün ö
lümü münasebetiyle bir çok mektup -
/ar geliyor. Bunlardan birini "Ulus"a 
terceme ediyoruz. Abonemiz mektu
bunu intişar maksadı ile gönderme
miş olduğu için, ismini ve adresini 
mahfuz tutmağı muvafık bulduk. lşte 
mektup: 

muştur. Yol açılmıştır. Eseri, hiç bir 
mani önünde durmaksızın devam edi -
yor. 

O, masamın üstünde, küçük bir çer
çeve içinde duruyor. Resim pek güzel 
değildir. Kağıdı sararmıştır. Bir al -
man gazetesinden kestim. Kül rengi 
gözleri, Bozkurd'un garbe doğru a -
mansız bakışmı ifade ediyor. "Kamil" 
Atatürk'ün uzun zamandanberi muh -
telif gazetelerde çıkan resimlerini, 
tercemeihallerini, menkıbelerini, ese
rine dair yazı ve anketleri kestim, top
ladım. Bunlar kıymetli bir mecmua 
halini aldı. 

Yer yüzünde onun için ağlıyan mil
yonlarca insan vardır. Ben de onun i
çin daima, sükun ve karanlık içinde, 
ağlıyacağım." 

Demir ve tahta 

fabrikaları 

şirketi kuruldu 
Ziraat bankası, Etibank, Türk Ti

caret bankası, Ticaret türk anonim 
şirketi ve Ürün ticaret türk limited 
şirketi 700 bin lira sermaye ile "De
mir ve tahta fabrikaları,. adıyla bir a
nonim ~irket kurmuşlardır. 

Merkezi Ankara olacak olan şirket 
lüzum gördüğü türk ve ecnebi şehir
lerinde şubeler a~bilecektir. Şirket, 
demir, tahta ve zirai aletler ile iştigal 
edecek, her nevi fabrikalar tesis ede
cek, müesses fabrikaları satın alacak 
orman ve orman mahsulü alıp satacak 
tır. 

BU AKŞAM~ 
Saat 21 de 

YENİŞEHİR 

ULUS 
SİNEMASI 

yalnız davetlilere mahsus 
olarak açılıyor = 

Sovyetler Birliğinde Türkiye 
için radyo konseri 

Yabancı memleketlerle kültür münasebet
leri idame eden umum Sovyet (Voks) ce -
miyetiyle S.S.C.B. radyo komitesi bu ak -
şam Tüı:kiye için bir radyo konseri tertip 
etmiştir. Bu konser Türkiye saatiyle tam 
saat 21 de 1744 metrede Moskova, 1060 
metı:ede Tbillissi, 309.9 metrede Odesa ve 
349.2 metrede Simferopol radyo istasyon -
larr ile neşredilecektir. 

Konserin proğı:amı şudur : 
Birinci kısım; rus halk şarkxlarr "Piat -

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

Balalayka triosu tar-alından. 
Rus halk şarkıları: Büyük akademik dev

let tiyatrosu solisti Baturin tarafından. 
İkinci kısım: Sovyet sesli filmlerinden 

şarkılar ve müzik kompozitör Dunayevski 
ve Pokras. 

TÜ~KİYE RADYODİFÜZYON 
P O S T A L A R I 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA RadY 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 1'•· 

T. A. P. 31.70. rn. 9465 Kes./ 20 ~= 
T. A. Q. 19.74 rn. 15195 Kes./ 20 ' 

A.nlwra 

CUMA: 20.1.1939 
12.30 Türk müzigi - Pi. . 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberJefl· 
13.10 - 14 Miızik (şen parçalar - Pl). 
18.30 Program. aıı 
18.35 Türk miıziği (ince saz Acem aştr 
19.15 Konuşma (haftalık spor saati) .. 
19.30 Saat ,ajans, meteoroloji baberlerı 

ziraat borsası (fiyat): ~ 
19.40 Tiırk mlizigi (muhtelıf şarkılar, 

meli türkiııeri). 1 - Bayati Ara .• 
peşrevi 2 - Udi Ahmet - Karcıg . 
:ıarkı Zahmt hicranın gibi ilemd~ 
- Hacı Arif - Gönül bezmi haraba 
gamdır. 4 - Suphi Ziya - Uşak şar~1 

Dökülmüş zambak gibi. 5 - Dede~ 6 şak şarkı - Aglatırlar güldürürler: 0 Dellal Zade - Karcıgar şarkx - ~k_ı 6 Turnam. 7 - Karcığar saz semaısı 
Rumeli halk türküleri: Koyun b' 
yükseklere. Sabah olsun ben bu ~ 
den gideyim. Daglar dağlar vır 
dağlar. Alişimin kaşları kara. O~, 
yanlar : Mıizeyyen senar, M. Ça~l 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çaı;lal' 
Kemal Niyazi Seyhun. 

20.30 Konuşma (Çocuk esirgeme kururıı\ 
20.45 Müzik (riyaseti cumhur flarrooıı\. 

orkestrası - şef: Praetorius). l - ~ 
na N eidhardt: İkarus, senfonik şııf 
O'p. 67 2 - Nino Neidhardt yaylı saı 
lar kuarteti ve orkestra için Konçe~ 
to, op. 74. 3 - W. A. Mozart: Senfo 
Re majör No. 504 Adagio - Alleg! 
Aldante Presto. 

Zl.45 Saat, esham, tahvilat, kambiyo - ııır 
kut borsası (fiyat). . 

21.55 M iızik (küçük orkestra - şef: N ecı~ 
Aşkın) ı - Johannes Brahms - Ma 
car dansı No. 8. Z - Willi RicharU' 
Küçiık balet süiti 3 - Fried Waltet' 
Serenad 4 - de M icheli - Çocuk oyUtl' 
ları. 5- Hanns Löbr - Büyük vals 6 4 
Mainzer - Düğün töreni. 7 - Leopol 
- İspanya melodileri - potpuri. 8 ' 
Hans Mainzer - Serenad 9 - TempO 
Tempo - galop. 

23.00 Müzik (dans - Pl). . 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarııı1'1 

program. 

Avru.pa 

ORKESTRAKONSERLERİVESENF~ 
furt - 16 Ştutgart - 19.30 Budape~· 
te - 20.10 Stutgart, Laypzig - 20.30 
}<'!oransa _:_ 21 Roma, Sottens. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
NİK KONSERLER: 14 Ştutgart ~ 
16 Laypı;ig - 19 Hamburg - 20.ıO 
Münib - 20.15 Frankfurt - 21 Mila• 
no - 21.30 Paris - P. T. T. - 21.35 
London - Recyonal - 22.15 Stok • 
holm - 24 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 17 .25 Stokholm - 21.2~ 
Hamburg - 2Z Faris - Eyfel kulesı 
- 24 Ştutgart. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt _.. 
15.30 Viyana 15.45 Keza - 18.10 
..,, ._ t •o..,.""'- Y -~•- n • .._. 

Paris - 21.30 Monte Ceneri - 22.20 
Kopenhag. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 Kö· 
nigsberg - 8.30 Münib - 12 Alman 
istasyonları - 18 Viyana. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 7.10 Ke• 
za - 8.30 Frankfurt, Kolonya - 9.40 
Berlin - 10.45 Hamburg - ız Ko
lonya, Viyana - 13.15 Münib - 14 
Laypzig 14.10 Alman istasyonları -
15.25 Hamburg - 15.30 Berlin - 16 
Alman istasyonları - 18 Berlin - 19 
Alman istasyonları - 19.30 Frank -
furt - 20.10 Königsberg - 21 Frank· 
furt, Kolonya - 22.20 Königsberg -
22.35 Münih, Viyana - 24 Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 17.30 
Bertin. 

DANS MÜZiCt: 17 Ştutgart - 18.20 Ko -
lonya - 20.10 Berlin, Hamburg - 21 
Viyana - 23 Roma - 23.25 London 
- Recyonal - 23.45 Paris - P. T. T., 
Tuluz, Pirene - 24 Droytviç, Lük
semburg. 

İstanbul valisi sular idaresini 
gezdi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Vali su
lar idaresini tetkik etmiş ve burada -
ki memur adedi ile memur maaşları 

hakkında esaslı tetk~kler yapılması -
na karar vermiştir. 

!±±l 
tiyle buluyorlardı ama şimdi vaziyet değişmiştir. deldir ... Dünyada kimse bunu kesmeğe muktedir 
Memleketine mi dönsün? Macar hicreti azalmışsa olamaz. Anna titriyor: 
da oradan bütün gelenler ya mühendis, yahut he- - Sen tabiiyet meselesinden mi bahsetmek isti-
kimdirler ve serbest meslek sahiplerinin uğradtkla- yorsun? 
rı sefaletten şikayet etmektedirler. Memleket gaze- - Belki bunu da düşünüyordum ama asıl düşün
teleri, Barabaş'm hazan tefahürle satın aldığı ma- düğüm Albertin'rdi. Bu izdivaç imkansızdır. Ve 0 -

car gazeteleri de böyle demektedirler. nun imkansız olduğunu Yani ne kadar çabuk öğre
Bundan başka, oğluna bundan bahseder de oma- nirse o kadar iyi olacaktır. 

car tabiiyetine tekrar avdeti teklifini reddederse ne Anna düşüncelere dalıyor. 
olur? Yani bir fransız kızını seviyor. Eğer macar ol- - Ben senin kadar kati söy]iyemiyeceğim. Al-
mak istemiş olsaydı bunu kendisi söylerdi. Bu sefer bertin Y ani'yi belki Y ani'nin onu sevdiğinden fazla 
de belki onu bundan vaz geçirmek babasının vazi- seviyor. 
fesi olmuş olurdu. - Ben bwıun aksini söylemedim ki. Zavallı Al-

Esef, endişe ve .sükiin!a dolu bir kaç hafta geçi- bertin! O, elinden geleni yapıyor. Bizlere insan mu-
yor. Sonra, herkes müşterek ve zımni bir kararla, amelesi etmek için kendini öyle zahmete koşuyor 
kati yıl dönümünü unutmuş görünüyor. ki! 

-64- Bu arada Yani rüştünü ispat ediyor. Yirmi bir Fakat bunu resmen unutan tek kimse varsa o da -Tuhafsın Klari. Sanki ayrı memleket insanlan 

şına gelmemiş bile olsa o anda ister istemez aşık o

lur. Bu çiçek gibi ehreli genç kız, yirmi yaşında gô
rünmesine rağmen, yirmi dört yaşında-dır. Olabilir 
ki onun için sınır - yaş bu yaştır. Bayan Barabaş Me
zotur'da kendi gerçliğini, pazar günü - yeğen, kar
deş, hemşire, arkadaş - genç kızlarla delikanlıla -
rın bir arada geçirdikleri güzel günleri hatırlamak
tadır. Ah! O hayat hiç de böyle değildi. Buraoda, 
genç kızlar vahşileşmişlerdir. Mezotur'da çok daha 
iyi idi. Fakat o günleri tahayyül etmek neye yarar! 

Dakikalardan beri dinlememekte olduğu Katri
na'ya soruyor: 

- Ne diyordunuz, canım? 
Klari, meseleyi ·daha ziyade Anna'nın görüşü ile 

mülahaza ediyor. Anna Vasya'yı seviyordu, lstvan'-

yaşı kutlanıyor, yirmi iki yaşına basması da bera- bizzat Yani'dir. Çok çalışıyor ve çok seviyor: Onun arasın·da bu ilk izdivaç olacakmış ... Ve bundan baş
ber. Kız kardeşleri ona kravatlar, ve Albertin de bir nazarında yirmi birinci yaşı Albertin'in vermiş ol- ka, mademlsi, yabancılık bahse mevzudur, biz 
kol saati hediye ediyor. Fakat, hiç kimse Yani'nin duğu kol saatidir. Bardişinof'la, Liif'le, Maura ile bak nasıl uzlaşıyo-
fransız tabiiyetinden vaz geçmesi zamanının gel- Klari Anna ile yalnız kalınca güle güle: ruz. 
miş olduğuna dikkat etmiyor. Barabaş bile buna da- - Ne ketum ve dirayetli aile, diyor. Aramızdan Klari makaraları koyuveriyor. Anna, şaşkın ona 
ir hiç bir iymada bulunmıyor. O günlerde sadece biri için zevksiz olan hiç bir mevzua katiyen temas bakıyor. 

bıkkın görünüyor. Gamlı nazarlarla önüne bakıyor etmeyiz. Halbuki daha akıllıca bir harekette bulun- - Bunda böyle kahkahalarla gülünecek ne var? 
ve, akşam, bara gideceğine macar lokantasına de- muş olurduk, ~yet Y ani'ye haber verseY'dik... - Y ani'nin babamı görmek üzere Albertin'i ha-
vam ediyor. Evet, bu onun için bir muvaffakiyetsiz- Anna'nın işi çoktur. Mağaza sonbahar mevsimi- ra götürdüğü zaman sen de orada idin, değil mi? 
likti, vatanperverliğinin ve tahminlerinin muvaffa- nin kesif mesaisi içindedir, ve Anna her gün açık Zavallı çocuğun Albertin'e Maura'yı göstermek is
kiyetsizliği. Ne yapmalı? Yani iki sene sonra mü- yeşil, açık mavi ve hususiyle güz-yaprağı renginde temiş olduğu.;u sanırım ... Ve 0 sırada Albertin'in ta
hendis olacaktır. Takip edeceği meslekte önüne en- kumaş yığınları arasında kaybolmU§ gibidir. Güz- kındığı tavra dikkat etmedin mi? Gayet terbiyeli i
geller çıkarmak sırası mı? Muhakkak ki Yani ma- yaprağı ... Son baharda dökülen yaprak rengi buse- di ve her cümlede en az beş kere "prens" diyordu. 
car sıfatiyle de tahsile devam edebilirdi; icap eder- ne pek modadır. Anna'nın zihni modelci tarafmdan Fak na 

~onunün~u~~ha~luı ~ö~d~e~n:e~b~i~l~ir~d~i~.~E~sa~~~n~y~a~-~-t~e~k~l~iffJe~diiill~eLb~~~~~J-~--~--------~~-
ah-ici--J..,. ... -L---L-.: 
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Beş kona ki ık yol ... 
. Eski zaman hekimleri, biraz da fi- rinin başka başka olmasından hiç 

hıyo~ojiyi düşünmekle beraber, da - bir netice çıkmaz. İnsan neslini de -
k~ ~Yade yedi ve dokuz sayılarında- vam ettirmek kudretini ancak bu ü
.. 1 llguru göz önüne getirerek İnsanın çüncü devrede iktisap eder. 
01lıriinü, her biri yedi yıllık dokuz Büluğ devresinin ehemiyeti bu ya
devreye ayırırlar ve dokuz kere yedi kınlarda pek ziyade artmı§tır. Bir 
~ltrnı§ üç yıldan sonra devam e•den taraftan kadınlık ve erkeklik hor-
0tnrü artık önemli tutmazlarmış. monlarının biribirine karışmasmdan 

O zamandanberi insanların vasati hasıl olan karışık insanların gittikçe 
Ötnrü haylica uzamış olmakla bera- daha iyi tetkik edilmesi, bir taraftan 
ber, bir taraftan da dünyayı küçül- da hemen her türlü hastalığın bu 
teıı timendüferle otomobil icat edil- büluğ devresinde hususi bir şekil al
~i§ olduğnudan şimdiki hekimler ması, başka tabirle, büluğ devresi -
0 ntriimüzü ancak beş konaklık bir nin kendisine mahsus hastalıkları 
Yol olarak gösterirler. bulunması bu devrenin ehemiyetini 
Önıür yolunun birinci kısmı, anne- pek büyütmektedir. Şinıdiye ka•dar 

sinin karnından havalı dünyaya çı - çocukluk devresi için mütehassıs bir 
ka.n çocuğun ilk nefesini aldığı an· ı hekinılik olduğu gibi, bu yakınlarda 
dır. bir de büluğ yaşı hekimliği meydana 

Vakıa ondan önce geçirdiği 9 çıkmış gibidir-
a.:yda gene hayat varsa da o hayat, Ömrümüzün dördüncü devresi o -
toprağa yapışık nebat hayatnı ha - lan olgunluk çağında insan arbk be
lırlattığından - zaten nüfus kayıt- deninin muvazenesini bulmuştur. 
larında da sayılm.adığı gibi - ömrü- Çocukluk devresinde hızla, büluğ 
ln'Üz de hesap edilmez. Bu birinci devresinde yavaş yavaş büyüyen in
devre yalnız bir nefes alacak kadar san bu devrede büyÜmekren kalır. 
kısa olmakla beraber hayatın en içtimai bakundan insanın en ziya•de 
tnühim devresi olduğu kolayca tah - didindiği, yorulduğu devre bu ol . 
in.İn edilebilir. Çünkü o ana kadar gunluk çağı ise de, fiziyoloji bakı • 
bütün gıdasını annesinin kanında mından bu devrede kadınla erkeğin 
hazır olarak bulan çocuk o andan birleşerek nesli devam ettirmekten 
&onra havadan oksijen alacak, baş - başka vazifeleri voktur. 
ka türlü gıdalarını da annesinin sü- Bununla beraber olgunluk devre
dünü emerek kendisi vücu•dunda ha- sinde insan artık değişmez sanma -
zırlıyacaktır. malıdır. Hayatta tam muvazene hali 
Şurası kayde değer ki yeni doğan yoktur. insan bu dördüncü devrede 

Çocuğun beyninde hücrelerin hepsi fikirce pek ç~k dağiştikten başka, 
tamam olduğu halde hücrelerin içe- bedence de az çok değişir. Şu kadar 
risi büs.bütün boştur, hiç bir türlü ki bu devredeki deği,melere artık 
zeka eseri yoktur ... Bir de yeni doğan büyümek denilemez. Küçülmek de 
ÇOcuğun aldığı ilk nefesin, hayatı- değildir, yalnız değişme demek en 
ııın. öteki ucunda vereceği son nefe- doğrusudur. insan oğlunun bir günü 
sin. aynı olduğu dikkat edilecek bir ertesi gününe fikirce benzemediği 
§eydir. gibi bedence de benzemez. Hayat 

O kısacık andan sonra ömrün ikin- durmadan değişmek demektir. 
ci devresi başlar. Bu devrede çocuk En son, ihtiyarlık devresi önceki 
bir taraftan yaşaınası için lüzumlu nisbi muvazenenin bozulmasıdır. Bu 
enerjiyi hasıl eder, bir taraftan da devrede insanın bütün uzuvlarının, 
büyümesine lüzmulu olan ihtiyatları bütün hormonlarının kıymeti azalır. 
toplar. Bir rivayete göre çocuk dai - Hastalık denilebilecek bir hal olma
lna ihtiyatlariyle geçinir de, her gün sa bile hayat zayıflar, kuvetten dü
Yeniden aldığı gıdalarını daima ihti- §er. Yalnız beyin, İnsan oğlu yeni 
yat tarafına koyar. Fakat bu fikir, doğduğu vakıt şekilce tamam fakat 
her ay aldıkları maaşı daima ban - bom boş olan beyin bütün hayat es
kaya bırakarak, sarfedecekleri pa- nasında dolduktan sonra, ihtiyarlık
rayı çek kesip bankadan alan tam ta da - işlememekten paslanmış de 
hruiuva fj'7ivnloii hocalarının riva - ğilse - kudretini muhafaza eder, 
yetidir. Gerçekten öyle olduğu kim- faaliyeti de arttırabilir. İnsan son 
yaca henüz İspat edilenıeıniştir. nefesini verip gözlerini yumduktan 

insanlar arasmda ayrılık da öm - sonra bile beyin bir müddte daha ya
rün bu ikinci devresinde ba§lar. Nor- şar. 
mal adam dediğimiz şey ilk nefesini 
alan çocuktur. O birinci ve kısacık 
devrede insan yavrularının hepsi bi
ribirinin aynıdır, hepsi aynı r.uretle 
ilk nefesi alır. Fakat ondan sonra i -
kinci devrede artık iki çocuk biribi
:tine benzemez. Biri daha çabuk bü
yÜr, biri daha yavaş büyür. Bir çocu
ğun büyiimesi oldukça yolunda gi -
der, pek büyük karışıklık çıkmazsa 
o çocuğa normal deriz ama, her ço
cuk ayrı ayrı tarzda büyiir... Her 
halde insan ömrünün bu ikinci dev
resini ayrıt ettiren sıfat ya§amak ve 
toplamaktır. 

