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Gazetemiz bir iki güne kadar bu 
ha,lık altında yeni kısım açacak
tır. Ulus Postası'nda dünya poli
tik hadiselerine dair bütün dün
ya gazetelerinden kısa iktibaslar 
bulacaksınız. 

Sonuna kadar dayanmağa karar veren Katalonya'nın merkezi Barselon 

Barselon tehlikede 
Frankocu kuveller şehre 

4S kilometre kadar yaklaştı 

ltalya'nın hedefi 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Avrupa'nın doğu cenubuna doğru 

Alman yayılmasına 
mani olmaktır ! 

Yugoslavya balkan meınleketleri blokuna 
her zamandan fazla istinat etmeği istiyor Yugoslavya Başvekili doktor 

Milan Stoyadinoviç 

Belgrad 21 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Stoyadinoviç • Ciano r= 
görüşmel~~inden aı:ılaşıldı~ma göre, ltalya'_~un Tuna politikasının ba~· I r·-.......... 
lıca he<lefı Avrupa nm dogu cenuhuna dogru alman yayılmasına ma- i Çek - Slovakya 
ni olmaktır ve İtalya Belgrad'la Budapeşte arasında bir yaklaşma te- i 
mini için elinden geleni yapmaktadır. Görüniişc nazaran, Belgrad Ma- i H • • N 
car ekalliyetine kültürel mahiyette tavizlerde bulunmağa muvafakat i ancıye azırı 
etmekte ise de Macaristan lehine her türlü hudut tashihi fikrini reddey- İ H. 1 I . . .. .. 
lemektedir. ! ıt er e goruştu 

i 

Barselon kendini müdafaaya hazırlanıyor ! 

Elde edilen intiba şudur ki, Yugos- ı 
lavya büyük Avrupa meselelerinde bir 1 
intizar siyaseti takibine mütemayil
dir ve Yugoslav hükümeti iki büyük 
demokrasi ile münasebetler idamesini 
ve Balkan memleketleri blokuna her 

Bir teklif 
münasebetiyle 

f. R. ATAY 

Yeni lstanbul vaimizin, şeh
rin yeni plana göre imarı bakı
mından, ilk d~yduğl ihtiyaç, es
ki istimlak kanunuıda bazı ta • 
diller istemek olmutur. Y enica
nıi meydanı açılmaea başlandığı 
vakit, yıkılmalar };ttikten sonra, 
hemen karşılaşaciımız manza
ranın garabetine ,u sütunlarda 
İfaret etmiştik: ehrin milyon
larca lira sarf ettıii umran nüve
sinin etrafrnda ,ki, berbat, kimi 
dar kimi genİf, kimi yüksek ki
nıi alçak, bir tıriİ yan - enkaz! 
Her bir parç&ında bin hisse! 
Öyle ki gidip örenler, daha evel 
darlıktan bu1'lan eski türk abi
desinin, bu 1f er de bir çirkinlik 
çerçevesi i~ıde boğulmuş oldu· 
iuna esef ,ıeceklerdi. 

Ne lıtaıı1ul' da, ne de eski An
kara' da. nantazam bir meydanı
mız olmı{ışının sebebi aynıdır ... 
Şehrimi.deki "Ulus" meydanı i
le İatar:>ul' daki "Taksim" mey
danınr1, bir Avrupa şehri mey
denr ile arzetmekte oldukları 
tidditli tezadı, geçen gün gaze
terı,oze koyduğumuz bir yeni 
Betlin meydanı resmi ile göster· 
mek istemiştik. 

Çare basittir: belediyeler her 
hangi bir genişletme iıinde yal
nız bir meydana - hatta belki 
de esaslı bir ana caddeye - ka
fi yeri istimlak etmezler. Bu 
meydan veya caddeye layık inşa
at yapılabilecek kadar toprağı 
da istimlak hartasrna ilave eder
ler. Sonra bu toprağı planın em
rettiği genişlik, yükseklik, hatta 
ualupta bina yapınağı teahhüt e-

h
denlere satarlar. llk sahibinin 
akkını daha iyi korumak için, 

al~mı, bu teahhüdü yapmak şar
tı ıle, evela onlara teklif ederler. 
Ancak bu suretle bunca para 
harcadığımız meydan ve ana 
c~ddeleri, şerefleri ile nisbetli 
bıl güzel kadro içine alabiliriz. 