ömrün üçüncü devresi büluğ za
manıdır. Bu devrenin büyük ehemi
yeli insanları kadm ve erkek olmak 
üzere ikiye ayırmasıdır. Gerçi yeni 
doğan çocuğun da kız veya erkek ol
duğu §ekilden belli olur.Fakat büluğ 
yaşına kadar kız ve erkek şekille-

Hayatın 

G.A. 
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"Türk tütünü /1 çıktı 
.. Türk Tütütnü"ntin 16 ıncı sayısı 

da çok kıymetli mesleki yazılarla çık
mıştır. Bu sayıda türk köylüsünün se 
ferberliği, tütün satışlarında borsa u
sülüne gitmek mevzuubahis mi 1, Baf
ralılar şirket kuruyorlar, Erıbaa'da tU -
tün mahsulü, türk tütünlerinin işlen -
mesi, tütüncülüğümüzü nasıl koruma
lı bize Yunanistan' dan satılan tütünler 
başlıkları altında tütüncülüğe ait çok 
kıymetli ma](imat, ve fikirler bulun
maktadır. Okuyucularımıza tavsiye e
deriz. 

• 
ıçyüzü 

ASKERLİK BAHİSLERİ 

Almanya ile İngiltere 
arasında deniz kuveti 
nisbeti 

A lmanya'nın yeniden askerlik 

kudretini iktisap etmiş ol -
ması, alman ve İngiliz donanmaları 
arasındaki kuvet nisbetinin tekrar 
tanzim edilmesini zaruri kllnuştı. 

Bundan dolayıdır ki ,iki devlet a -
rasında görüşmeler başlamı.ş ve bu 
görüşmeler neticesinde, tekmil Bri
tanya donanmasının kuvetine nis -
betle alman donanmasmm kuvetini 
yüzde 35 olarak tesbit ve tahdit et
miş olan 18 haziran 1935 anlaşması 

meydana gelmişti. Bu rakam ve tah
dit edilmiş olan tonaj miktarı, Al -
manyan'ın stratejik gayesine muva
fık gelmektedir. Bu çerçeve içinde, 
Almanya İngiltere kadar denizaltı 
gemisi inşa edebilecek mevkidedir. 
Ancak, Almanya'nm İngiltere ka -
dar zırhlısı bulunması için ortada 
hiç bir sebep olmadığı gibi, bugün 
de buna ihtiyaç yoktur. Führer'in 
donanma politikasını yerinde tatbik 
edilen makOl bir tahdit diye telakki 
etmek lazımdır. 

Bu mülahazadan dolayıdır ki, mu
kavele ile tahdit edilmiş olan üçte 
bir nisbeti, Führer'in donanma ku -
vetinde kendi arzusivle yapılmış 
bir tahdittir. Führeri, silahların va
ziyetini bu suretle yükseltmeğe, fa
kat aynı zamanda da bu derece ta -
sarrufa sevkeden iki hayati sebep 
vardı. Birinci sebep, anavatan top -
raklarının emniyeti meselesi idi; 
yani, şimal ve şark hudutlarında, 

düşman taarruzuna hedef olabilecek 
yüzlerce kilometreyi bulan alman 
sahillerini emniyet altına almak da
vası idi. ikincisi de, deniz ticareti-
ni ve bu ticareti yabancı memleket
lerde temsil eden alınanları emni -
yette bulundurmayı istihdaf ediyor
du. Almanya'nın bunlardan başka 

bir gayesi yoktu ve bugün de yok -
tur. 

Almanya ne Amerika ve ne de dı:niz .aşırı 
memleketleri zabt ve fe~h~tmek nıyet.ınde
dir. o, sömürge taleplerını gerçekleştırme
ğe azmetmiştir ama, bunu zorla zabtetme_k 
suretiyle yapmıyacaktır. Avusturya ve Su
det memleketleri bu işin başka türlü de 
yapılabileceğine kafi bir delildir. 

1 Bunun üzerine 
17 temmuz 1937 
de ingiliz dış ba
kanlığında, al
man - ingiliz do
nanma mukave
lesine zeyl ol
mak üzere ikin
ci bir mukavele 

ilave edildi. Bun-FOLKİŞER BEOBAHTERDEN 
dan maksat bazı 

eksikleri tamamlamaktı. Çün -
kü, 1935 anlaşmasında, gemi tipleri
nin büyüklüğü ve bunların silahları 
hakkında kalitatif hükümler yok -
tu. 25 mart 1936 "Londra mukave -
lesi" ile İngiltere, Fransa ve Birle
şik Amerika arasında bu hususta 
bir itilaf meydana geldikten sonra, 
Almanya, kalitatif tahdit meselesi
nin de görüşülebilecek bir hale gir
diğini gördü. Sovyetler birliği mo -
dem bir donanma inşasına karar ve
rip Londra mukavelesini kabul e
dince, Almanya da muvafakat kara
rı verdi. Bunun neticesi şu oldu: 

kavele de bundan böyle inşa edile -
cek olan denizaltı gemileriyle ağır 
kruvazör inşaatını istihdaf etmek
tedir. Ancak şunu da kaydetmek la
zımdır ki, bu defaki anlaşmada da 
üçte bir nisbetinin çerçevesi dışına 
çıkılmamıştır. 

Bu nisbet anlaşmasının metin ve 
tarihçesini bir defa gözden geçire
lim. İngiliz _ alman donanma anlaş
masında, üçte bir nisbetinin değiş -
mez olduğu ve bu nisbetin diğer 
devletlerin inşaatından müteessir o
lamıyacağı kaydedilmişti. Buna mu
kabil, diğer devletlerin inşaat pro -
jeleri, deniz muvazenesini esaslı bir 
surette bozacak şekil aldığı takdir -
de, bu anlaşma, Almanya'ya, İngiliz 
hükümetiyle yeni vaziyeti tetkik et
mek hakkını vermişti. 

1935 haziran anlaşmasiyle, Al -
manya, denizaltı tonaj mi~tarının 
İngiltere denizaltı t~na_j mık_t~rına 
çıkarmak hakkını haızdı. Bu ıtıbar
la, denizaltı tonajı, umum donan -
ma tonajları nisbetinin yüzde otuz 
be!:] olacağı kaydının dışında kald ı. 
Halbuki, Almanya, inşaat tekmğ i 
sebep ve mülahazalariyle bu hakkı 

nı bugüne kadar kullanmadı ve de
nizaltı tonajını, ingiliz denizaltı to
najının yüzde 45 i nisbetine çıkar -
ma.Kla iktifa etti. Ancak, 18 haziran 
1935 tarihli anlaşmada, Alman -
ya sayet denizaltı tonaj nisbetini 
yüzde 45 aşmak istiyecek olursa, v~
ziyetin dostça görüşmelerle tetkık 
edileceği kayıdı vardı. 

Yüzde 35 çerçevesi içinde kalmak 
şartiyle, Almanya, 20 santimetrelik 
toplarla cihazlanmış 10.000 tonluk 
beş ağır kruvazör inşa etti. Zaten 
bu tipten olan "Blüher", "Hipper", 
"Prinz Ojen" kruvazörlerini, 1935 
anla~masma istinaden önceden tez
gaha koymuştu. 

İmdi, yabancı memleketlerde yan
lış bir tefsire uğrıyan deniz mesele
sinin kısacası şudur: 

Almanya ile İngiltere arasındaki 
donanma nisbeti, yüze karşı otuz 
beştir. Almanya bu nisbete tas ta -
marn riayet etmiş olup, bu nisbet 
çerçevesi içinde, İngilterenin deniz
altı tonajı kadar denizaltı gemileri 
inşa etmek ve donanmasında beş a
ğır kruvazör bulundurmak hakkını 
haizdir. Halbuki, denizaltı tonajı -
nın nisbetini yüzde 45 den yukarı 
çrkarmamış olduğu gibi, sadece üç 
tane ağır kruvazör inşa etmiştir. 

ı- d ........ k . 
A lmanya ne Amerika ve ne de Q Q mUZIQI 00Sert 

d ni:.: et ırı nıcı:nl k tlcri. :taht- _:.......,_~~-~·~~----~~~ 

Birleşik Amerika'da 

ayda 5000 tayyare 
ve fethetmek niyetindedir. O, sö -
mürge taleplerini gerçekleştirme -
ğe azmetmiştir ama, bunu zorla zab
tetmek suretiyle yapmıyacaktır. A~ 
vusturya ve Südet memleketleri, bu 
işin başka türlü de yapılabileceğine 
kafi bir delildir. 

Bu defa, 30 ilk kanun 1938 de İn
giliz ve alman deniz mütehassısları 
arasında Berlin'de yeniden görüş -
meler yapıldı. Almanya'da zerre ka
dar hayret uyandırmamış olan bu 
vakıa etrafında, yabancı memleket
lerde, görüşmelerin ehemiyetini kat 
kat aşan, hatta üç yıldanberi me!'i o
lan bugünkü alman - ingiliz donan
ma nisbetinin ne suretle meydana 
geldiğini göz önünde tutmıyan tah
min ve kombinezonlar ileri sürüldü. 

Görüşmeleri yapan partönerler -
den birinin çlkardığı bir tebliğe gö
re, yapılan yeni mukavelenin metni 
önümüzdeki günlerde aynen neşre
dilecektir. Almanya ile İngiltere a
rasında 1935 ve 1937 de yapılan an
laşmalardan bilindiği gibi, bu mu -

22-1-1939 pazar günü saat 15.30 
da Müzik Öğretmen okulu konser sa
lonunda 

Oda müziği konseri. 
Piyano ve keman için sonatlar. 

imali kabil mi ! 
Çalanlar: E. Zuckmayer, L. Amar. Amerikan hava ticaret odası reisi 
1 - w. A. Mozart (1756 - 1791) So- Layhtan Rojen, Amerikan hava en -

nat Si bemol majör (1784) 

a) Largo, Allegro 
b) Andante 
c) Allegretto 
2 - R. Schumann (1810 - 1856) So-

nat ıa minör, op. 105 (1851). 

a) Çok canlı 

b) Allegretto 

c) Canlı 
3 - C. Franck 

la majör (1886). 

(1822 - 1890) Sonat 

a) Allegretto ben moderato 
b) Allegro 

c) Recitativo - Fantasia, ben mode
rato. 

d) Allegretto poco mosso. 

düstrisinin iktidarını anlatan bir ra-
porunda demiştir ki: 

- Amerikan hava imalataneleri, bu 

günkü istihsalini iki misli arttırarak, 

senede 5000 askeri tayyare yapabile

cek kudrettedir. Raporu yazan zata 

nazaran 1700 ü askeri tayyare olmak 

üzere 1938 de, Amerikan tayyare fab

rikalılardan her tipte 3675 tayyare 
çıkarılmıştır. 1938 de ayda 150 askeri 

tayyare çıkaran amerikan fabrikaları, 
senenin nihayetine doğru 200 tayya

reyi bulmuştur. Eğer bir inşa proğra

mına göre senede 5500 tayyare çıkar

mak istense, bugünkü ame'ri.kaın tay -

yare sanayii buna muktedirdir. 

bir sesle cevap verdi: le~mesi kolay olmıyacaktır. O zaman yet lüks bir hayat içiınde yaşıyabiliyo-
- Umumi olarak, Mister Fankort, benim yardımımm da size bir faydası rum ki bu, bizim vaziyetimizde olan 

hayır; son vazifem Frivoliti tiyatro - dokunamıyacağından korkarım. Yok bir kimse için bir zarurettir. Bana 
sunda perdecilikti. Ondan önce bir öyle değil de kuvetlinin zayıftan, kur- yardım edenler de hep koyunlardır. 
sebzecinin arabasını sürüyordum. Da- nazın budaladan istediğini alıp kopar- Blis sordu : 

'-':.:======================= __ 26 -==~ ha önce kapıcılık ve odacılıık nevinden masını, işliyen bir kafanın durgun bir _ Pekala, postları iyi yüzülüyor 
bir iş de gördüm. Mutfak sobaları sey- zekadan her şeyi almağa hakkı bulun- mu ? 

1 
Yazan: Filips Openhaym yar satıcdığım da vardır. duğunu öğreten tabiat kanununa, bu Fankort hafifçe gülümsedi : 

yerlerinde srk sık görülen bir sima ol- rim. Mh; Fıorrest sizin bir iş istediği- Fankort: felsefeye, bu hayatın biricik felsefe- _ Genç dostum, dedi, biz şimdiki 
duğu için tanımakta müşkülat çekme- nizi bildirmişti. - Epey değişik, fakat, şüphesiz, sine inanıyorsanız; eğer mister Con- halde, nasıl derler, işin temelini at -
mişti. Fakat karşısındaki adam, aynı - Fena halde bir iş bulmağa muhta- enteresan bir meslek hayatı, dedi ve son kendinizi bu modern düşüncelere maktayız. Benim mesleğimdeki mak -
tanışıklığı göstermedi. Bu zat, siyah, N . . . . a sonra cigarasınm ucunda.ki külü si'l - uydurahilirseniz o zaman çektiğiniz sat ve hedefi siz, aradan aylar, hatta 

cım. e ış verırsenız verın, yap ca - kerek ilave ettı· ·. s k t 1 d k t 1 ·· k" 
dalgalı saçları, güzel traş olmuş uzun ğım. 1 ın 1 ar an ur u manız mum un ve seneler geçtikçe daha iyi kavramıya 

yüzü, pek ifadeli olmakla beraber iyi Mr. Fankort, önünde açık bulunan - Fakat bana kalırsa bütün bu işler kolaydır. muvaffak olacaksınız. Şimdilik en 
tavurlariyle temayüz etmiş bir centil- kutudan bir cigara çekerek sordu; bi~~~~nin benzeridir. Blis, düşünüp de söyliyecek hiç bir müstacel mesele, sizden ne suretle is-
mendi. Üzerindeki elbisesi ise kusur- _Bir cigara içmez misiniz? şey bulamamıştı. Adamın mantık ve tifade etmek mümkün olacağını ka • 
&uzdu. Blis'i gözlüğünün arkasından - Sizi temin ederim ki.. .Diye söze muhakemesinin dokunulur bir tarafı rarlaştırmaktır. 

Blis, bu teklifi hiç tereddütsüz ka - b ı F k 
müsait bir tarzda tetkik ettikten son- · aş amıştı. a at Fanıkort, onun sözü- yokt~. Blis cevap verdi : 
ra sordu : bul etti. Cigarayı yaktığı zaman bır an nü kesti: 

için gözleri kapandı. Bu cigara, ken- Mr. Fankort devam etti: - Orasını siz bilirsiniz. Ben, kenOi-
- İsminiz Conson'dur, değil mi ? disinin evelce kullandığı ve Londra'- - Beni yanhş anlamayınız, dedi, - Eğer genç dostum, söylemem si- me verilecek her işi yapacak bir vazi -
Blis : nın en güzel nevi olan türk tütünün- bu benzerlik yalnız bir bakımdandır. zi gücendirmezse şunu diyeyim ki siz yctteyim. 
- Evet, Ernest C-0nson, dedi. den yapılmıştı. Cigaranın dumanını Bunların hepsi de sizin vaziyetinizde şimdiye kadar yaşadığrnız hayatta hep Fankort mırıldandı : 
Bir an Ceyıns Fankort, yüzune bak- tadını çıkara çıkara bırakıyordu. Son bulunan bir kimseye uymamış, yakış - koyunlar tarafından yolurunuşsunuz. - Peki öyle ise, dedi, fakat sizde 

tı. Bu sırada Blis, kuvetli bir projek - zamanlarda ise en kaba nevinden tü- mamış işlerdir. Sonra bunların hepsi Öyle değil mi? Şimdi benimle bera - anlıyo s k. b . 
törün kendisine ve mazisine çevrilmiş · 1 · d M k ·T· de namuskarane denilecek işlerdi; her, aynı düşünce ile çalışacak olursa- yim h: ~n~z · 

1 
• eı;:.ı:n• nasıl söyleye-

tun er içıyor u. r. Fan ort gu um - halbuki benim teklif edeceg-im öyle . . '. v. rı erımın uçük dairesi içi -
olduğunu hissediyordu. sedi: nız öteki tarafa geçeceksinız; ıstemez ne gırebılmek ancak tedricen kabil o-

d f l 1 d. · değildir· misiniz? Mu··saade edin de size bir baş- 1 b'l' İlk - Sizin hakkınız a az a şey er öğ- - Oturunuz, dedi, şim ı Mıster aı 1 ır. önce size mülazemet nevin-
F k h . b. Blis, adamın yüzüne baktı. Mr. Fan- ka cigara daha takdim edeyim. d b. ·f renmeyi , ... zumsuz sayarım. a at er Conson, elimden gelirse sıze ır yar - en ır vazı e vereceğiz. Şimdi söy -

hangi bir mektepte bulundunuz mu ? dmda bulunmak isterim. Hayatınızı kortta fikrini uzun uzadıya izaha Blis, sessizce aldı. Böyle efendi ta- leyin bakalım bana, Londra'nın egleın-
- Evet Eton'da. kazanmak istiyorsunuz. Sizi hayatmı- mecbur kalacağından dolaıyı üzülen vurlu, kibar bir adam tarafından tek - ce yerlerinden devam etmekten zevk 
- Daha başka ? zı kazanabileceğiniz bir yola koyaca - nazik bir adam hali vardı. Sözüne de- rar müsavi insan muamelesi görmesi alacağınız ve bundan sııkxlmıyacağı -
- Magdalen'de; fakat bunları ko - ğrm. Yalnız mesele şu: bu hayat ka • vam etti: içinde tuhaf bir his uyandırıyordu . nız nereleri vardır ? 

nuşmıya lüzum var mı ? zandıracak isin u ve abu türlü olma- - Eğer mister Cons:,-:o~n~, _ _::s~o~sz.y~e~te~n!.:i~n~~M:!!:..!;iSı?Jt~.....r..ankı&ı.ıı..ıtw.1~,:ı,u;ı_ı;;,~ ..... ~--ıL-..ı:ı..LL-..-n 
---=::.::..::~:....:..:==:..:....:..::..:...,;:.:.....:~--~~...ı..;;.=;.:;:..:.::;::..::::.~~~.ı..:::..:=...:;=.;.;;:....=..:=.=.-1-~-
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İnadın patolojisi 

Müşahedelerinden çıkardığı 
kümlere de istinat ederek C 
nic'in cihan manzumesi hakk 
ileri sürdüğü mütaleaya işti 

yıldızlar aleminin merkezi d .. 
mız olmayıp güneş olduğunu 

dünyanın da diğer seyareler 
kendi mihveri üzerinde döndü 
beyan eden Galilee'yi ilzam 
Copernic sistemini dinsizlik 
sayan Roma divanı huzurund 
zalı alim vakıa susma,, hatta 
etfiğini söylemek mecburiyet 
kalmıştı. Floransa'ya dönen Gal 
hatırlardadır ki, gene gÖrÜ§Ünd 
rar ederek bu hususta bir de 
ne§rettiği için, nihayet, 70 yaş 
enkizisyon huzuruna çıkmış ve 
hapsi altında, mahzun ve must 
hayata gözlerini yummuştu. 

Nuh deyip peygamber d 
inatçının hikayesini hep biliriz. 

inadı nasıl tarif etmeli; in 
hazan bir meziyet, hazan büyük 
kusurdur? Haksız bildiğinde 
haklı olanda ısrar etmek bir faz 
bilmiyerek yanlış görüşte inat 
mek cehalet, ve - bundan daha 
tü olarak - yanılmış olduğunu 
lad•ktan sonra dahi ilk fikrinde 
bit kalmak iptidai bir gurur eser· 

inadın çeşit çeşit misaline ha 
ta her gün tesadüf ediyoruz. H 
olarak görüşünde inat edeni ani 
ya çalışmaktan, basit bir. guru 
siri olana karşı da gülümseyip o 
silkmekten başka çaremiz yokt 

Geçen gün bir inatçı ile karş 
tım. Benden bir meselenin hakik! 
ni sordu. Kısaca anlattnn. Söyle 
lerim;n aksine kani oLduğunu bil 
di. Tafsilat vererek uzun boyl 
zahlarda bulundum. Ve en sonun 

- İşte anladınız ya, mesele 
dan ibarettir, dedim. 

Ne cevap verdiğini tahmin e 
siniz? 

- Ben bu işin tamamen yaban 
srymı. Bu sebeple ne müsbet. 
menfi, hiç bir şey söyliyemiyece 
d-edi. 

En korkunç inatçılar bu gib" 
dir, ve bu nevi inatçılar karşıs 
ne gülümsemiye, ne de omuz 
meğe imkan vard•r. Büyiik bir g .. 
ha girmemek için onlardan sad 
kaçılır. - N. Baydar 

Haşiye: Arkadıışımrz Abidin I?a.ver'in 
den terbiyesi işleri hakkın~a. bırı yaz 
rımdan ve diğeri mektep/ı/er ve asice 
dair tebliğin mefruz neticelerinden ba 
den iki yazısını dikkatle o~uduf!I· Ma 
Velcaletimn baurladığı yt>.nı ~alımatna 
nin ana batlarrnı anlatan neşnyatı ve b 
terbiyesi istişare heyetinın toplantısı 
nasebetiyle Başvelr.ilimizle beden terbi 
umum mudurıinun beyanatını şimdiye k 
gazetelerde görmüş olacak olan arkad 
nuzrn artık itminan peyda etmiş bulun 
ğunu tahmin ederek bu mevzua avdette 
için fayda görmüyorum. - N. B. 

Tramvay şirketi , 

murahhaslara geldi 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Tr 

vay şirketi murahhasları bu sab 
ekspresle Belçika'dan geldiler. Y 

Toros'la Ankara'ya hareket edece 

terdir. Şirket Nafıa Vekaletinin pr 

testosuna hazırladığı cevabı bu sa 
noter vasıtasiyle tebliğ ettirmişt 

Cevep çok kaçamaklı bir tarzda yaz 
mıştır. 

di, umumi müzik hollerde 
yaparsın. 

- Pekala, pek münasip ! 

- Öyle ise, anlamışsındır ki koy 

lar oralara toplanırlar. Bizim ark 

daşlarımız taşradan gelmiş dclikanl 

lardır. Onların beyaz yelekleri p 

göze çarpar; boyun bağları iyi ba 

lanmamıştır. Fakat ceplerindeki pa 
iyidir. 

Onları ustalıkla bir mumun etraf 
na toplanan pervaneler gibi toplam 
yakalamak mümkündür. Benim yapt 
ğım küçük işlerden birisi muhtelit 
bric kulübü işletmektir. Bu da 
onda açılır ve Londra'da hayat 
mek istiyen bu delikanlılar için 
zararsız, hem de cazip görülür. 

Blis : 

- Peki, dedi, sözü keselim artık. 
Fankort biraz düşundu ve yanı ba 

şında bulunan bir kagıdın üzerine b 
kaç satır karaladı. 

- Bunu alıp Savtampton Rov' 
Pulet terzihanesine götürürseniz, de 
di, orada size gündüz ve gece için bi 
rer takım elbise yaparlar. Dolaşma s 
hanız Empayr civarı olmak üzere bi 
kaç lira da para vereyim. Daha fazl 
tanışmalar yapmak için Galer lokan 
tasına uğrar, oradaki masraflarınız i 
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jR~simle~le "-·-·-"·--ı İstanbul hadiseleri 

Üniversite rektörü B. Cemil Bilsel liselerden pek iyi derece ile mezun 
olarak üniversitenin muhtelif fakültelerine girmiş bulunan talebeler-e bir 
çay ziyafeti vermiştir. Profesörlerin de bulunduğu ziyafet s&mimi hasbi. 
hallerle neteli ve faydalı bir hava içinde geçmİ}tİr. 

• 

Yali ve belediye reisi B. Lütfi Kırdar'm emriyle çarşamba günleri Fa
tih'te Atpazarı'nda kurulan pazar kaldırılmış ve pazar Edirnekapı hari
cine naklolunmuştur. Yukar11daki resim Fatih'teki eski pazar yerini gös

teriyor. 

Edirneka ı haricinde Topçular'da kurulan yeni pazar 

Sirkeci meydanınm g nişletilmeai için çal.şmalara devam ediliyor. Bu 
arada Sirkeci lokantası arakolu ve İstasyon eczanesi yık•lmı§tır . Bu su
retle meydan lazım oltlu{u kadar geni~lemit ve bir peron açılmı§tır-

Radyo evinde verilen konser 
Tanınmış alman 

k u vartctlcrindcn, 
Friç Kuvartet dün 
gece Ankara radyo
sunda muvaffaki -
yctli bir konser ver 
miştir. Konser 1639 
metre uzun ve 31.70 
metre kısa dalga
larla neşredilmiş -
tir. 

Bu akşam saat 
20.45 te gene aynı 
kuvartet tarafından 
radyo evinde Cüm
hurreisli ği fi13rmo
nik orkestrasının 

refakatiyle ikinci 
bir konser verile -
cek bu konser de u
zun ve kısa dalga
larla ncşrolunacak-
tır. 

Yukarıya koydu~umuz resimde değerli sanatkar Friç Kuvartet ve arka

daşları görülmektedir. 

ULUS 

Diyarbakır' da bir köyde bir 
pars altı kişiyi yaraladı 

Diyarbakır'da şimdiye kadar böyle 
görülmemiştir bir hayvan 

Diyarbakır (Hususi) -Şehrimize bir saat mesafede bulunan 
Kadıköyünde yırtıcı bir hayvan altı kişiyi yaralamıştır. Hadise 
şöyle olmuştur. 

Kadıköyünde Ahmet adında bir ço-ı-
ban, koyunlarını otlatırken karşısın-

da bir canavar görmüştür. Hayvan bir {' 
tarlanın kenarında yatıyormuş. Ah - MANİSA'DA 
met şimdiye kadar buna benzer bir 
hayvan görmediği için korkmuş, ya
vaşça yerden kalkmış ve civarda çift 
sürmekte olan Kerime vaziyeti anlat
mıştır. Ahmet yanına Karimi de al -
dıktan sonra merakla hayvana doğru 
ilerlemişlerdir. Bu garip mahlük hiç 
istifini bozmadan olduğu yerde otu -
runca çobanla köylünün merakı bir 
kat daha artmıştır. Ahmet, yerden 
bir taş alarak hayvana fırlatmıştır. 

Sakin ve sessiz duran canavar, bu ta
arruz karşısında birdenbire şahlan -
mış Ahmetlc Kerimin üzerine saldır
mıştır. Ahmet ve Kerim muhtelif yer
lerinden yaralanmış, Ahmet bir ara -
!ık kendini kurtararak köye koşmuş 
ve arkasına 50 köylü toplıyarak ha -
dise yerine gelmiştir. Köylüler elle -
rinde kazma, kürek ve sopalarla vah
şi hayvanı bir kayalığa sıkıştırmağa 
muvaffak olmuşlardır. Fakat köylüler 
hayvanın yanına yaklaşmak imkanını 

bir türlü bulamamışlardır. Köylüler, 
canavarla başa çıkamtyacağını anla -
yınca civardaki Şaralu köyü halkın
rJan imdat istemişlerdir. 

Nihayet köylülerden biri bekçinin 
tüfeğiyle bu garip hayvanı öldürmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Bu mücadele-
-le altı kisi yaralanmış ve hepsi hasta-
neye kaldırılmıstır. Bu ölü hayvan 
kuduz hastanesine götürülmüştür. Bu 

civarda şimdiye kadar görülmiyen bu 

hayvanın bir Pars olduğu zannedil -

mektedir. - Usman Eti 

Adana'da bir 

arkeoloji heyeti 
Adana, (Hususi) - Arkeoloji ens

titüaü direktörü profesör Bossert ile 
refikası ve "
şehrimize gelmişlerdir. Bu ilim heye
ti şehrimizde birkaç gün kadar kala
cak ve buradan söylendiğine göre Ha
tay'a gideceklerdir .. Heyetin burada 
kaldığı günlerde Tarsus hafriyatında 
tetkikler yapacağı anlaşılmaktadır. 

Bu yıl tütün satış 

vaziyeti çok iyidir 
Mani~a, (Hususi) - Manisa mer

kez kazasında 938 yılında 1.300.000 
kilo tütün istihsal edilmiş bundan bir 
milyon yüz bin kilosu müsait fiyatlar
la tütün tüccarları tarafından satın a
lınmıştır. 

Köylünün elinde satılmamış iki yüz 
bin kilo tütün kalmıştır. Bunlar da 
tütünlerin kıymetine göre ufak alıcı
lar ve inhisarlar idaresi tarafından 
peyderpey satın alınmaktadır. 

Bu sene müstahsilin elinde az mik
tarda tütün kalacağı anlaşılmaktadır. 
Ambarlanan çiftçi tütünleri aynı gün
de tartılmakta ve halka kolaylık gös
terilmektedir. İnhisar idaresi ile eks
per Tacettin Erdal'ın çalışmaları hal
kı çok memnun etmektedir. 

Akhisar ile bazı kazalarda ziraatçi
ler elinde epeyce miktarda tütün mev
cut olduğu anlaşılmakta ve yakında 

bu mıntakalarda da mübayaanın baş
hycağı anlaşılmaktadır. 

Çocuk düıürme su(lusu 
bir kadın berat etti 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz mem-

leket hastanesinde, geceleyin doğurdu 
ğu çocuğu halada boğduğu iddiasiyle 

ağır ceza mahkemesine verilmiş olan 

Dudu namında bir kadın, beraet et

miştir. 

Bu kadın, karnında ur bulunduğu

nu söyliyerek hastaneye yatmıştır. 

Bir gece sancılanmış, tuvalet kısmın
da bulunduğu sırada doğurmuştur. 

h oı.u .... ",. .. \u,:ıa-3..... • ......... -'.r ....... . 

İstanbul tıbbı adli müessesesinin ce
nin üzerinde yaptığı tetkikten sonra 
kadının, ur zannettiği nesnenin ölü 
çocuk olduğu eticesine varılmış ve 
mahkeme, bu neticeyi göze alarak, 
kadının beraati ne karar vermiştir. 

Maraş' ta 

bir Eti 

çeşmesı 

M.araf ve civarı 
muhtelif çağlara 
ait tarih er.erleriy
le doludur. Bura -
da gördüğünüz 

çepne, Etiler za -
manmdan kalma 
nefis bir sanat e -

seridir. Çetme 
mermerden yapıl
mıf ve üzerine ka
bartma resimler 
iılenmittir. Bu 

çe§menin harap 
kısımlarının tami
riyle muhafazası 

dü,ünülmektedir. 

Diyarbakır 
ders 

Halkevinde 
konserler ve 

Diyarbakır Halkevinin görünüşü 

' 

kurs, 

Diyarbakır (Hususi) - Her yıl ol-, Halkevinin en mühim bir teşebbü
duğ.u gibi bu kış ~ Diyarbakır hal - sü de türkçeyi iyice bilmiyen vatan
kevınd~ yabancı dıl kursları açılmış- daşlar için açmış olduğu türk dili kur
tır. Kursta ingilizcc v~ fransızca dil- sudur. Bu kursta öğrençlere hem 
..I~ ""'i!J----ı- ~ .... l-- •• '- ·· - - "- ..1_ 1 ··--- ·~ "b•"' ..... 
memur, subay ve bir çok yurttaş de- mektedir. Evin köylerde açtığı oku
vam etmektedir. Halkevinin açmış ol- ma odaları da çok rağbet görmekte -
duğu keman ve piyano kurslarına da dir. Halkevi orkestrası, bir konser 
devam edenler çoktur. Aradan pek az vermiştir. Konserde 2000 den fazla 
zaman geçtiği halde çok iyi randıman davetli hazır bulunmuştur. 

alınmaktadır. Usman Eti 

Bolu yolundan bir görünüş 
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Atış talimi 
in .,. 
. gı ız donanmasrnda atış talimleri 
'f.in içinde pilot bu/unTTUyan ve de -
nızdcki gemilerden telsizle idare olu
~an tayyareler kullanrlrnaktadır. Aşa
gıda resmini Kördüğünüz gemiler. 

atış talimi içİll denize açılıyorlar. 

• • pilotsuz tayyareler ıcın 
..> 

Gemide motörü harekete getirilen tayyare, katapiilt vasrtasiyle havaya 11çuruld11. Biraz sonra, gemilerden biri 
telsizle tayyareııin harekatını idare ederken, ötekiler de ateşe başlryacaklar ... 

Gemilerden birinin 
attığı bomba, tay
yareye isabet etti 
ve tayyare denize 
düştü. Tayyareyi 
taşıyan gemi, ya -
naşarak onu sudan 
çıkarıyor. 

' t 

Çok geçmeden geminin güvertesine yerleştiriliyor _J 

--· .. ou UlC 

~-"---------.11lııs.-e.os ta 

lngiliz Başvekili B. Çcmberlayn'Jc /Iaı·iciye Nazırı Dord llalifaks'ın Roma seyahati, Avrupa'nrn siyasi 
daki bulamklığı gidermcğe kfıfi gelmedi. ita/ya isteklerinde ısrar ederken, Fransa da her fırsatta bir k~ 

toprak venniycccğini ilan ediyor. Yukarıki resim lngiliz Başvekilini, Londra garında dostlariyle 
seliimlaşırken göstermektedir. 

Vücudun bütün hatlarının klasik güzel 
sanatlar çizğilcrine uygun olmasına 

bilhassa itina gösteriliyor 

Sonra kağıddan kalıp enseden itibaren 
aşağıya dogru muntazam bir şekilde 

kesiliyor 

Solda 
Avrupa'daki gerginliği artı 
/erden biri de, kara, deniz 
da silahlanma yarışının yem· 
lanıasıdır. Bu resim, Almany 
15.000 tonluk harp gemisi • 
günlerde silahları \'e mürett 

marn/anan Şarnhorst zrrh 
gösteriyor. 

Milletler tecavüzlere karşı tl 
alırken, futbolcular da ke 
tekmelere karşı muhafazayı 
yor/ar. Amerika'da Şikago'd 
nan bir kongre'dc, futbolcula 

bir elbise giydirilmesi t 
edilmiştir! •.. 

iş bitırıldıktcn sonra: Bır tarafta c. 
model, ote tarafta da mankenll.!rc orı 

olacak kalıp .•• 
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istişare heyeti 
mütehassısları dinliyor 

Beden terbiyesi 

Beden terbiyesi isti§are heyetinin dünkü toplantısı 

Dün, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü binasında, Tümge
neral Cemil Taner'in reisliğinde toplanan istişare heyeti federas
yon ve daire reis vekillerinin izahlarrnı dinlemeğe devam etmiş
tir. 

llk söz alan atletizm federasyonu ı.-
reis vekili Bay Vildan Aşir, atletik 1 İ __ • / 
sporların yurddaşın be~eni kalkınma- 1 n g ı I tere de 
sının ve onun yurt mudafaasına ha- ' 
zırlanmasında oynadığı büyük rolü 
anlattıktan sonra bu mesaiyi yurda 
şamil bir faaliyet haline getirmek i
çin atılan adımları, bunların dayan
dığı prensipleri izah etti ve kır koşu-
ları ile beş şehir müsabakalarının ve
rimi üzerinde durdu. 

Muallim meselesini de iki kısma 
ayırarak memleket çocuklarının çalış
maların ilk ve müşkül anlarda elde 

ettikleri muvaffakiyetleri ve bunla
rın sebebini teşrih etti. Vildan Aşir 

bu beyanatından sonra tekrar söz ala
rak beden terbiyesi kanunu tatbika -
tında en esaslı vazifeyi görmeğe nam
zet bulunan "beden terbiyesi dairesi
nin" kurulmasındaki zarureti ve bu
nun mucip sebeplerini, milli sıhat 
standardının yükselmesi, mesai bir -
liği, spora hazırlık ve teknik bakım
dan mütalea ederek anlattı .. 

Sahalar ve tesisler dairesi şefi de 

mevcut sahalar ve tesisler hakkında 

kısaca malfımat vermiş ve Tür k Spor 

Kurumu mimarı bürosu faaliyete geç
tikten sonra partice yapılan nakdi 

yardımlar ve veriler. direktifler üze
rine Afyonkarahisar Ankara. Adana. 
Bursa. Edirne, Eski hir, Eyüp, Me
cidiyeköy, Beşiktaş, Karşıyaka. Is -
parta, Konya, Kırk eli, Kütahya, 
Manisa, Samsun, Muı l , Sıvas, Tekir
dağı, Bandırma, Edremit, Nazilli, 
Uşak, Kırıkkale, Ant ya, Erzurum, 
Diyarbakır, Çankırı, Çanakkale, De
nizli, Kırşehir, Gümü ne, Ordu, Ur
fa, Rize, Sinop, Tr. on, Yozgat, 
Zonguldak'ta başlanın veya bitiril
miş olan stadyom, koş pisti, kapalı 
salon, yüzme havuzu v aire gibi te
sisler inşaatının bugün e halde bu
lunduklarını bildirmiş bundan böy 
le yapılması dairece t vvur edilen 
işlerin ne suretle planı ırılması la
zım geleceği hakkında yet tafsilli 
ve delilli malUmat vern ir. 

Daire reis vekilinden or sahala-
rının hava cereyanlarının toplandığı 

yerler olmaması hususun 
lüp düşünülmemiş olduğ 
general Mazlfım Boysan 

bitmiş olan pistlerin umu 
hakkında maH'ımat istiyeı 

han Felek'e daire reis ve 
cevaplar vermiş ve bunun 
tanbul'da inşası mutasavv 
baların yerlerine ve alclu 
Jarın birçok hususlarına d. 
zakereler cereyan etmiştir 

ı düşünü-

u soran 

yapılıp 

vaziyeti 
Bay Bur
i müspet 
erine Is
yeni sa
m saha
bazı mü 

Bay Şinasi Ozdemir'den 

nel Direktörlügün neşriya 
iştigal eden Bay Nizamett 

bu dairenin müstakbel çalış 
mahyarak beden terbiyesi 
faydalarını memlekete söz 
le duyurmak hususunda itti 
kün bütün tedbirler hakkın 
lı izahat vermiş, istişare hey 
nın neşriyat şekilleri hakkı 

tizahlarını tatmin eylcmiştiı 

Bundan sonra, ruznamen 
maddelerine geçilerek amir 
istişare heyeti asbaşkanJıgın 
nel Direktörlük umumi kat 
Cemal Gökdağ da heyet umu 
liğine sccilmişlerdir. 

nra, Ge

şleriyle 

Kırşan 

sını şe

sporun 

:ı müm 
etraf
azası

aki is-

diğer 

Fahri 
'le Ge· 

Bay 
katip 

İstişare heyeti bu sabah tel r top
lanarak asıl mesaisine başlıyac ktır. 

200 Aydınlılar 

çocuğu giydiriyor 
Aydın, (Hususi) - Aydın Halkevi 

sosyal yardun ve Çocuk Esirgeme ku
rumları toplanmış ve Kurban bavra· 
mmda 200 çocuğa elbise ve ayakkabı 
temin etmek için kararlaı almıştır. 

bombalar 
Başvekilin oğlunun 

evinin yakininde de 
bir infilak oldu ! 

( Başı 1 ıncı sayfada ) 
Klayt tezgahları civarında gözüken i
ki şüpheli şahsı araştırmaktadır. 

Mütemadi infilaklar hakkındaki 

tahkikata büyük bir faaliyetle devam 
olunmaktadır. 

Ra~u•·l~ilin oğlunun trninin 
y<ıkınınlcı bir in/ilcik 

Londra, 19 a.a. - Bu sabah erken
den başvekilin oğlu Frank Çember
leyn 'in oturduğu evin civarında yeni 
bir infilak olmuştur. İnfilakın şidde -
tinden yüzlerce pençere camı kırıl
mıştır. İnfiiak esnasında yatak oda
sında bulunan Frank Çemberleyn'e 
bir şey olmamıştır. 
V e11ımin11ıer kilisesinin kapı

sında nöbetçiler var 
Londra, 19 a.a. - Son bomba suy

kastlarma karşı alınan tedbirler cüm
lesinden olarak V estminster kilisesi-
nin kapılarına da nöbetçiler dikilmiş
tir. Kıralın ve kıra! hanedanının de
vam etmekte olduğu bu kiliseye elin · 
de herhangi bir paket bulunan kimse-
ler içeri bırakılmamaktadır. Kilisenin 
beş kapısından üçü kapatılmıştır. 

Katalonya'da 

F rankocuların 
ilerleyişi 

devam ediyor 
Barselon, 19 a.a. - Hükümet dört 

gün zarfında hususi radyo makineleri -
nin toplanılmasını emretmiştir. Bun
dan maksat nasyonalist mesajlarının 
nasyonalist taraftarlarınca alınmasına 
mani olmaktır. 

Katalonya cephesinde sahil boyun -
ca şiddetli bir muharebe vuku bulmak
tadır. Nasyonalistler bir taraftan tay -
yarelerin bir taraftan da üç zırhlının 
yardırniyle cümhuriyet~ilerin mevzi -
lerini bombardıman etmektedirler. 

60 İngiliz tebaası bugün memleket
lerine dönmek üzere Valansiya'dan 
bir ingiliz kruvazörüne bineceklerdir. 

Jı'nınkist kııaların harekatı 
Lerida, 19 a.a. - Havas ajansı mu -

habirinden : 
Frankistler, dün Katalonya cephe -

sinde ileri hareketlerine devam ederek 
fena havalara rağmen merkez mıntaka
sında takriben 7 ve şimal mıntakasın -
da 10 kilometre ilerlemişlerdir. 

Merkez cephesinde General Solşa • 
ga'nm kumandası altındaki navarlı kı
talar, Montblanch hizasındaki Riyo 
Gaya vadisini zorlamış, Sierra de Al
ha dağ koluna yerleşmiş ve bir çok ka
sabaları işgal etmiştir. 

Şimal mmtaka.sında general Garcia 
Valino'nun kolordusu Pons şehrini iş
gal etmiş ve maruz kalmış olduğu 
şiddetli mukavemete rağmen Rio Seg
re'nin sağ sahilinde bütün müdafaa 
tertibatınm arkasını çevirmiştir. 

Montefalko'yu allılar 
Burgos, 19 a.a. - Katalonya'da ileri 
"irüyüşlerine devam eden frankocu -

lar Montefalko'yu zaptetmişlerdir. 

ULUS 

~~vazene . A İspanya 
vergısınde tenzılat 

(Başı ı ıncı sayıaaaJ hakkın JQ 
zanç, iktısadi buhran ve muvazene a~ 
vergileri indirildikten sonra 20 lira 

ve on~an aşağı.düşenlerin istihkak!~- münaka~alar 
rı dahı bu vergıden muaftır. Muhtelıf y 
cihetlerden gündeliği olanltın mua
fiyetten istifadelerinde gündelikleri
nin mecmuu göz önünde tutulacaktır. 

Bir ay içinde her ne unvan ile oA 
lursa olsun aldıkları paraların mec -
muu kazanç, iktısadi buhran ve mu
vazene vergileri indirildikten sonra 
20 lira 50 kuruşu geçmiyen tekaüt ve 
sair zat maaşları sahiplerinin 25.5.938 
tarihli ve 3404 sayılı kanunun meri -
yeti tarihinden itibaren kesilmemiş 
olan muvazene vergisi kesilmiyecek 
ve tahsil edilmiş olanlar da geri ve
rilecektir. 

* ... * 
Arazi vergisi bakiyelerinin 

affı hakkmdaki kanun 
924 senesinden 935 mali yılı sonu

na kadar tahakkuk edip de tahsil edi
lemiyen arazi vergisi bakiyelerinin 
munzam kesir ve cezalariyle birlikte 
affı hakkında hükümetçe hazırlanıp 
Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun layihası dahiliye encümeninde 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

1277 tarihinden sonra memleketi -
mizde arazi tahriri yapılmamış oldu· 
ğundan bir çok yerlerde arazinin bu
günkü zilyedlerini anlamak ve ne ti
ce olarak vergiyi hakiki mükellefler 
namına tahakkuk ettirmek imkanları 
kalmamıştı. 1936 yilında hazineden 
vilayet hususi idarelerine devredilen 
vergi bakayasınm hakiki borçluların ı 

tayin ve bakayanın taalluk ettiği se
neleri tefrik imkansızlrğı yüzünden 
çıkan zorlukları kaldırmanın devlet 
ve fert bakımından haiz olduğu ehe
miyet ve menfaatleri istihdaf eden 
layiha çok yerinde ve zamanında alın 
mış esaslı ve isabetli tedbirleri ihtiva 
eden bir mecmuadır. 

2901 sayılı arazi tahriri kanununun 
hükümleri dahilinde bütün arazinin 
yeniden tahriri yapılmış, zilyet ve 
mükellefleri taayyün etmiş olduğuna 
göre bundan sonra tahakkuk eden 
verginin tatbikatında müşkülata te -
sadüf edilmeksizin takip ve tahsili 
imkanları elde edileceğine göre bu 
hareket bu balamdan da çok faydalı 
olacaktır. 

Yeniden yapılan tahrir kıymetleri 
yükselmiş veya evelce mükellefleri 
mektum kalmış kısımların yeni ve ha
kiki kıymetler üzerinden vergiye ta-
bi tutulması imkanlarını temin eyle
diğinden bu sayede arazi vergisi ta
hakkukatında 2,5 milyon liradan faz
la bir inkişaf tahmin edilmektedir 
Bu karşılık vergi bakiyelerinin ter -
kininden doğan boşluğu ve açığı daha 
sağlam ve esaslı şekilde doldurup ka
patmış olacak ve neticede vilayet hu· 
susi idareleri bu yüzden sarsıntıya 

maruz kalmıyacaktır. 

Bir Fransız gazetesinin 
verdiği haber 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
teşrih edecek ve müstakbel hedefler 
hakkında bazı telmihlerde bulunacak -
tır. 

l tal yanlar Kenya' da da tahşi
daı yapıyor 

Londra, 19 a.a. - Royter Ajansının 
Harrar'dan almış olduğu haberlerde 
motörlü italyan kıtaatının Kenya hu -
dudunda tahşi.t edilmiş olduğu bildi -
rilmektedir. 

Fransız harp gemileri yola 
çıktılar 

Tulon, 19 a.a. - Fas sahilleri boyun
ca ve Dakar'a kadar iki aylık bir ceve
lan yapmak üzere Visamiral Abrial 
tarafından seçilmiş olan Akdeniz filo
su cüzütamları, Tulon'dan hareket et
miştir. Gemiler, sakin bir havada ha -
reket etmişlerdir. İlk merhaleler, Port 
Etyen, K.azablanka, Safi, Port Litey'· 
dir. 

Avdetteki merhaleler, Tanca, Oran, 
Cezair, Filipvil, Bizert ve belki de 
Sus ve Sfakr ve nihayet Calvi ve Bas -
tila'dır. 

İkinci saffı harp filosuna mensup 
olup Kontramiral Vallee'nin kumanda 
sı altındaki Bretagne ve Lorraiıne zırh 
hları dün hareket etmişlerdir. Zırhlı -
ları Leveziers, Agosta, Ouessant, Si -
di - Ferruch tahtelbahirleri ta.kip et -
mekte idi. Bu gemiler, Akdeniz filo -
suna iltihak ve 17 şubatta avdet ede • 
cekler<lir. 

Bir Fransız kruvazörü ansızın 
Şanghay'<üın ayrıldı 

Şangıhay, 19 a.a. - Bir müddetten -
beri burada bulunan fransız "Prima . 
uguet" kruvazörü, aldığı bir emir ü -
zerine bu sabah birdenbire hareket et
miştir. Kruvazör Saygon açıklarında 
tahaşşüt etmekte bulunan fransız u • 
zak şark filosu külll kuveıtlerine itti • 
haık edecektic. 

(Başı 1 inci sayfada) 

üçüncü bir hudut! ispanya F ra·n
sa'nın Avrupa'da ve Afrika'da 
komşusudur ve başlıca Akdeniz 
devletlerinden biridir. İspanyol 
nasyonalistlerinin, İtalyanlar son 
neferlerini ispanya' dan çekmiş 
olsalar bile, hem mücadele tari
hi, hem de yeni rejimin talihi 
bakımrndan totaliter devletlerle 
pek sıkı dostluk münasebetlerin
de bulunacakları tahmin olunabi
lir. Gerçi harap ve yoksul lspan
ya'nın paraya ve krediye ihtiya
cı olacaktır. Bunun için de F ran
ko' nun derhal Londra ve Paris 
maliyelerinin kapılarını çalaca -
ğını söyliyenler vardır. Fakat 
İspanya'mn bir ziraat memleke
ti olduğu, ve sanayi memleketle
ri ile ziraat ve hammadde mem
leketleri arasındaki yeni iktısa
di münasebet usullerinin nakid 
meselesini hayati olmaktan çı -
karmış olduğu da unutulmamak 
lazım gelir. 

Avam kamarasında dahi, mu
halefet lideri İspanyol meselesi
ne dair bir takrir vermiştir. ln -
giltere hükümetinin karışmazlık 
politikasından ayrılmasına ise 
hiç ihtimal verilemez. lngiltere 
hükümetinin bilmek istediği tek 
şey, Franko'nun zaferinden son
ra, İtalyan kıtalarının, tamamen 
ve katiyen, İspanyol toprakları -
nı terkedip etmiyecekleri keyfi
yeli idi. İngiltere ile İtalya ara -
sındaki son sene münasebetleri
ne en çok hakim olan dava bu ol
muştur. Çemberlayn'in bu husus
ta Musolini' den bir defa daha 
teminat almıf olduğunu biliyo -
ruz. İngiltere sağ cenahı Fran -
ko'nun zaferinden fransızlar ka
dar da enditede değildir. 

Gerek fransız parlamentosu
nun gerek Avam kamarasmrn 
toplantıları, bu şartlar içinde, e
debi celseler olarak kalmağa 
mahkumdurlar. Belagat bütün 
kudretini sarf edecektir: fakat 
ne Daladye ne de Çemberlayn, 
ne Barselon, ne de Madrid siper
lerine girmek niyetinde değildir
ler. Çünkü İngiliz ve franaız kı -
taları bu siperlere girdikleri va
kit, ispanya harbi bitmez: Avru
pa harbi başlar. Bir fra-nsız ga -
zetesi: "Roma, Negrin hüküme -
tine müzaharette bulunacak o -
lanlara tamiri imkansız bir vazi
yet ihdas etmemelerini ihtar et
mektedir. Fransız kanı ile ödene
cek bir budalalık yapmaktan sa
kınmak için Roma'nın ihtarları
na ihtiyacımız yoktur!,, diyor. 

Hakikat o dur ki İngiliz - fran
sız filolarının mü,terek manev
ra yapan gemilerinden dürbinle 
görülebilecek yerlerde, zamanı -
mızın en büyük facialarından bi
rinin son perdesi oynanıyor! 

F. R. ATAY 

Fon Ribbentrop'un 

Varşova ziyareti 
..... 

programı 

Varşova, 19 a.a. - B. {on Ribben
trop'un yapacağı ziyaretin programı 

yarı resmi surette neşredilmiştir. Al· 
man hariciye nazırı, Varşova'ya 25 i

kincikanunda gelecektir. 

Kendisine geçenlerde yeniden ta
mir ve tecdit edilmiş ve mümtaz ecne
bi misafirlere tahsis kılınmış olan 

Blank sarayında daireler tahsis edile
cektir. Alman hariciye nazırının mu

vas~latı .gü~ü B. Bek, mumaileyh şe
ref ıne bır zıyafet verecek ve bu ziya-
feti hariciye nezareti salonlarında ya
pılacak bir kabul resmi takip edecek
tir. 

26 ikincikanunda alman misafir , 
meçhul askerin mezarına bir çelenk 
koyacaktır. Müteakiben reisicümhur 
kendisini kabul ederek öğle yemeğine 
alıkoyacaktır. Öğleden sonra siyasi 
görüşmeler yapılacak ve bu görüşme
leri alman sefaretanesinde yapılacak 
bir kabul resmi takip edecektir. 

27 ikincikanUında B. fon Ribben
kop, Varşova'dan ayrılacakt.ı.ı:, 

20 - 1- 1939 

Frıns11 parliınentosunda 
~~~----......... -----~~ ........ ~----~-----~ 

dıı politika müzakereleri - __,., 

Fransa İspanya işlerine 
kar1şmak niyetinde değil! 
B. Bone bugün bir nutuk verecek 

(Başı ı ınci sayfada) 
masiyle tamamlanmazsa, Fransız aza -
metinin son parlak tezahürü olacağı -
nı söylemiştir. 

Ml!busan meclisinde İzar'Jan son
ra söz alan sosyalist mebus Bedus 
Fransa ve İngiltere'nin, almı:n ve i
talyan tayyare ve denizaltı gemileri
nin İspanya sahillerinde yerleştikten 
sonra mı kendi stratejik vaziyetlerini 
müdafaaya koyulacaklarını sormuştur. 

Müzakerelere yarın sabah devam e-
dilecektir. 

8. Bone' nin nutku bugüne 
~ıldı 

B. Bone'ınin ırat eaeceği nutku an -
cak yarın söylemesi ihtımali vardır. 
~ira, bir çok mebuslar, hükümetin ha
rici s iyasetine ait müzakereler mü -
nasebet iyle soz almak ar zusunu izhar 
etmiş lerılir. Sosyalistlerle komünist
lerin ispanyol hududunun açılması ta
lebini mutazammın olarak vermiş ol
dukları takririn reddedileceğine mu -
hakkak nazariyle bakılmaktadır. Hü -
kümet fırkalarının verecekleri takri -
rin F ransa 'nın İspanya'daki vaziyeti 
atıl diye tavsif edilmiyecek olan bü -
yük bir dikkatle göz önünde bulun
dur ulmakta olduğunu izah ve teşrih 

edeceği zannedilmektedir. Bu müna -
sebetle Maten gazetesi, Fransa'nın 

menfaatlerinin tehlikeye düşmesi ha
linde bazı garantiler istemek mecbu . 
riyetindedir. 

Frmı~cı lspanycı işlerine 
1-uırışm)·llcak ı 

Selahiyettar mahfiller B. Bone'nin 
yarın mebusan meclisinde söyliyeceği 
nutukta, karışmazlık siyasetine sadık 
kalmak hususundaki kararını ilan e -

deceğini beyan etmektedirler. 
Parlamento mahfilleri, karışmazlık 

siyasetine devam etmesi hususunda 
hükümete itimat beyan edeceği kana• 
atindedir. 

Bu mahfiller, solcuların muhalefet• 
lerine rağmen hükümetin yarın büyük 
bir ekseriyet kazanacağını kaydetmek• 
tedir. Bu mahfiller diyorlar ki : 

"Meclisin dün akşam rad~kal sosya
listlerden B. Albert Chichery tara• 
fından tevdi edilmiş olan takriri kabul 
etmesi pek muhtemeldir. Bu takrirde 
ademi müdahale siyasetine devam e .. 
dilmesi istenilmekte ise de Fransa 
imparatorluğunun münakalatının hü • 
riyet ve emniyetinin müdafaası lüzu • 
munda israr olunmaktadır.,, 

Sol cenah gazeteleri, Fransa'nın is• 
panyol cümhuriyetçilere yardım et -
mesini istemekte devam etmekte, sağ 
cenah gazeteleri ise nazırlar mec
lisinin karışmazlık siyasetinin takibe 
devam olunması kararını alkışlamak· 
tadır. 

Sağcı ve solcu llazeteler 
arasındaki ikilik 

Sol cenah gazeteleri, Pirene yoliyle 
cümhuriyetçi tspanya'nın silah ve 
mühimmat tedarik etmesine müsaade 
edilmesi takdirinde Barselona'nın ni ~ 
hai zaferi kazanacağı mütaleasında 
bulunmaktadırlar. Bununla beraber 
sağ cenah gazeteleri, Fransa ile İn -
giltere'nin İspanya'daki sivil ahalinin 
iztiraplarmı tehvine ellerinden geldi
ği kadar gayret etmekle beraber ade -
mi müdahale sahasında mesai birliğin
de bulunmakta olduklarını ehemiyetlıe 
kaydetmektedirler. 

111111111111111111111111111111111111 . 
lngiliz solcuları da Fransa'nın 

Pi rene hududunu açmasını istiyor 

İtalya Franko'ya harp 
gemileri satmış ! 

Hükümet~i İspanyanın Londra sefiri 
bunu İngiliz Hariciyesinde protesto elli 
Londra, 19 a.~. - İtçi birliği milli meclisi bugün Baıvekil 

Çemberl~yn' e ~·~ ~ektup ~öndererek İspanya itlerine ademi mü
dahale sıyasetmm ıdameıınden duyduğu enditeleri bildimıittir. 

Sol cenah gençlik grupları da bükü-r--------------
metçi İspanya lehindeki propaganda -
ya iştirak ederek Fransa - İspanya hu
dudunun açılması için müracaat et -
mişlerdir. Bu grupların gelecek hafta 
Barselon'a yiyecek yüklü bir vapur 
gönderecekleri bildirilmektedir. 

Bundan başka cumartesi akşamı elli 
ingiliz şehrinde cümhuriyetçi İspanya 
lehinde tezahürler yapılacaktır. 

Aml>argonurı kaldırılması 
i',.·irı ••• 

Londra, 19 a.a. - Düşes Atholl, B. 
Vernan Bartlet, Sir Haldane, Sir Val
ter Layton ve diğer bazı şahsiyetler de 
B. Atlee gibi İspanyol hudutlarının 
derhal açılmasını ve ambargonun kal -
dırılmasını neşrettikleri açık bir mek
tupta istemektedirler. 

B. Pollitt'in de bu mesele hakkın -
ela bir teşebbüs yapacağı bildirilmek • 
tcdir. 

l ngiliz hükümetinin vaziyeti 
Bir ara, Lord Halifaks'ın Pirene 

hududunun ~ı!maması için Paris hü
kümeti nezdinde teşebbüste bulundu
ğu bildirilmişse de sonradan bu ha -' 
her tekzip edilmiştir. Lord Halifaks, 
bu kararı vermenin fransız hüktime
tine ait olduğu fikrindedir. lngiliz 
hükümeti, bu husustaki kararını sür
atle kendisine bildirmesini Pariı'ten 
rica etmiştir. 
Diğer taraftan hükürnetçi İspanya

nın Londra sefiri Hariciye nezareti. 
ne giderek !talya'nın lspanya'ya yap
tığı müdahaleler dolayısiyle protes -
toda bulunmuştur. Filhakika neşre
dilen bir listeye göre ltalya 1!937 de 
Frankoculara 4 muhrip ve iki deniz
altI gemisi satmışt.ıır. 

Ankara Borsası 
ÇEKLER 

1911. kanun 1939 fiyatları 
Açılış F Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
Brükıel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeıte 
Bükreş 
Belırad 
Yokohama 
Stokholın 
Moıkova 

5.92 5.92 
1.26.405 126.58 
3.34 3.34 
6.65 6.65 

28.5125 28.5125 
68.6075 68.6075 
50.6625 50.6625 
21.37 21.37 

1.08 1.08 
1.5575 1.5575 
4.3375 4.3375 
5.92 5.92 

23.92 23.92 
25.0625 25.0625 
0.905 0.905 
2.845 2.845 

34.56 34.56 
30.4775 30.4775 
23.8625 23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu I. 19.30 19.30 

( Peıin ) 
1933 Türk Borcu 111. 19.30 19.30 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

( Pc:ıin ) 

19.75 19.7S 

Vakıflar müdürleri arasında 

Açık bulunan Seyhan vakrflar mü

dürlüğüne Manisa vakıflar müdürü 

Osman Akyalçın, Manisa vakıflar mü
dürlüğüne vakıflar umum müdiirlüğü 

muamelat müdürlüğü tetkik memur

larından Temel Ertaş tayin olunmut
lardu,. 
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H i K A y E 

HIRSIZ .,. 
CIZan: Galear Goda 

Aıanaör, ufak bir sarsıntı ile üçün
eü katta durdu. Sabahın saat iiçU idi. 
Aıanıörün kapısını kapadım. Ay ışı
iiyle hafif bir aydınlık içinde olan 

koridorda ilerlerken, bir delikanlının, 
apartmanımın kapısını açmağa uğrat
tığını birdenbire farkettim. 

Yanına yaklaştığım zaman her iki
tniz de donakaldık. Yabancı adamı ay 
1§•ğında yakından tetkik ederken, 

karıımdakinin, mavi gözlü, ıoluk be· 

nizli 9CVİmli bir delikanlı oldufunu 
gördüm. Bunun üzerine bağırarak, o
na, 

- Ne arıyorsunuz burada? diye 
•ordum. Elime sarıldı. 

- Muhterem bey efendi, size yal
\'arırım, bağırmayınız. Benim mesle

ğimi mahvetmeyiniz. Ben kendiliğim
aen uzaklatmağa ve çöp sandığında 
tekrar gizlendikten sonra, sabah olur 

olmaz ortadan sıvıımağa razıyım. 
O kadar candan yalvanyordu ki, 

Yilrcğim ciayanamadı. 
- Hayır, dedim; geceyi çöp san

dığında geçirmeyiniz. İçeri giriniz; 
benim dairemde kalınız. 

Bunu söylerken kapıyı da açtım ve 
evcil kendi.aine yol .erdim; ıptı a
çarak yüzüne baktım: 

- Hırsınınız, değil mi? 
Delikanlı cevap vermedi; elindeki 

kasketini yavqça çevirerek, bulundu
iu miltkil vaziyet içinde, 

- Hayır efendi, hayır; siz bana a
frn bir paye veriyorıunu.ı. Ben henüz 
hıraız olmadım; çünkü, hırsız olabil
lbek için, bu mertebeye varmak bu pa
yeyi haketmek lizımdır; bundan bq-
ka, bi~ok ihtisaı sahalarında olduğu 
ribi, ıan ve şöhretli bir maziye de 
ihtiyaç vardır. Halbuki bunlardan ben 
henilz ne k~dar uzağım 1 ben milteva
ıi bir mUbtediyim; belki, pek istidat
lız değilim, amma, her halde henüz 
bri ıtajiyerim. 

Demek istediği, halinden belli olu
yordu. Başını aşağı efmit olan deli
kanlı, 

- Ben, ccdlerimin mesleğini de -
\'am ettiriyorum: yani, babamın ve 
büyük babamın mesleğini demek is
tiyorum. 

Büyük babam, "Kör Kristof., du ; 
o, mefhur "Pepi Kadarka"nın da ba
buı idi. O günlerde llem batka bir 
llem imiş. Çekmece ve sandıklar, al
tın ve gümüt gibi, değ~rli eıya ile do. 
lu imit; ve o tarihlerde insan öfrenir, 
yetiıir, mükemmel olumıuı. Büyüık 

babam benim yqımda iken iki banka
yı aoymuf, babam ise, yirmi iki yaıın
da iken, güpe gündüz evelere girerek 
Yüzden fazla acem hahsı çalmıf. 

Babam bir dibi idi; zavallı, aağ ol
laydı, oğlu ile iftihar edemiyecekti. 
DilQya. ne kadar kötüleıti. Babam ö
lümünden bir hafta eve) bana tunları 
•öylcımitti: "Oğlum, önünde çok çe
tin bir iıtikbal var. Dünya çok ilerle
di; zira, benim gençliğimde, evler 
tıka baaa dolu, fakat kapıların kilit
leri kötü idi; şimdi ikametgahlar tam 
takır, buna mukabil kapıların kilitle
ri fevkalade mükemmel. Ne yapalım, 
ilerilik 1 

Hanedanlar nasıl sönüp gidiyorlar ı 
Pepi Kadarka, kendine has bir tipti! 
onun hakkında sayısız makaleler, bat
ta kitaplar yazılmııtı; 

O kendi mesleğinde, kadın terzile
ri arasındaki bir Puare, lirikler arasın 
daki bir Petöfi idi. Halbuki onun oğ
lu ne kadar geri kalmıt ! cedlerinin 
mesleğine aıık ve sadık, sarıtın mavi 
gözlü, yakıtıkh bir delikanlı... mes
leğinin kalitesi etrafında tereddüt et
mek caiz iıe de, delikanlının hariı bir 

nda 

Çeviren: Hikmet TUNA 

bar evinden aşırıldığı belli olan bir 
İngiliz pardesüsü vardı. 

- Buldunuz, buldunuz da, soya
cak benim evimi mi buldunuz? dört 
odalı bir ikametgah böyle bir zahme
te cidden değer mi sandınız? gördü
nüz mü, itte buna ihtisas kıtlığı der
ler. Muhakkak ki, babanız bu evi soy
mağa kalkmazdı. 

Müsaade ederseniz, size evimi gez
direyim. Böylelikle ikametgahımın 
her koşesini görmüş olursunuz. Işık 

yakmak için, ben önden gideceğim. 

Eveli buraya buyurunuz. Burası hol
dür; k&f1ıda iki koltuk duruyor. Se
kiz yıldanberi üç ayak üzerinde dur
duğu için, sağdaki koltukta oturula
miyor. Soldaki fevkatade mükemmel
dir amma, kapıdan çıkarılamıyacak 

derecede büyüktür. Bu itibarla ikisi
de işinize yaramaz. Bu küçük dolap
ta kirli çamaşırları biriktiriyorum ... 
Geçelim ... 
Burası benim çah,ma odamdır. Gör 

dUğünüz gibi, içerisi bir yığın kitap 
dolu. Her halde benden kitap çala
cak değilsiniz, değil mi? ıizde ilim 
açlıiı sezmiyorum. Kendi eserlerim
den ıize birer tane vereyim, tikin, e
serlerim için kapının kilidini bile kır
mayı g<Szilne alacak derecede bana 
bağlı, beni seven kimeelerin mevcut 
oldufunu eanmryorum. Ne ise ... 
Baıka tarafa geçelim, Buradaki ya
zı masamdır. Yaklapn, yaklaıın; 
bunlar müsvcddelerdir. Sizi alakadar 
edermi, bilmem. Bu gödükleriniz, bir 
romanın eekiz kilo ağırlığında müa· 
veddeleri; bunlar, zamanımızdaki fi. 
kirlere dair takriben yUz gram ağır
lığında ilmi bahisler; ıunlar da em 
gram 9iirdir. Orada da yirmi kilo nu
vel, altmıı gram not duruyor. 

Biraz daha dolaıaJım. Tabi, bu halı
lar, tablolar kristal vazolar da ne olu· 

yor? diye aklınıza bir teY geliyor, 
amma, delikanlı, size sıkılmamayı tav 

siye ederim. Bu ikametgahta gördü

ğünüz ne kadar kullanılabilir ve de

ğerli cıya varsa, hiç biri artık bana 

ait değildir. Meseli, Tu§lan aararmış 

olan bu gilzel piyano, bu kötü tablo
lar, hasılı, hepei ba1ka birinin, daha 
doğruıu devletin malıdır. 

Mahcuz oldukları için, el aürillmez. 
Geçen yıl gelmiş olsaydınız, elbette
ki, siu de yarayabilecek şu veya bu 
ıey bulunurdu .. Fakat, şimdi iş işten 
geçti... 

Görüyor musunuz, dostum. bu ka
dar dolaşmamıza. benim ugr119mama 
rağmen size yarıyacak bir şey bula
mıyorum. Olsa olsa yemek odasında 
bir fey bulabiliriz; orada bir kaç ku
tu konserve, biraz sucuk, ve bir kaç 
kadeh içiki var. Hiç kızmayınız, a~ı
p taıımıya değer hiç bir şey yok. Bı~
akis. Madem ki açık konuşuyoruz. Si

ze bu anda cebimde bir santim bile 
olmadığını aöyliyebilirim. Oyle ki, 
kahwaltımı ne ile tedarik edeceğimi 
ben de bilmiyorum. dedim. 

Delikan?ı şaıkrn tatkın bakınarak 
bir buyana bir öbür tarafa döndü. 

- Siz bu derece fakir misiniz? .. di
ye sordu. 

- Evet, bu derece fakir ... diye iç
ten gelen bir cevap verdim. 

- Hım, hım ... ıize hakaret etmek is 
temiyorum amma .... 
elini cebine atıp iki Pengö çıkardı. 
Sıkıla, sıkıla, 

- Bana elli gram müsvedde verir
misiniz? 

Diye sordu. 
- Memnuniyetle .. Dedim ve zama

nımızın fikirlerine dair etüdleri ala
rak, büyük bir sevinçle eline aıkıştır
dırm. 

Delikanlıyı, hole kadar geçirdikten 
sonr birbirimi'ze elimizi uzatarak bü 

Hatay devletinin bütçesi 
1.260.000 lira 

Ankara, Eakifebir ve Sirkeci veznele· 
rinden 575 kuruş mukabilinde alabı 
lirler. 

3 - Eksiltme 9-2-939 tarihinde per
şembe günü saat 15 de Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komiayo -. 

olarak tesbit edildi nuca yapılacaktır. . • . . . 
4 _ Ekailtmiye gırebılmek ıçın ıs-

teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve v~aaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komısyon 
reisliğine tevdi etmi' olmaları lazım
dır. 

Antakya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hatay Millet Meclisi 
yeni sene büdcesinin gÖrÜ§melerine başlamıştır. Büdce encümeninde 
küçük değitikliklere uğnyan hükümetin teklifi umumi heyete gelmiş 
ve Millet Meclisi Abdülgani Türkmen'in reisliğinde yaptığı son toplan
tıda büdce kanununu kabul etmiştir. a) 2490 sayılı kanun ahkamına .uy

gun (7000) liralık muvakkat temınat 
}>) Bu kanunun tayin ettiği vesika

lar, 

Hatay büdcesinin gelir ve masraf rakamlarını bildiriyorum : 

Gelir (Lira olarak) 

390.000 Vasıtasız vergiler 
478.000 Vasıtalı vergiler 

72.000 Milli emlak hasılatı 

51.000 Devletçe idare edilen 
mile11cıeler 

63.000 Mutcferrık varidat 

'4.000 Devlete ait emvalin hasilatı 
2.000 Fevkalade irat 

200.000 Gayri melhuz irat 

1.260.000 

ı::::: :::~: :: ::~:::::~::::~::::~ :: ::::::1 
NOBETÇIE~ZANELER 

: İstanbul eczaneıı 
: Merkez eczanesı 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perıcmbe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
iı;in belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın bibarı: (1521). - Telefon milra
racaat. ıehir: (1023-1024). - $chirlera
raaı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava. 
gazı lrıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri $ehır anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196) •• Samanpazarı ci
varı: (2806-3259) .• Ycnisehir. Havuz· 
batı Bızim takıi: (2323). • Havuzbaıı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Uluı taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüalerin ilk ve :ıon aeferleri 

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

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

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

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

Ulu il. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 23.00 

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

Yeniıchir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulua il. dan Yeniıchir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Aklröpril'ye 6.15 7.00 
Akkoprli'den S. puan'na 7.30 SJ.+s 
Bah~eli Evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle 1ıtuyon arasında ber 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha &ıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 
8 den 20 ye kadar vaaatl her beı dakl· 
kada; saat 20 den 21 e kadar ber on da-
kikada· aaat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akıamları Uluı Meydanı'ndan saat 23 
· deki aon seferlerle bunların Ulus mc)'· 
danı'na donUıleri sinemalann da'1lıli 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 

Teahhıitlü saat ( 18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lııtanbul cıhetİ· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 
aktam 19.15 ve 19.50 
de ( Pazartc&i. Per· 
ıcmbe. Cumarteaı 
Toroı siırat.) 

Samsun hattına : Heı&un 9.35 (Kayse· 
rl, Sıvaa, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gun 9.35 
Zona:uldak battı : Hergun 15.00 

Vasati çek fiatları 
Hükümet, §Ubat 1939 ayı izinde na

zarı dikkate ahıunak üzere borsamız
da kote olan ve olmıyan vasati çek 
fiyatlarım tespit etcittir. 

Borsamızda koıe olanlar 
Dolar 5,8725, dolar 125.6925, fran 

sız frangı 3.31, liret 6.61.50, İsviçre 
frangı 28.43, florin 68.3450, Raysch· 
mark 50.4050, Belga 21.1850, drah
mi 1.07125, leva 1.5450, Çeko-.Slovak 
kronu 4.31, pezeta 5.8725, ziloti 23.73, 
pengü 24.82, ley 0.90, dinar 2.80.75, 
yen 34.28, İsveç kronu 30.2v7 5, rub

le 23.74. 

BorMUnızda lroıe 
olmıyanlar 

Danimarka kronu 26.21.75, Norveç 
kronu 29.50. 7 5, Finlandiya markı 
2.59., Eatonya markı v2.17.7S, Rupn 

( Masraf (Lira olarak) 

103.236 Mecliı tahaıaau. 
40.522 Devlet riyasetı 

162.474 Başvekalet, Hariciye, 
Dahilıye ve Milli Mudafaa 
vekaletleri 

93.807 Adliye vekaleti 

155.301 Maliye vekaleti ve iktiıat 
vekile ti 

32.000 Tckaud sandıgına yardım. 
194.277 Maarif vekileti 
318.357 Naha ve zıraat vekiletleri 
160.026 Gayrı melhuz masraflar 

1.260.000 

Sıhıye Vekaletinde 
yeni tayinler 

' 

c) Bu işe ait ehliyet vesikası .<~h
liyet vesikası için eksiltme tarıhın
den en az sekiz gün eve! nafia ve • 
kiletine müracaat edilmesi.) 

10137 

Döşemelik deri alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 33000 lira olan 

aşağıda yazılı 2 kalem döşemelik deri 
6-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiycnlerin 2475 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (89) 
400000 Ds. 2 döşemelik deri yetil 
200000 Ds. 2 dö§emelik deri kırmızı 

10141 

Ankara dogumevi miıtehassıs nma
vini Arif Süzen Malatya doğumevi 

ba~tabip ve doğum mütehassıslığına, 
Bolu memleket hastanesi bakteriyo -
loğu Arif Yaman İstanbul limanı bak
teriyoloji müessesesi müdürlüğüne, 
Trabzon verem mücadele dispanseri 
baştabibi Suat Atay Amasya memle- Lastik dinamo kayııı ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komia
yonundan : 

Muhammen bedeli 18000 lira olan 
7100 metre muhtelif genitlikte lastik 
dinamo kayışı 28-2-939 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankar.a' 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 1350 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı &Ün aaat 14,30 kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpata 
da tesellüm ve sevk tefliğinden dağı-
tılacaktır. (90) 10142 

Muhtelif bakır, pirin( malzeme 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komi ... 
yonundan: 

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

Bu ite girmek istiyenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler 1675 kurup A'nkara ve 

Haydarpap veznelerinde satılmakta -
dı~ (38) 10188 

Köprü ve temel inıası 

ket hastanesi dahiliye mUtehassıslığı
na, Karamürsel hiıkümet tabibi Raik 
Dikmenoğlu Yenişehir hükümet ta
bipliğine, Mudanya hükümet tabibi 
Mustafa Koçer Karamürsel hlikümet 
tabipligine, Gölköy hükümet tabibi 
Mümtaz Gürsoy Yalova hükümet ta
bipliğine, Gediz hükumet tabibi Hüs
nü Aydıner Mudanya hükümet tabip
liğine, Nisaiye mütehassısı Hu!Usi 
Gökten Ankara dogumevi miıtehas -
sıs muavinliğine, İstanbul Belediye 
muayene komisyonu asabiye mütehas
sısı Baki Tiregol lstanbul emrazı ak
liye hastanesi mütehasaıslığına, latan 
bul akliye hastanesi mütehaaaısı E -
mir Nasip lstanbul belediye muayene 
komisyonu asabiye mütehassıshğına, 
Ankara nümune hastanesi asistanı 
Ali Rıza Bıyıklıoğlu Erzurum do -
ğumevi çocuk mütehassıslığına, Ma
ni.sa doğumcvi çocuk mütehaaaısı Ra
if Yesari &§tabipliğe asaleten, İstan
bul merkez hükümet tabibi Süreyya 
Onat İstanbul sıhat müdür muavinli
ğine, Erzurum doğumevi doğum mü
tehassısı Asım Aral Battabipliğe, Er
zurum doğumevi çocuk mütehasaısı 

İlhami Balıkesir doğumevi çocuk mü
tehassıalığına, Erzincan sıhat müdü
rü Cudi Erentürk Hıfzıssıhha işleri 
daire.i müteha11ıshtına. Urfa sıhat 
müdürü Fazıl Gökçeören Diyarbakır 
sıhat müdürlüğüne, Gönen hükümet 
tabibi Celal Baysun Erzincan sıhat 
müdürlügüne, Kayseri memleket has
tanesi operatörü Veliyüddin Oğuz 
Burdur memleket hastanesi baştabip 
ve operatörlüğüne, Rize sıhat müdü
rü Vehap sınıfının üçüncüye maaşı-
nın 70 liraya çıkarılması; Malatya D. D. Yolları Satm Alma Komia-
doğumevi dogum müteha6Sısı Eetem yonumlan : 
Manisa doğumevi doğum mütehassıs- Kalın istasyonu civarındaki Kalın 
lığına, Akhisar hükumet tabibi Hil. köprüsü temellerine takriben 553 m2. 
mi Tamtürk Urfa sıhat müdürlüğüne, larsen palplantı çakılması işi pazar
Ankara Nümune hastanesi nisaiye lık suretiyle eksiltmeye ko.n~uştur. 
ha · M dih E d K ri 1 - Pazarlık 6-2-1939 tarıhınde pa-

ş aaıstanı e ~ . r :m .. ayse • zartesi günü saat 14 te Ankara'da 
memleket h~stanesı nısaruye muteha&: Devlet Demir olları yol dairesinde 
aıslığına, Nığde memlek-et hastaneaı 

1 
kt y 

. . A 1 1 yapı aca ır. 
eczacısı Raz.ı Derın nta ya meme- 2 - ltin muhammen bedeli 4800 li-
ket hastanesı eczacılığına, Kastamonu d . T ra ı~ 
memleket hastanesı eczacısı ~ran 3 - İstekliler bu işe ait şartnamc-
Çözgen Muğla memleket hastanesı ec- yi her gün yol dairesinde görebilir -
zacılığına, Hakari eski eczacısı ~elal ler. (223) 10245 
Bayer Niğde memleket hastaneaı ec-

Sat1lk oda 

zacılığına, Elazığ akliye hataneai ec
zacısı Saim Erimer Kastamonu mem
leket hastanesi eczacılığına, E:czacı 

mektebi 1937 mezunu Hayriye Ök
tem Zonguldak hastanesi eczacılığına, 
Amasya memleket hastanesi dahili
ye mütehassısı BB. Sadettin Akkaş, 

Pendik belediye tabibi Sadettin Ke- Vakıflar Umum Müdürlüğün 
çer'in istifaları kabul edilmiş ve Rize den: 
srhat müdürü bir derece terfi ettiril-
miştir. 

Demiryolları 

Muhtelif inıaat münakasası 
D. D. Yolları Satan Alma Komia. 

yonundan : 
Eskişehir'de yol atölyesinde yaptı

rılacak marangozhane ve garaj binala
rı bilumum beton ve kargir inşaatı ile 
ah~p ve demir inşaatı vahidi fiyat ii
zerınden kapalı zarf uauliyle ekailt
miye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
115000 liradır. 

2 :- latekliler bu i§e ait prtname 

Miktarı 

metre 
Mahallesi Cinai murabbaı Pafta Ada 

nkılap Mescit ve 69 7 45 
bir oda 14 

83 
Muhammen Muvakkat 

Parıcl 
kıymeti teminatı 

Lira Lira 

4 ve 26 1000 75 
Yukarda evsafı yazılı vakıf mescit 

ile bitiıiğindeki bir odanın mül!..iye
ti peıin para ile açık arttırmaya ko
nulmuttur. İhale 8 ıubat 939 çaşam
ba günü saat 14 te vakıflar Umum mü 
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı
lacaktır. Almak ve tartlarrnı ö&ren -
mek iati.yenlerin adı ceçen mildilrlü-

Kazalar 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 

Hopa Malmüdürlüiünden ı 

1 - Hopa kazasında yeniden inp 
edilecek hükümet konağı şartname 

ve projesine göre inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye :rıl-'arılmışur. 

Keşif bedeli kırk yedi bin iki yiız 
seksen beş lira altmış dort kuruştur. 

2 - Eksiltme 27. ı. 939 tarih cııma 
günü saat 14 de H<'pa maliye eksilt
me komisyonu odasında yap.l .. :ak
tır. 

3 - Eksiltme §a. t.ı::ımesi ve buna 
ınüteferri proje ve ::.aır evrakı ıstck

liler Çoruh Nafıa mudürlü,ünde ve 
Hopa malmüdürlüğ:•nde oku ıabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye gırebilmck H:in is-
teklilerin üç bin oeıt yuz kırk altı li
ra kırk bir kuruşluk mııvakkat cemi
nat vr:rmeleri ve Ni\l ıa müdiı. iüğün
den alınmış ehliyet \'eaikası)•le cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ib
raz etmeleri lazımdır. Ehliyet vesi
kası eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa ınüdürlügüne müracaaatları 
muktezidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyan 1ar eksilt
meye giremiyeceklerdir. 

5 _ istekliler muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ticaret odaaı 
makbuz ve ehliyet vesikası ile teklif 
mektuplarını ihale giınü ol~1ıı 27.1.939 
cuma günü saat 13 de ekaıltme k~ 
misyonu reisligiııe makbuz .nukabı
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olan gecikmeler ka~ul e-
dilmez. 10174 

Elektrik tesisatı 
Kemalpaıa Belediye Reisliğin

den: 

1 - Münakasaya çıkarıldığı halde 
talip zuhur etmemesinden kısımlara 
ayrılmak suretiyle ihalesi muvafık 
görülen Kemalpaşa'da su ile yapıla
cak elektrik tesisatı uç kuıım olarak 
kapah zarf uauliyle münakasaya çı -
karılmıştır. 

BlRlNCl KISIM: 
Elektrik işleri grubu 1500 devirli 

20 kilovat amperlik alternatör. Kon -
trol tablosu, Koplas takımı ve tevzi 
tablosu ve beyinlerindeki irtibat kab
lolariyle santral dahili tenvirat ve te
sisat malzemesinin temini ile itler va
ziyette teelimi. Tahmin bedeli "2651 '' 
lira ve teminatı "198" lira "83" kurut
tur. 

İKİNCİ KISIM: 
İdrolik ırubu: Fenni prtnameei 

mucibince toprak kanal ve "218" met
re tulinde boro iti ile maatteferrüat 
"25" beygir takatinde ve "1500" de -
virli su türbini ve tahliye kanal teei
satı ve imali işi tahmin bedeli "7497" 
lira ••33" kuruş ve teminatı "562" lira 
"30" kuruştur. 

UÇUNCU KISIM: 
Şebeke grubu: Fenni şartname ve 

keşif cetveli mucibince tablo ile ha
vai hat arasında "25" metre tulünde 
tahtezzemin kablo irtibatı ile "141" 
adet direk üzerinde kurulacak şebe -
keye ait malzemenin temini ile tesiıi 
işi tahmin bedeli "8858" lira "92" ku
ruş teminatı "664" lira "42" kuruştur. 

2 - Bu kısımlara ait şartname, ke
şifname, ve mukavele projeleri ve re
simler bir lira bedel mukabilinde Ke
malpaşa belediyesinden alınabilir. 

3 - İhale 16-1-939 tarihinden 1-3-
939 tarihine kadar "45" gün mUddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 1-3-939 
çarşamba günu saat "16" da Kemalpa
şa Belediye encumeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin artırma eksiltme ka
nununun 1 ve 2 inci maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Nafıa Vekaletin
den alınmış ve bu işlerde ehliyeti bu
lunduguna dair müteahhitlik ve ehli
yeti fenniye vesikası göstenncleri 
mecburidir. 

S - Zarflar ihale günü olan 1-3-939 
çarşamba günü saat "15" e kadar gon
derilmiş olması meşruttur. Postaca 
vuku bulacak teahhür nazarı itibare 
alınmaz. 

6 - Yukarda üç kısımda gösterilen 
işler toptan bir talibe ihale cdilece
gi gibi ayrı ayrı olarak da ihale edi-
lebilir. (222) 10244 

Mazot alınacak 
Nevıehir Belediyeainden : 

Bir tenekesinin muhammen bedeh 
175 kurU§ olan Nev§elıır elektrik fab
rikasına alınacak 1500 teneke muot 
on bet gün mUddetle açık ekaıltmeye 
konulmuttur. Muvakkat teminat mik
tarı 262,5 liradır. Bu mazotlar Nevıe
hir'de depoda teslim alınacaktır. Ta
liplerin ihale gunil olan 27-1-939 tari
hine müaadif cuma eunü Nevtebir 
belediye encümenane murac tları l • 
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c-M_il_li_M_üd_a_f a_a_B_ak_a_n_h_ğ_ı _ı mı::;~d~~~~ı~:~ 5~~~:~~~~~ 200 Adet battaniye alınacak 
M. M. Vekale ti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

17 çeşi t gaz 

malzemesi alı nacak 
M . M. V. Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

600 lira olan 17 çeşıt gaz malzemesı 
açık eksiltme suretiyle ve 24 Sonkfi· 
nun 939 sah günü saat 10 da M.M. V 
satın alma Ko. da satınalrnacaktrr. 

2 - Şartname Ko.da görülür, ek
siltmeye girecekler kanuni 45 liralık 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 
ve saatında Ko.da bulnmaları . 

9035 

23 kalem ecza ahnacak 
M. M. V. Satın A lma K o. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi altı bin lira olan yirmi üç ka
lem ecza kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 26 son kanun 939 per
ıembe günü saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapılacaktır 

3 - Ilk teminat 1950 lira olup şart
n amesi 130 kuruş bedelle M. M. V 
aatınalma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
t eminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü madd~lerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M V. satın alma Ko. başkan· 
lığına vermeleri. (5012) 9037 

2 kalem ecza alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
1 - Hepsıne tahmin edilen Hvat. 

3000 üç bın lira olan iki kalem ecLa 
25 son klinun 939 çarşamba günü ,,aaı 
10 da M. M. V. satın alma KO da açıit 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 225 lira olup prt 
namesi her gün KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat· 
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa 
t mda KO. da bulunmaları (5014) 

9039 

Elekt rolizer klor 

cihazı alınacak 
M. M. V. S tın Alma Ko. 

1 - Tahm n edilen fiyatı bin lira 
o lan bir adet lektrolizer klor ciha
zı pazarlıkla e 27 son kanun 939 cu· 
ma günü saat O da M.M.V. satmal
ma Ko. da sat alınacaktır. 

2 - Ilk te !lat 75 lira olup şart
namesi her giı Ko. da görülür. 

3 - Pazarlı girecekler teminatla 
riyle birlikte "arlık gün ve saatin-
d e Ko. da buh malan. (5017) 9041 

Öğretmen alınacak 
M. M . Ve leti Askeri Liseler 

Müfetti§liğindcn : 
ı - Şimdi A arada bulunan, ilk 

baharda Kayserı civarrndakı yeni bi
nasına nakledil k olan "Ankara Ge
dikli HazırlamL! rta okuluna" aylık 
ücretle Riyazi} Türkçe, Almanca 
öğretmeni alına tır. 

2 - İstekliler n aranılacak şart · 
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zeı 
ahhüt etmiş olmc 

b) İstekh oldu 
1i bulunmak. 
(Kültür bakanlı 
edilmiş bulunma 
imtihan vererek l 

c) Askerliğini 
huri hizmeti bulu 

3 - Alınacak 
108 lira ücret ve < 
civarında Zencide 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olaı 
M V. askeri lisek 
lekçe ile müracaat 
n e ehliyetname, r. 
dikli suretlerıyle 
melerini bağlama} 

(5016) 

30 Kalem cerra 

dereye gitmeyi te· 

ders için ehliyet-

ca ehliyeti tasdik 
eya üniversitede 
iyet almış olmak.) 
pmış olmak, mec· 
amak. 
retmenlere ayda 
rmaları içın okul 
de aile ıkametga 

rın Ankarada M 
müfettışliğine dı

ı ve dilekçeleri 
us tezkeresi tas· 
oğraflı hal terce· 
ilan olunur 

9076 

alaf ahnacak 
M . M . Vekale ı Satın A lma Ko

m isyonundan : 
1 - Hepsıne ta: in edilen fiyatı 

elli üç bin üç yüı• ra olan otuz ka · 
lem cerrahı alat k. P• h zarfla satın a
lınacaktır. Ve eksı tme 26 son kanun 
939 perşembe gunu at 1 ı oe Ankara· 
da M. M. V. satın ima KO da yapı
lacaktır. 

2 - tık teminat 39 5 lira olup şart· 
namesi 267 kuruş bedel karşılığında 

KO. dan alınır. 
3 - Eksiltmeye gırecekler kanuni 

teminat ve 2490 say Jı kanunun iki ve 
3 maddelerinde yar.ıl belgelerle bir 
likte teklif mektuplarım eksiltme sa
atından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V satın alm3 
KO. na vermeleri. (5028) 9080 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
elli bin beş yüz lira olan bir milyon 
beş yüz bin metre gaz idrofil 22 şubat 
939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Ik teminat 3775 lira olup şart
namesi 253 kuruşa M. M. Vekaleti sa 
tınalma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saylı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerınde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarnı eksiltme 
~aatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satn alma 
Ko. na vermeleri (5350) 10028 . 

ldrof il pamuk al macak 
. ~· M. Veka leti Satın A lm a Ko· 

mısyonun·dan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

otuz altı bin beş yüz lira olan yirmi 
beş bin kilo İd rofil pamuk 27 şuha\ 
939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle satın alrnacaktır. 

2 - İlk teminat 2737 lira 50 ku -
ruş olup şartnamesi 183 kuruşa M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evveli
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5347) 10039 

36 Çeıit tıbbi ila~ ahnacak 
M. M . Vekaleti Satın Almn Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

67000 altmış yedi bin lira olan otuz 
altı çeşit tıbbi ilaç kapalı zarf usuliy
le satın alınacaktır. Eksiltme 23 şu -
bat 939 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - İlk teminat 4600 lira olup şart
namesi 335 kuruşa M. M. V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

Miktarı Tahmini fiyatı 
Cinsi 

Yün battaniye 

" .. 

Adet Lira 

100 
100 

14 
9 

1 - 200 adet battaniye açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Behe
rinin tahmini fiyatı yukarda hizala
rında gösterilmiştir. İlk teminat mik
tarı 172 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 23-1-939 pazartesi 
günü saat 11 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat veya makbuzlariyle ko-
misyona gelmeleri. (18) 10061 

Sarğı bezi alınacak 
M. M. Vekalet i Satm Alma Ko

mİ!lyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiya

tı 39 bin lira olan 180 bin ikiyüz met
re murabbaında üç yüz bin adet sargı 
bezi kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 24 şubat 939 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 2925 lira olup şart 
namesi 19S kuruşa M. M. V. satrnal
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemahal bir saat eve
iine kadar Ankarada M. M. V. satın-
alma Ko. na vermeleri (46 10081 

26 kalem arabo 
malzemesi a l ı nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1337 lira olan 26 kalem araba malze
mesi açık eksiJtmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30-1-939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - Ilk teminat 100 lira 28 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad 
delerinde yazılı belgelerle birlkite 

Haki Ye siyah selen ahnacak muayyen gün ve vakitte M. M. v. 
satmalma komisyonunda bulunmala-

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektup
larını M. M. V . satın alma Ko. na 
vermeleri. (5348) 10040 

M. M. Vekaleti Sa tm A lma Ko- rr. (llS) 10149 
misyonundan : 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 
beher metresine tahmin edilen fiyatı 
74 kuruş olan 3300 metre haki ve 1543 
metre siyah saten ihalesi gününde ta
lip çıkmadığından bu defa pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25-1-939 çarşamba gü 
nü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte ihale gününde M. M 
V. satınalma komisyonuna müracaat-
ları. (14) 10058 

Sadeyağı al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın A lma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 25-1-939 çarşamba günü 
saat on birdedir. 

3 - ilk teminatı(5850) beş bin se· 
kiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (460) dört 
yüz altmış kuruş mukabilinde M.M. 
V. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerindc gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve] M. M. V. satına). 
ma komisyonuna vermeleri. (16) 

10059 

50 Adet u~uı gözlüğü ahnacak 

Y uflk yüzü Ye beı ıh nacak 
M .M. Vekfıl~ti Satın A lma Ko

misyonundan : 
1 -10200 metre yastık yüzü ve 11700 

metre nevresimlik bez kapalı zarf usu
l iyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Yastık yüzlüğü bezin beher 
metresi 34 ve nevresimlik bezin beher 
metresi 31 kuruş fiat tahmin edilmiş
tir. 

3 - İhalesi 10.2-939 cuma günü saat 
14 dedir. 

4 - tık teminatı (532) lira 15 kuruş
tur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
:.ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat cvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(1 "!') 10192 

Yatak (arıat ı ah nacak 
M . M. Vekalet i Satın Alma Kom i& 

yonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (130) yüz otuz kuruş olan 14300 
adet yatak çarşafı kapalı azrf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 şubat 939 çarşamba gü
nü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1394) bin üç yüz 
dokson dört lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o· 
!arak M. M. V. satın alma komisyo · 
nundan alın ı r. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M. M. V. satın al-

M . M. Vekalet. Satın Alma Ko- ına komisyonuna vermeleri. 
misyonundan : (156) 

ı -50 adat uçuş gözlüğü açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Muham. 
men bedeli 2000 lira olup ilk teminat 
miktarı 150 liradır. 

10193 

2 - Eksiltmesi 23-2-939 perşembe 
günü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Numune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te
minat mektup veya makbuzlariyle ko
misyona gelmeleri (17) 10060 

6 garaj yaptırılacak 
M. M. V ek a le t i Satın A lma Ko-

misyonunda n : 
1 - Kütahya'da iki garaj, Balık

esir'de iki garaj, Uşak'ta iki garaj 
yapıları ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt· 
miye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleri: Kütahyadaki 
iki garaj yapısının 100.200 yüz bin iki 
yüz lira 89 kuruş, Balıkesirdeki iki 

garaj yapısının 47836 kırk yedi bin 
sekiz yüz otuz altı lira üç kuruş, U
şaktaki iki garaj yapısının ise 49115 
kırk dokuz bin yüz on bP.ş lira 37 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmeleri: Kütahyadaki ga
raj yapsısının eksiltmesi··· 7-2-939 sa
h günü saat 15 de Bahkesirdeki iki 
garaj yapısının eksiltmesi aynı gün 
saat 16,30 da, Uşaktaki iki garaj yapı
sının eksiltmesi yine aynı gün saat 
16 dadır. 

4 - Teminat: Kütahyadaki garaj
ların 6260 lira, Balrkesirdeki garajla· 
rın 3588 lira, Uşaktaki garajların ise 
3684 liradır. 

5 - Şartnameler Kütahyadaki ga
rajların 501 kuruş, Balrkesirdeki ga
rajların 240 kuruş. Uşaktaki garajla
rın 246 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte zarflarını bchemahal ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M. M 
V. satınalma komisyonuna vermele-
rı. (158) 10194 

Muhtelif binalar 

yaptmrılacak 
M. M. Vek aleti Satın A lma Komis 

yonundan : 
1 - Bahkesirde beş, Kütahyada üç 

bina inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleri: Balıkesirdeki 
beş binanın 995S lira 70 kuruş, Kütah
yadaki üç binanın 7006 lira 32 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi: Balıkesirdeki beş 

binanın 7.2.939 salı günü saat 14 de, 
Kütahyadaki üç binanın aynı gün saat 
14.30 dadır. 

4 - Teminat: Balrkesirdeki beş bi
nanın 747 lira, Kütahyadaki üç bina -
nın 525.5 liradır. 

5 - Şartnameler: Balıkesirdeki in
şaatın 50 kuruş, Kütahyadaki inşaatın 
35 kuruş mukabilinde komisyondan cı 
Jınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
zarflarını behemehal ihale saatından 

bir saat evline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(157) 10195 

Camekôn vesaire 

yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
l - Mevcut keşif ve plfinı dahilin

de camekan ve paravana pazarlık su
retiyle yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 71S lira 65 kuruş olup 

ilk teminat miktarı 53 lira 70 kuruş
tur. 

2 - Pazarlığı 24. 1. 939 sah günü 
saat 11 de vekaiet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif ve planları her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (171) 10201 

1 O kalem ilôç at.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mis7.,nundan : 
1 - Eskişehir hava hastanesi için 

10 kalem ilaç açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
1305 lira olup ilk teminat mikdarı 98 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarşamba 
günü saat ıs de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te
minat mektup veya makbuzlarını ko
misyona vermeleri. (212) 10230 

Pen~ere perdesi yapflnlacak 
M . M. Vekaleti Satın A lma Ko

misyonundan: 
Cebeci hastanesi için 220 tane pen 

cere perdesi hastanece verilmek üze 
re perde yaptırılacak ve nümunesi gi· 
bi aynı mikdar korneş yerlerine mon
te edilmek şartiyle satın alınacaktır. 
Korneşin nümunesi vardır. Pazarlığı 
26.1.939 perşembe günü saat 10 da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapı lacaktır. 

İsteklilerin pazarlık gün ve saatinde 
7 5 liralık teminat makbuzlariyle ko
misyonda bulunmaları. (196) 10235 

Muhtelif demir ahnacak 
M. M. Vekaleti Sa tm Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyat 

1290 lira olan 4 petrol, 10 u demiri, 
100 blun açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Eksiltmesi: 26-1-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. • 

3 - İlk teminat 97 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunı.ın 2,3. mad 
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve saatte M. M. V. sa
tına lma komisyonda bulunmaları. 

(211) 10238 

1 

...................................................... 1 
Deniz Levazım : ...... ............................................... 1 
3000 Battaniye alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Levazım 
Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Tahmin edilen bedeli (21330) 
lira olan (3000)adet battaniye 7 şubat 
939 tarihine rastlryan sah günü saat 
14 de kapalı zarfla alınmak üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatı 1599 lira 75 kuruş 
olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nl\n tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bu· 
lunan komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri. 

(377-203) 10236 

6 cins boru ahnacak 
M. M . V. Deniz Leva zım Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 11355 Ji. 

ra olan ve şartnamesinde yazılı bu
lunan altı cins borunun kapalı zarfla 
eksiltmesi 22-2-939 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 de vekalet bi
nasında müteşekkil komisyonumuz
da icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak istiycnle
rin her gün komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenle
rin belli günde eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar 851 lira 62 ku
ruşluk ilk teminat ve kanuni belgele
rini havi kapalı teklif zarflarını mak
buz mukabilinde komisyon başkanlı
ğına vermeleri. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (19) 10068 

... - ----. 
~ Finans Bcikanh{lı . . 1 

..-.. -- --- - ~ - ~ ... 

Benzin ahnacak 
Ma l iye Vekaletinden : 

Tahmin edilen bedeli bin yedi yüz 
elli lira olan on bin litre benzin açık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 7-2-939 sah günü saat 15 
de levazım müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım müdür
lüğünde ve lstanlml da Dolmabahçe
de maliye evrakı matbua an barı me • 
murluğunda görülür. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyen
lerin mezkfir gün ve saatte 131 lira 25 
kuruşluk teminatları ve kanuni bel· 
geleriyle komisyonda hazır bulunma-
larL (185) 10234 

Ba bakanlık 
Fiş alınacak 

Baıvekalet İstatistik Genel Direk 
törlüğü Eksiltme ve ihale Kom isyo· 
nundan : 

1 - Dairemizde mevcut powcrs is
tatistik makinelerinde kullanılmak 

üzere 320.000 auet renkli şeridi havi 
fiş satın alınacaktır. 

2 - Bu fişlerin beher bin adedi i
çin 360 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
Bedeli üzerinden 3 7.5 kuruş muvak
kat teminat verilmesi lilzımdır. 

3 - İhale açık eksiltme usuliyle 
kanunusaninin 25 inci çarşama günü 
ı;aat 16 da umum müdürlük lıinasında 
toplanacak olan komisyonda yapıla
caktır. Nümune dairede mevcut fişle
rin aynı olacaktır. Bu baptaki şartna
me komisyon katipliğinden istenebi-
lir. (58) 10093 

... ·o!: Sıhaf Bak.anhftı ·. · 

S Adet serum beygiri ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Mües5esesi 

Satın Alma Kom isyonundan : 

1 - Müessesemi~ serum şubeı;ine 
şartnamesi vcçhile beş adet serum bey
giri 28. 1. 939 cumartesi günü saat 11 
de pazarlık suretiyle satın alınacak
tır. 

20 - 1- 1 

ire Müdürlüğü kadrosunda ınu 
bulunan otuz lira asli maaşlı bırı 
sınıf katiplik ile yirmi beş lira 
maaşlı ikinci sınıf katipliğe müs~ 
ile iki memur alınacaktır. 

Müsabaka 26. ikinci kanun 1939 
şembe günü saat 15 de Büyük Mı 
meclisinde yapılacaktır. 

Anka 
Alma K 

Müsabakaya girmek istiyenle 
yukarıki tarihten bir gün evetine~ 
dar bir arzuhal ile terccmi hal, v& 
ve ikişer fotoğraflariyle (Büyük ~ 
let Meclisi idare amirleri heyeti) 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(123) 10189 

1- G 
kilo pıra 
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: · ·:~As.kerı:t-J=abrikalar 

170 fon feleol ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müd' 

lüğü Merkez Satın Alma KOllli'-'i 
n undan : 

Tahmin edilen bedeli (59.000) ı~ 
olan l 70 ton toleol Askeri Fabrik81 
umum müdürlüğü merkez satınalİ: 
komisyonunca 3-3-1939 cuma günii f 
at ıs de kapalı zarfla ihale edHecc' 
tir. 

Şartname (2) lira (95) kuruş m'1 

bilinde komisyondan verilir. Talip! 
rin muvakkat teminat olan (4.200) 1 
rayı havi teklif mektuplarını mczlc 
günde saat 14 e kadar komisyoıı 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 ı:ı 

maralı kanunun 2 ve 3 maddelerin~ 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ~ 
misyona müracaatları (82) 10139 

1250 ton nitrat de suf 

al ınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müd~ 
lüğü Merkez Satın A lma Kom isY". 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (100.000) ti< 
.Jlan 1250 ton nitrat de sut Aske 
Fabrikalar Umum Müdürlügü merkC 
satınalma komisyonunca 4-3-1939 cıı 

martesi günü saat 11 de kapalı zarfl 
ihale edilecektir. Şartname (5) urı 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ola 
(6250) lirayı havi teklif mektuplarııı 
mezkur günde saat 10 a kadar komiS 
yona vermeleri ve kendilerinin d 
2490 saydı kanunun 2 ve 3 maddele 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saal 
te komisyona müracaatları. 

(83) 10140 

2 adet torna teıaahı ah_. 
Asker i Fabrikalar Umum Mü d\if 

lü w Ü Mer!.ez Satın Alma Komisyo
n undan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lir• 
olan iki adet torna tezgahı askeri fab' 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa' 
tın alma komisyonunca 6.3.939 pazar ' 
tesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihıt' 
le edilecektir. Şartname parasız ola' 
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olaıt 

(975) lirayı havi teklif mektuplarını 

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

Muhtelif ebatla 4 kalem ve 

20 takım hadde silindiri 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın A lma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2800) lira o.
lan muhtelif ebatta 4 kalem ve 20 ta• 
kım Hadde silindiri Askeri Fabrika• 
lar umum müdürlüğü merkez satırı 
lma komisyonunca 7. 3. 1939 salı 

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

(194) 10220 

Müteahhit nam ve hesabma 

1 S ton Kaolin kumu ah nacak 

40.00 
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2 - İlk teminat 7 5 liradtr. Muham
Askeri Fabrikalar Umum Mü dür

müessese lücü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

menbedeli 1000 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün 

başkatipliğinden alınabilir. 
(111) 10130 

Kamutay 

2 Memur alınacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi f da. 

re Am irleri Heyetinden · 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Da-

Tahmin edilen bedeli (1425) lira 
olan 15 ton kaolin kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 2. 2. 1939 per· 
şembe günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (106) 
lira 88 kuruş ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
'l"acaatları . (195) 10221 



20. l - 1939 

Ankara Levazım Amirliği ] 

40.ooo •110 pırasa ılın e1k 

Pirinç un u a l ınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 
............................................. 11111. ·ı 

Vilôyetler 
ı ................................................... . 

B) 938 mali yılına ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklü mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evcl komisyon 
reisliğine makbuz mukabili verilmesi 
posta gecilaneleri kabul edilmez. 

KÜÇÜK İLANLA 
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A Ankara Lovazım Amirligi S tın 
ima Komi yonundan : 

it l - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
ilo pırasa açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 

llluvakkat teminatı 180 liradır. 
3 - Eksıltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 

ııu saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

trıe giınu 2490 sayılı kanunun 2, 3, Un
cu llladdelerınde istenilen belgeleriy -

Çapa marka ve torba içinde 250 ki
lo pirinç unu pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 38 kuruştur. Talip 
lerin 23-1-939 pazarte i günü saat 11 
de teminatlariyle birlikte Ankara le
vazım amirJiği satınalma komisyo -
nuna 'gelmeleri. (216) 10241 

Yang1n söndürme aleti almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

H ükümet konağı inşası 
Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 

lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü
met konagı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısımdır. 

2 - Bu i e ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardır. 

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

mesi 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarılmı olan hangi iş için istedigi a
çlkça yazılmak suretiyle eksiltmenin 
yapılacağı giınden en az (sekiz) gün 
evet bir istida ile vilfiyete müracaatla 
nafıa müdürlüğünden istenilecek ve 
lıu zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlann eksiltmeye girmiyecek-
leri. (201/134) 10ı57 

Satlhk çam ağacı 

Kiralık: 

Devren kiralık - Demirtepe Dik
men asfaltında Rqit Konuk ap. 5 oda, 
1 hol, konforlu daire 50 lira. Ost kata 
müracaat. 116 

Kiralık Ev - İsmetpaşa mahallesi 
Selami B. Edirne sokak 3 oda, bahçe, 
iyi manzara, havadar. B. Haydar'ın 

evi. 138 

1 le birlikte Ankara Lv. cımirli i satın 
alına komisyonuna vermeleri. ( 163) 

10181 
78 adet komple yağın söndürme a

leti alınacaktır. Ellerinde yangın sön 
diırme fileti olan firmaların marka, 
tip, ev af, resimleri ile aletin hususi
yetlerini bildirir kataloglarını evelce 
tecrübe ettirilerek rapor alınmış ise 
rapor suretlerini ve son fiyatlarını 

bildirir bir teklif mektubunu en son 
27-1-939 akşamına kadar Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonuna 

D - Yapı işleri umumi fenni şart -
namesi 

E - Hususi şartname 

Samsun Orman Çevirge Müdürlü
ğüll'ifen : 

ı - 3-J-939 tarihinden itibaren 23-
1-939 tarihine kadar 20 gün müddet
le ve kapaiı zarf usuliyle artırmaya 
konulan ve 23-1-939 tarihinde ihalei 
eveliycsi icra kılınacağı ilan edilmiş 
olan Vezirköprünün Kavacık yaylası 
ve Taşlıgeri devlet ormanından 1667 
metre mikap çam ağacına ait ilan va
rakasının 3-1-939 tarihinde gönderil
diği halde İstanbul Cütrihuriyet ga. 
zetesince 9-1-939 tarihinde ahndıgı ve 
müddetinde neşredilmediği telgrafla 
bildirilmesi üzerine e ki ilanın mef -
suh addiyle 10-1-939 tarihinden iti -
baren 10-2-939 tarihinde ihalei eveli
yesi icra kılınmak üzere bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle artırma· 
ya konulmuştur. 

Kiralık büyük depo - İstasyona a
yakla ı O dakikada genişliği 30 derin
liği ıs metre her tarafı beton. Tl: 2195 

159 

40.ooo kilo ıspanak ahna<ak 
Ankara Lcv zım Amirligi Satın 

Alma Komisyonund n : 
l - Garnizon ihtiyacı için 40 000 

kilo ıspanak açık eksıltmeye koruduş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
ınuvakkat tc.minatı 300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Ek iltmeye gireceklerin eksilt
ıne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen bel eleriyle 
bitlikte Ankara Lv. amirligi tın al -
illa komi yonuna vermeleri. (164) 

vermeleri. (218) 10243 

, Okullar 
Elbise yoptirılocok 

F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 
bordrosu 

G - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra· 

kı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamış olan bu işin 
pazarlıkla ihalesi 27-1-939 cume> gü
nü saat 15 de nafıa müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

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

Kiralık Oda - Kaloriferli boş bir 
oda kiralıktır. İstiklal caddesi No. 18 
ze müracaat. 169 

Kiralık - Y. Şehir Şflrayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, ı inci kat. Apartıman 40 1i -
raya ac le d.::vren Tel- 3665 174 

Kiralık - Y cni}ehir Okula so. Mi
mar Kemal okulu yanı. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta S oda, 1 hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 

lz182 

30.000 kilo lahna ahnacak 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğünden: 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyeldir. 
5 - Bu işe girebilmek için istek -

Jilerin 1800 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve ihale gününden nihayet 
8 gün evveline kadar vilayet maka -
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesika ı ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 2 - Teklif .zarfları 10-2-939 tarihi

ne müsadif cuma günü saat 14 te Sam 
sun Orman çevirge müdürlüğündeki 
orman satış komisyonu huzurunda a
çılacaktır. 

2885 177 

Kiralık güzel odalar - Sıhiye'de 
kaloriferli l veya 2 oda istenilirse mo
bilya ve yemekli, banyo ve saire dahil. 
Emlak Bankası kapıcısına müracaat. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
rAlma Komisyonundan : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 30,000 
kilo lahana açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2100 lira olup 
nıuvakkat teminatı 157 lira 50 kuru -
tur. 

3 - Eksiltme i 6-2-939 P. ertesi gü 
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
nıe giınü 2490 sayılı kanuniın 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen bel eleriy
le birlikte Ankara I .. v. amirliği satın
alma komisyonuna vermeleri. (165) 

10183 

Zayi makbuz 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
• Askeri konağın 28 kilo sıgır etine a
ıt ll.1.939 uırih ve 411831 sayılı ayni -
Yat makbuzu zayi oldugundan i bu 

makbuzun hükümsuz oldugu vesika 
ve müstenad makamında kullanılamı-
yacağı ilan olunur. (188) 10216 

4 Kalem malzeme 

allnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cin ve miktarları yazılı 

malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin 24/U ci kan/939 sah gü

nü saat 10 da teminaUariyle birlikte 
Ankara levazım umirligi atın alma 
komisyonuna gelmeleri. (215) 
Adet Cinsi -20 
10 

• 2 

1 

Su kuga ı No: 28 
Kanca 
12 metrelik merdiven - üç par

çadan -
6 metrelik merdiven - iki par-
~adan - 10240 

3 kalem e_şyo ol.nacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

Alma Komiayonundan : 

Aşagıdaki üs kalem malzeme pa -
.zarlıkla alınacaktır. Numuneleri ko -
ınisyondadır. Taliplerin 23-1-939 pa
zartesi günü saat 10 da teminatlariy
le birlikte Ankara Levazım amirliği 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Adet Cinsi 

1 - Okulumuzun kız ve erkek ta
lebelerine açık eksiltme ile elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Kız talebe için 35-45 takım, er
kek talebe için 75-85 takım. 
Kız talebe elbisesinin beherinin 

muhammen bedeli 24, erkek elbisesi 
beherinin muhammen bedeli 28 lira
dır. Muhammen bedel 3460 liradır. 

3 - Münakasa 6. 2. 1939 pazartesi 
günü saat ıs de Ankara Mektep mu
hasebeciliğinde teşekkül eden komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmalı ve münakasadan 
bir saat eveline kadar % 7,S teminat 
akçesini muhasebecilik veznesine ya
tırını bulunmalıdırlar. 

5 - Şartname ve numuneleri gör
mek istiyenlerin okulumuz direktör
lüğüne müracaatları. 

(172) 

Hava Kurumu 

10202 

Boya Ye lak ahnacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün -
den : 
Şartnamesi ve listesi mucibince 

Türkkuşu atölyesi için kapalı zarf u
suliyle muhtelif boya ve lak alına. 
caktır. 

Muhammen bedeli cıif Ankara 8.000 
lira, ilk teminatı 600. liradır. 

İhalesi 7-2-939 sah günü saat 15 te 
Ttlrkkuşu levazım bürosunda yapıla
caktır. Şartnamesi parasız verilir. 

İsteklilerin muayyen günde eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
usuliı dairesinde kapatılmış zarfları
nı makbuz mukabilinde levazım bü -
rosuna vermiş olmalıdırlar. Postada 
vukua gelecek gecikmeler kabul o -
lunmaz. 224 

Aseton olanacak 
Turkkuıu Genel Direktörlüğün -

den : 
Şartnamesi mucibince Türkkuıu a

tölyesi için 800 kilo emayit incelt
mek için aseton alınacaktır . 

Muhammen bedeli cif İstanbul 720 
lira, ilk teminatı 54 liradır. 

İhale i 30-1-1939 pazartesi günü sa
at 11 de Türk kuşu levazım bürosun
da yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
verilir. 

İsteklilerin o gün muayyen saatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha -

14 
14 
28 

Yatak kılıfı 
Çift terlik 
Nevresim 

(217) 10242 
ı zır bulunmaları. 225 

Çelik ~ubuk ve kereste alınacak 
Ankara Levazım Amirl'w: S n Alma Komiayonundan : .. 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarf usuliyle aş3-
ğıda cins ve mıktarları yazılı malzemeler satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 30-1-939 pazartesi günü saat 11 de müstahkem mevki satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte aşagıda hizalarında yazılı teminat akçe
Jeriyle birlikte komisyona muracaatları. 

4 - Zarfla ihale saatinden bir saat evel her iki .zarfta mühürlü olduğu 
halde komisyona verilir. ~ 

5 - Po tadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
6 - Talipler ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki yazılı 

yanlarında bulundurmaları mecburidir. Aksi halde eksiltmeye 
tirilmezlcr. 

vesikaları 

iştirak et· 

lazımdır. ( 42-36) 10065 

Hükümet konağı 

yaptırılacak 
Diyarbakır Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan ış: Egil 
(Piran) da yapılacak hükümet konağı 
inşaatıdır. Bedeli keşif (26176) lira 
85 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) gk hususi ve fenni şartnameler 
D) Bayındırlık ve yapı işleri genel 

ve fenni şartnameleri. 
E) Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinden bir lira otuz bir kuruşa a
lınabilir. 

3 - Bu i in ihalesi (30. ı. 939 pa
zartesi) günü saat (on bir) de Diyar
bakır defterdarlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1963,26) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikalan ibraz 
etmek lazrmdır. 

A) Nafıa müdürlü ünden almmıi 
bu ite ait m üteahhitlik vcsikaaı. 

B) 938 mali yılına ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplannı 
( 31. 1. 939 pazartesi) gunü ihale saa
tinden bir saat evet komisyon reisliği
ne makbuz mukabili vermeleri posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarıtmı olan her hangi i için iste
diği açıkça yazılmak suretiyle eksilt
menin yaprlacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile vilayete müra
caatla Nafıa müdürlüğünden istenile
cek ve bu zaman zarfında vesika tale
binde bulunmıyanlann eksiltmeye gi
remiyecekleri. (200/133) 10155 

Motör ve saire ohnacok 
Aydın Belediye R eialii incle n : 

1 - Kapalı zarf uııulıylc ekııiltme
ye konuldugu evelce ilan edilmiı olan 
belediye elektrik santralına il§ve edi
lecek motör ve teferruatının 12.1.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde pa -
zarhkla neticelendirilmesine karar ve
rilmiştir. 

2 - Muhammen kıymeti 24860 lira 
ve kati teminatı 3729 liradır. 

3 - Bu işe ait proje ve şartnameler 
arzu edenlere parasız gönderilir. Pa -
zarlık için taliplerin pazartesi ve p~r
şembe günleri öglcden sonra bele~ı!e 
daimi encümenine müracaatları. ılan 
olunur. 10217 

Hükümet konağı 

yaptırılacak 
Diyarbakır Defterdarlığından : 

l - Eksıltmeye konulan iş: Çınar 
(Akpınar) da yapılacak hukumet ı. 
nağı inşaaudır. Keıif bedeli 30212 lı
ra 40 kuruştur. 

2 - Bu. ite ait evrak şunlardır. 
A) Eksıltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Ek hususi ve fenni Jartnameler 
D) Bayındırlık ve yapı işleri genel 

ve fenni şartnameleri 
E) Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinden bir lira elli bir kuruşa a
Jınabilif. 

3 _ Bu işin ihalesi (30. l. 939 pa-
zartesi) günü saat (11 ) de Diya~bakır 
defterdarlığında yapılacaktır. 

3 - !halci evveliyesi 10-2-939 tari
hinde cuma günü saat 14 te yapıla -
caktır. 

4 - Muhammen bedeli 6668 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 500 lira 10 

kuruştur. 

6 - İsteklilerin kanuni ikametgahı 
olması ve ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesaik ibraz etmeleri 
meşruttur. 

7 - Teklif mektupları 
makbuzlariyle birlikte ihale 
den bir saat evveline kadar 

teminat 
saatin -
Orman 

satıs komisyon reisliğine sıra numa
ralı makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktır. 

8 - İsteklilerin mektuplarında şart 
name ve mukavelename projeleri o -
kuyup kabul ettiklerini yazıp imza 
etmeleri me ruttur. 

9 - Şartname ve mukavelename 
projeleri Ankara İstanbul ve Samsun 
Orman çevirge müdürlüklerinden a-
lınarak okunur. (175) 10187 

Enstitüler 
Elbise yaphnlacak 

Gazi Terb iye E nst it üaü Dir ek
törlüğünden : 

13-1-1939 tarihind münakasaya 
konulan enstitü erkek talebesi elbise
lerine verilen fiyat layık had görül
mediğinden 23-1-1939 pazar.tesi günü 
saat ıs de mektepler muhasebeciliğin
de pazarlık suretiyle ihalesi yapıla-
cağı ilan olunur. (181) 10233 

İc.ra ve İflôs 
Polatlı icra Memurluğundan : 

Borcundan dolayı haczedilip para
ya çevrilmesi tenaip edilen 1090 lira 
kıymetindeki manifatura 28-1-939 ta
ı ihinde saat 10 dan ıs e kadar açık 
arttırmıya çıkarılacaktır. Muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde 
en çok arttırana ihale edilecektir. 
% 75 i bulmadıgı takdirde 15 gün 
zarfında ikinci artırması yapılacak 

ve en çok artırana ihale edilecektir. 
Şartname Polatlı icra dairesinde gö
rülebilir. Her alıcı şartnamedeki şar
tı kabul etmiş sayıJır. Dışardaki istek 
liler pey akçesi verildigini zikrede
rek bulunduğu yer icra dairesinden 
saat 15 ten önce vürlit etmek şartiy
le dairemize telgrafla pcylerini bil -
direbitirler. 222 

Mahkemeler 
Kara r su reti 

Yusufeli Aaliye H uk uk Hakim -
liğinden : 

Yusufelinin Heveği Kiskim köyün-

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-
dil fiatla. Tcl: 3520 189 

Kiralık Ev - İsmetpaşa ini inde es
ki jandarma K. lığının çıktığı 67 No. 
Ju ev. Suluhan No. 19 Muhittin Akyi-
ğit'e müracaat. 190 

Kirahk - Sıhhiye Vckatcti karşısı 
elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 20 2 oda, 1 hol, 30 liraya devren 
içindekilere müracaat. 191 

Kiralık Ev - 3 oda, geniş l hol. fç 
Cebeci Ergenler sokağı No. 12 20S 

KinJık Garaj - Y cnitchir bakan
lıklar kar ı Belçika efareti arkasın
da Karanfil sokak. 43 No :lu apart-
mana müracaat. 210 

Çok ucuz kiralık ev - Bahçeli ev
ler No: 141 beş oda bütün konfor Z~ 
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün-
vcr'e müracaat Tel. 3406 212 

Kir&lık - Yeni§ehir Selanik Cad. 
1-2 No-lu Kuğu apartmanında 3 odalı 
daire. 7; No-ya müracaat. 213 

Kiralık - Çankaya caddesinde Sa
rı kö ke yakın konforlu kaloriferli o
dalar aile nezdinde. C.0. Yenişehir 
P. K. 28 e müracaat. 198 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge okagının köşe. 
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Kiralık - Samanpazarına yakın 
Arslanhane camisi karpında ı 1 No: 
lu apartmanın üçüncü katı. 4 oda ve 
saire. İçindekilere müracaat. Tl. 2750 

217 

Kiralık oda - Müşterek banyo mut 
(ak, Yenişehir, Kızılay karşısı İnkı
lap S. ı 3, Daire 4 - Dahil. Yek. vesti
yer Mehmet görmek. Cumartesi pazar 
saat 15 e kadar. 220 

· Kiralık - Necatibey .mektebi civa
rında Ugur Ap. 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müracaat. 221 

ram yor : 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 

Haraççı Kardeşler karşısındaki Fethi 
Akyıgıt kirtasiye ve cilt evine nıüra -

178 

Otomobil Radyosu - Bir otomobil 
radyosu aranıyor. 1981 Telefona mü-
~acaat 194 

. urı)an lar : 

l ~ arıyor - Serbest bir in aat ve 
yol mühendisi, bilha sa muteahhitler 
yanında çalışmak üzere iş aramakta· 
dır. Ulus'ta M. F. rumuzuna müraca-
at. 1 79 

l ı arıyor - Mükemmel almanca 
ve fransızca bilen bir &teno di.ktilo 
bayan akşamları iş arıyor. Ulus'ta K. 
B. rumuzuna mektupla müracaat. 196 

r·~~·;~~"·i~~:··;:~·~:.-ı 
• ı 
: Dorı satırlık kuçük ıUinlardan: i i Bir defa açın 30 Kuru:ı : i lkı defa ıçın 50 Kuru5 i 
: Üç defa lçın 70 Kuruş i 

1 

Dort defa açın 80 Kuruş 1 
Devamlı kuc;uk ılanlardan her defası i 
ıçın 10 kuruı alınır. Mesela on defa i 
neşredılecek bır alin ıc;in. 140 kuruş ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzerc i• 
her aatır. kclımc arnlarındakı boıılıık
lar müstesna 30 harf ıtıbar cdılmit-

1 
tır. Bir kUc;lik illin 120 harften ıbarct i 
olm lıdır. i 
Dort ımtırd n fazla her satır ıçin be- i 
her ıefcrine ynea on kuruş alınır. i 

İ Küçük ilanların 120 harfi f 
i geçmemesi lazımdır. Bu mik- j 

1 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 1 
tarifesine tabidir. .................................................... 
utıhk: 

Satılık - 33 model fort marka ka 
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çi~in yurt o 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Satılık - Bahçeli evlerde B. 4. tip 
143 No. lu ev. İstanbul pastanesind 
Bay Hamzaya muarcaat. l 14 

Acele aatılık ev - Müracaat: Ana 
fartalar cadde i Şık berber salonu 

15 

Satılık - Lülçs mobilya. Yemek 
yatak odası ve salon takımları. Yugo 
lavya sefareti Bay Vişatski'ye mür:a 
caat. 185 

Satılık Ara&lar - Y. Şehir Malt 
i tasyon arka ında in aata elveri li ar~ 
salar. Bayram Cad. No. 1 Tl: 2406 

195 

Satılık Araalar - Cebeci'de Koca 
tepe"de yeni yapılacak meclis sahasın 
da kelepir. Bayram Cad. No. ı Tl 
2406 197 

Satılık - Ankara'da Yenişehir' 

Cebeci'de irat getirir apartnnan, ev v 
bahçeli evler hisseleri. Bayram Cad 
No. 1 Ti: 2406 206 

Ankara DefterdarllQı 

Sotıh k otomobil 
Ankara D fterdarlığından : 

Muhammen 
bedeli Depozit 

Cinsi Markası Lira K. Lira 

Otomobil De oto 1100 82 
Yukarda ev afı yazılı radyo kalori 

fer teşkilatını havi faal döşeme v 
karoseri ve makinesi sağlam lıir ade 
otomobilin 24-1-939 giıniı saat ıs te 
çık artırma suretiyle ihalesi yapıla 
caktır. 

İsteklilerin adı geçen gün ve saat 
te depozito makbuziyle defterdarlık 
ta kurulu komisyona gelmeleri ve 
otomobili gormek istiyenlerin Def
terdarlık milh eml k müdürliıgune 
müracaatları. (80) 10113 

Saydiye münakasası 
A n kara Defterdarlığından 

1-3-1939 tarihinde iltizam müddeti 
hitam bulan Kızılırmak% 12 saydiye 
rüsumunun 1-3-1939 tarihinden 1-3-
942 tarihine kadar us senelik iltizamı 
11-1-939 tarihinden itibaren 2490 sa -
yılı kanun hükümleri dairesinde 20 
gün muddetle nçık artırmaya konul
mu tur. 

1 - Mliltezim Kızıhrmak'ta çıkan 
havyarlı ve havyarsız balıkların % 
12 saydiye rti umunu alacaktır. 

z - Muhammen bedeli 4500 dört 
bin beş yuz liradır. 

3 - "{, 7,5 muvakkat teminat ~ 
lira 50 kuruştur. 

4 - lhale 30-1-939 tarihine musadif 
pazartesi giınü aat l4 de Bafra mal
miıdürlügi.ınde mute ekkil komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Şartname Samsun Defterdarlı
ğından ve Bafra malmudurli.ığunden 
parasız olarak alınabilinir. 

Taliplerin yevmi mez:kfırda % 7,S 
pey akçelerini teslim eylediklerini 
gosterir vezne makbuziyle komisyona 
mi.ıracaatları luzumu ıHin olunur. 

(224) 10246 

Zayi - Ankara kız lisesi orta kıs
mından 933-934 ders yılı aldığım 214 
numaralı ahadetnamemi kaybettim. 
Yenisini alaca undan e kısinin hükmil 
olmadıgı ilan olunur. 

183 Emine Çeltik 215 7 - Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameleri Ankara - İstanbul ve 
Çanakkale Mst. mevki satınalma komisyonlarında görülebilir. 

8 - Taliplerin mczkiır tarihte komisyona müracaatları. 
Cinsi Miktarı B. Muhammeni Turası Teminatı 

Çelik çubuk 
Kereste 

117 Ton 
28, 3.M.3 

15 kuruş 
52 Lira 

32266 Lira 2420 Lira 
10184 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
(2265.95 liralık muvakkat teminat 
vermek ve a agıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A ) Nafıa müdUrlüğUnden alınmrı 

den Habip kızı Mahbube ile on sene
dcnberi evli aynı köyden Ceneviz Ah
met oğlu Yusuf'un bu müddet zarfın
da hanesine dönmiyerek kendisini 
terketmiş ve üzerine tahmil ettigi va
zifelerini yapmadığı anlaşılmış oldu
ğundan kanunu medeninin 132 inci 
maddesi ahkamına tevfikan tarihi i
lindan üç ay içinde merkum Yusufun 
k~yüne ve ailesi Mahbubenin yanına 
?onmesi aksi takdirde karısına karşı 
ıtaatsizliginin sübutuna delil teşkil 
edeceğinin ilinen ihtarına karar ve-

1 ı anyor - Lokanta veya tenha bir 
aile nezdinde yemek ve ev iıleri arı
yor. Ulus"da (D) rumuzuna mektup
la milracaat. 209 

Muhaıip - Fransızca muhabere ve 
tekmil muhasebe ifleri bilen tecriıbcli 
bir muhasip vazife arıyor. Anafartalar 
Cad. Yıldırım maiaaaı.. Y. Blok 214 

Zayi - 328 de Yanya ıdadisinden 
aldıfım dıplom mı ve kayıt suretıni 
zayi ettim. Yeni ini alaca ımdn eski
lerin hiıkmU yoktur. 

müteahhitlik vesikası. rildi. 223 
101 Haaan oilu Ahmet Gurcr 

319 



-12-

• ==============================• 

Baş ağrısı, Diş Ağrısı 

NEVRALJİ 
Bütün ıstırapları teskin eder 

• • 

Bilhassa bunlara karşı müessi rdir. 
it batında, seyahatte, evde he r zamar yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakmrnız. 7031 

• ===================================== 

İLAÇLARINIZI 111111111 -111111111 -§ Sakarya Eczane sinden alın ız. Az zamanda muhterem § 

§ An\tara halkınm bUyük itimadını kazanan mile csemizde reçete ~ 
§ ve ıHiçlarınız büyuk bir dikkat ve ıtina i1e yapılır. Fiyatlarda daı = 
:= mi itıdal Resmi ve hususi müessesata toptan miıbayatta her hu· = 
ill 111111 IİİİI Iİİİlll te~=!~~:ı.gö~:~i~~~·S Ulus ~;ydail ı li 1ttİtıliii1111. 

Satılık şerit destere . 
lspar 

T. 
İplik fabrikası 
şirketinden : 

Fabrikamızda b lunan bir adet Al. W erkzen marka ke
reste biçmeğe ma ıs şerit destere 8.2.1939 çarşamba gü
nü saat 15 te lspar 'daki fabrika binasında ihalesi yapıl · 
mak üzere pazarlıl 1 ve peşin para ile satılığa çıkarılmış
tır. Taliplerin mak neyi görmek için her gün ve ihalede 
bulunmak için de l in edilen zamanda fabrika direktör-
lüğüne müracaatları lan olunur. 199 

::!1111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ------------------------------------------------------------

Hayatın asını teşkil eden -------
miktarı 'ın 

------
Sağlam bir insanda ( 

lardan miırekkcp olmak 
biridir. Vazifesi, vı.icudu 
derhal götürmek ve ölmı 
barice atmaktır Ayrıca 

da yeni uzvi inşa lar yapm 
ni büccyrclcri ıhtiva eder 
met ve şevketiyle yaşama 

ordusunu iyıce koruyup 1: 
zımdır. Bunun için: 

-
yarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacık- ~ 
zere) takriben vücud sikletinin 11 de := 
kil eden her hüceyreyc lazım olan gıdayı := 
hüccyrelerin enkazlarını da sürükleyip 
vücudun lüzum gösterdiği mıntakalar 
kudret inı haiz kimyevi maddelerle ye = 

>emek bir insan saltanatının bütün aza - · 
ıçin bu SO milyarlık muhafız ve imarcı := 
ması ve daima tazeleyip çoğaltması la· := ---

--
----

l\an, kuvet ve İl a ıuruba:nu tavsiye ederiz. ---
fl)SFARSOL, Umur Dünya Doktorlarının müttefikan := 

takdir ve milyonlarca tandata itimatla tavsiye ettiklerı := 
en mükemmel bir hayat ksiridir. Daima kanı tazeleyıp ço· =: 

:= ğaltır, kırmızı yuvarlac k1arı arttırır. tatlı bir iştiha temin =: 
=: eder , vücude gençlik ve inçlik verir, zeka ve hafızayı yük := 
- seltir ve parlatır. Sinir adeleleri kuvvetlendirerek uyku :::: 
:= suzlrtğu ve fell'I düşüne ri giderir, Grip; Nezle ve Enflü- :::: 
:= enzn gibi hastalıklardaı rnrur. Vücut makinesine lazım o- = 

lan bütün ener j ıyi ve k 'veti vererek insanı daima azim ve :::: 
irad e sahibi eder, Mide e Barsak tenbelliğinden ileri ge. :::: 
len nuannıd kabızları g irir. Be l gevşekliğ i ve ademi ik- := 
tida rda pek ehemmiyeti aydalar temin eder. := 

--------

FOSF A RSOT..'u diğer bL n kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca =: 
hassa. devamlı bir surette k kuvvet ve iştiha temin ctmcsı ve aza = 
mi üç gün ıçinde bir mucıze bi tcsirıni göstermesidir. Tifo: gırp =: 
zatürree: sıtma ve umu m lca z lık ve halsizlikle neticelenen tehli· =: 
keli hast=ılıkların nekahat de ]erinde şayanı hayret faydalar tcmırı := 

7001 -

Sıhhat Vf'k:ılt"tln in resmi mü desini h?izdir H er eczanede bulunuı := -
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULUS 20 - 1- 1939 
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şı9.,..,.1ıua mGcadole edl 
~ ı ve bunu" en ly1 C• N&I 
ol.,. SHOU LINIA yı g yl· 
"''· o.ımt m•••J•'"" , •••. •il• r•Bh tebıhyı g deri•. 
HU1U1l elht ki b • triko 
dlft yapılmıt olı" SHOllT 
U NIA ıdl bl• kOlot gibi 

---- Radyo Tekniğinin Şaheseri -- Sabırsızhkla beklediğiniz --------, ...... "'· --
Flyıtı 10 1 rodon itibaren. 

Sat•• yari yal n u : t 
------.J. ROUSSEL 

Parls 166 6d. H.uo..-1111 
'ısnNBUL, ee,oğıu 

TOftol moydıftı 12 No. lu 
ı.tdlonmırı ılyorot adlrılı vaya 

IG No fu tor(lomlrl ltlo yınl ı. 

-
~ Büyük modelleri gelmiıtir. ! 
§ Satış yeri: Posta caddesi hal karşısı M. ve A. HANEF KARDEŞLER. l - ~ 
,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Devlet Hava Yolları 

İki otobüs, iki traktör, iki 
silindir iki biçme makinesi 
ve hrmık, bir adet pulluk 

ah nacak 
Devlet Hava Yol/arı Umum 

düdüğünden : 
Mü-

1 - Aşagıda adet ve cinslen ile mu 
hammen oedellerı yazılı vasıta ve le
vazım kapalı zarf usulıyle cksıltmcye 
konulmuştur. 

2 - Otobiıslerin eksiltmesi 28.1.939 
cumartesi günü saat 11 de, diğerleri
nin eksiltmesi aynı günde ve saat 12 
de umum miıdürluk binasında yapıla· 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat: İki otobüs 
için 863 lıra, digerleri için 1365 lira
dır. Nakden verilecek teminatın Ziraat 
bankasındaki 3667 No :lu idare hesa
bına yatırılması lfizımdır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat e
veline kadar tek1if mektupları ve şart
namede yazılı vesikalariyle birlikte 
müracaatları lazımdır. Postada olacak 
techhiırler nazarı itibare alınmaz. 
Adedi Cinsi Muhammen bedeli 

2 Otobı.is 11.500 lira 

2 Traktör 
2 Silindir 
2 Biçme makinesi 18.200 lira 
2 Tırmık 

1 J>u1luk 

5 - lstivenler artnameleri Devlet 
H ava Yolları Ankara ve fstanbul a-

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

Memur alınacak 
Umumi Mağazalar Türk Anonim 

Şirketinden : 
Şirketimizce muhtelif şehirlerde a

cıtacak umumi magazalar müdürlük 
ve seksiyon şefliklerinde istihdam 
edilmek uzcrc müsabaka ile memur 
alınacaktır. Bu memurlar. staj gör
mek üzere Fransa'ya gönderilecektir. 
Staj neticesinde ehliyetlerine göre 
münasip memuriyetlere tayin edile
ceklerdir. Müsabaka tarihi ve mahal· 
li ayrıca bi ldirilecektir. 

Müsabaka imtihanına gir iş şartla

rı: 

1 - Türk o lmak, 
2 - Askerlik fili hizmetini yapmış 

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

miş olmak, 
5 - Hüsnühal ve hüsnüh izmct vc

sıkalarını hamil olmak, 
6 - Bankalarda veya ticari mües

seselerde bir müddet çalışmış olmak, 
7 - Fransızcayı bihakkın okuyup 

yazmak, 
lmtihan mevzuu: 
A) Ticari hesap, 
B) Ticari muhasebe, 
C) Türkçe ve fran ızca yazı ve ter-

cüme, 
D) lktısadi coğrafya, 
E) Umumi mağaza. nakliyat ve s i

gorta işleri hakkında mücmel kanuni 
hükümler. centelerinden alabilirler. 

(1 19 ) 10129 Taliplerin evrak ve vesaik suretle
------------------------- rini raptederek ve sarih adreslerini 
=11111111111111111111111111111111111111~ yazarak nihayet 1 şubat 939 tar ihine 

E ŞA'RLOK HOL M E S : kadar Ankara'da Ulus meydanında 
: Koçak hanında umumi Mağazalar T. 

: Pek yakında Anlcara·da : A. Ş. 1 genel direktôrlUğUne tahriren 

-:;lllllllllllllllllllllllllllllll ~ müracaat ederek kaydolmaları . .. 
il 11111 lrntıhanı kazanıp Fransa'ya gonde-

----------------- rilecek memurlardan, üç sene müd-

(• b" k' 1 1 k dctlc şirket hizmet inde bulunacakla· 
)m f~me ma lna afi a lnaCa rma dair N oterden musaddak bir ta-

Ankara Stadyom ve Hipodrom Di· ahh üt ve kefalet senedi alınacaktır. 
rektörliiğünden: (192) 10228 

1 - Muhammen bedeli (4000) dört 
bin lira olan bir adet büyük bir adet 
küçük motörlü çim biçer makinesiyle 
yedek parça ları açık eksiltme ile alı -
nacaktır. 

2 - Şartnamesi direktörlüğümüz 
muhasebesinden parasız olarak alına. 
bilir. 

3 - Açık eksiltme Ankara viHiye· 
ti daimi encümeninde 6.2.939 pazarte
si günü saat 15 de ve 2490 sayılı kanu· 
na uygun olarak yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (300) 
üç yüz liradır. (145) 10190 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Apatman tamiri 
P. T . T . Müdürlüğünden : 

Etimesgutta ıdaremizc ait apart· 
man pazarlıkla tamir ettirilecektır. 
Keşif bedeli 372 lira muvakkat te· 

minat 27 lira 90 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve keşif miı· 

dürlük kaleminde görülebilir. 

l stanbtı l Haydarpnsa hastanesı sab ı k 
goz miıtehassısı ve GUlhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muavenehanesinl Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmişt ir. Muayene: Sabah 

Sl dan 19 a kadar 
Belediye ırası Ta las Ap. kat : 1 

Bir memur al.nacak 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 

,{iyasetinden : 
Yetmiş lira ücretli münhal olan An

kara Ticaret ve sanayi Odası evrak 
memurluğuna imtihanla bir memur a
lınacaktır. Müsabaka imtihanı 23-1-
939 pazartesi günü saat 10 da Ticaret 
ve Sanayi odasında icra edilecektir. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere he. 
men odaya müracaatları ilfin olunur. 

200 

Sayın halkımızın dikkat 
nazarına 

Eskişehir Belediyesinden : 
Ankara'da layik olduğu rağbeti gören ( Eskişehir Kaplanlı 

yu ) nun bazı satıcılar tarafından mühürleri bozularak başka • 
larla karıştırılmak suretiyle satışa arzedildiği öğrenilmiştir. 

( KapJanlı suyu) nun rengindeki hafif mavimtırak havası 
deniye, onun asli halinin bozulmasına imkan olmıyan bir alam 
tabiiyesidir. Bu renge ve mühüre dikkat olunmasını ve müh' 
bozulmuş, içine başka su karıştırılmış olduğu görüldüğü takd 
de ihbar edilmesini rica ederim. 10125 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - . - ' 

= Maden kömürü alınacak l 
l ---- ve Havagazı l 
l 

Ankara Elektrik 
A. sirketlerinden : 

-
~T. --= 1. 4. 1939 tarihinden 31. 5. 1940 tarihine kadar ihtiyacı-

' j 

= mız olan 20-25 bin ton yıkanmış zerodiz Zonguldak ma
§ den kömürü, şartname mucibince satın alınacaktır. 
=: Şartnamenin 23. 1 . 1939 tarihine kadar şirketlerimizden 
= aldırılması ve kati tekliflerin 26. 1. 1939 tarihine kadar : 
_ Müdüriyetimize gönderilmesi. 202 1 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

Ayakkabı sergisi 
Büyük bir muvaffakiyetle dün küşat edilen ve Paçıkakis 

tarafından Ankara Palas salonlarında tertip edilen yerli 
ve Bally Ayakkabı Sergisi bugün ve yarın devam edecek
tir. 

Şikôyetler hakkında 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları ile yaptıkları temas
lardan her hangi bir sebeple memnun kalmıyacak olan sa
yın halkımızın badema bu husustaki şikayetlerini, hemen 
intaç edilmek üzere, mağazalarımızdan derhal telefonla 
veya yazı ile aşağıdaki numara ve adreslere bildirmeleri 
rica olunur. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
Ankara Telefon: 1738, 1922 

Sümer Bank lstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata Tele fon: 44969 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 nci Vakıf Han 
Bahçekapı - lstanbul Tele fon : 22382 226 

ı 

Eczacı aranıyor 
. 

büs edecek cezacıya belediyeden 1 
lira yardım edilecek ve belediyeye 
it eczane binası kirasız verilecekti 

Beypazarı Belediye Riyasetinden: Bu hususta fazla mallımat almak 
Kaza nüfusu 30 bin, merkez 7 bin. tiyenlcrin belediye riyasetine iad 
Kısa bir müdde tenberi kapalı bu - teahhütlü mektupla müracaat etme 

lunan kaza eczanesini açmaga teşeb - ri ilfin olunur. (169) 10185 

Pazarlık 26. ı . 939 perşembe günü sa 
a t 15 de yapılacağında11 taliplerin o .:!J fil il l l l l lll il l l il il l lll l l il il il l l il l il l l l il l l l l il l l l l il l l l l l il l l l l l il l l il il l l l l l l l l l l l il il l l l l il l l il lll l l lll l l l llf 11111111 
gün mücl ı.ir l ük odasında toplanacak = -komisyona müracaatları. -

10168 -(152) ---------------------------- == ---------------

Yeni 
BUGÜN gündıi:z matinelerinden 

it ıbaren 

Sinema sanatmm eşsız bır harıkası 

PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6276 

imtiyaz ahibi 

= Elsanevı bır aşk hıkiy~sını tasvır l*den 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumı Ncşrıyatı idare Eden 
Vazı lşl erı Müdürü 

Mümtaz. Faile FENiK 
ULUS Rasımevı ANKA RA 

1atbaa Müdurii: Al i Rıza RASK AN 

::: ve baştan başa renklı olan bu eser = sıncmacılıf.m bır mucızesidir ------ Eserı vucude gc tıren Mıkı 'nın m ucidi: 
WA LT DİSNEY ------ Seanslar --- 14.45 - lb.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GON BU GECE 

SON G AN GSTER 

llaş Rolde 
EDWARD G. ROB İNSON 

Amerıka halk duşmıınlarının mudhiş 
macerıılıtrını canlandıran sonsuz 

bir heyecan lcııynagı 

Seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE 
DEN İZ KAHRAMANLAR ! 

Sus 
BUGÜN &undüz 14 matinelerinden 

itibaren 

PAMUK PRENSES ve 7 COCE 

Biltun dilnya ııylardanberi oymyan 
ve hali da oynamakta olan bu sanat 
• harilıasınr sızde hayret ve ıakd11le 

karşrlıyacalcsmız 

Seanslar 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 de 
Ucuz halk matinesi 12.30 da 

SEN OH İTA 

Telefon: 3589 

~=====================~ -=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

D .. nyayı BLAUPUNKT radyoları ile dinleyiniz ... KAZIM RUŞTU 
Ankara Adliye sarayı yam Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