~ ~akanlığımız İstanbul vila
yetının teklifini belki de önü
müzdeki inşa yılına yetiştirmeğe 
muvaffak olur. Esasen geçen se
~~ hazırlanmış olan, ve hazırlığı 
!ç11:1 bizim tecrübelerimizden ve 
ıhtıyaçlarımızdan gayri, müte
hassıslardan ve başka memle
ketler kanunlarından istifade e
dilmiş olan "Yapı ve Yollar ka-

" nunu nun tadili projesinde bu 
me~ele de düşünülmüştü. Vila
yetm teklifi vesile olarak bu ta
dille~iı:1 hepsini birden 'yüksek 
Meclısın münakaşasına arzet
mek,_ di~er ihtiyaç ve zaruretleri 
de şımdıden karşılamağı temin 
eder. Bu tadiller arasında, mese
la bugün A·nkara' da da imar işi-

( Sonu 'J. foci sayfada) 

'iGUALA DÜŞTÜ! zamankinden fazla istinat etmeği isti

yor. 

Lerida, 21 a.a. - Frankistler dün Barselona 45 kilometrelik 
bir mesafede bulunmakta idiler. ileri hareketleri esnasında bir -

"kaç mühim kıtayı İHal etmişlerdir. 

İyi malllmat alan mahfiller, Bel
grad'ın anti - komintern paktına ilti
hakı hakkındaki şayialara hiç bir kıy
met atfetmemektedirler. 

Lerida - Barselon yolu mrntakasında faaliyette bulunan kuvet
ler, Bellprat - Llora hattından hareket etmişler ve bu kuvetlerin 
ilk müfrezeleri kara·nlık basarken lguala'nın cenup mahallesi 
önüne gelmişlerdir. 
Diğer cihetten Tarragona önündeki mıntakada iki motörlü yü

rüyüş kolu, cümhuriyetçilerin cephesinde yeni gedikler açarak 
cümhuriyetçilerin gittikçe artan mukavemetine rağmen şimalden 

1'ugo.~laıı;ya'ya /.·retli mi? 
Roma, 21 a.a. - Tribune gazetesinin 

yazdığına göre, İtalyan eşyasının Yu
goslavya·ya ihracını kolaylaştırmak i

çin Yugoslavya lehine bir milyar di

narlık bir kredi derpiş eden bir proje 

hazırlanmıştır. Vendrell'i geçmişlerdir. (Sonu 'J. inci sayfada) 

BA~VEKİLİMİZ 
İSTANBUL'DA 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Başve
kilimiz B. Celal Bayar bugUn saat 
11.40 da Ankara ekspresine bağlanan 
hususi trenle şehrimize gelmiş ve 
Haydarpaşa'da Vali ve Belediye Rei
si Lutfi Kırdar, vali muavini Hüdai, 
Emniyet müdürü Sadrettin Aka, Üni
versite Rektörü Cemil Bilse}, askeri 
kumandanlar, şehrimizdeki mali ve 
iktısadi müesseseler müdürleri ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 

karşılanmı~tır. Bir bando mızrka ile 
bir askeri müfreze selam resmini ifa 
etmiştir. 
Başvekilimiz Haydarpaşa'dan De -

nizbank'ın Suvat vapuriyle lstanbul'a 
geçmiştir. Yolda vapurun salonunda 
Vali Lutfi Kırdar'dan vilayet ve be
lediye işleri hakkında izahat almıştır. 
Vali, Celal Bayar'a istimlak kanunu-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Orta tedrisatın 
ihtiya~lan 

Maarif Vekilinin 

Reisliğinde bir toplanh 
yapıldı 

Maarif Vekili Hasan • Ali Yücel 
dün orta öğretim umum müdürü ve 
şube müdürleri hazır bulunduğu hal
de Ankara lise ve orta mektep müdür
leriyle bir toplantı yapmıştır. 

Maarif Vekili müdürlerden kendi 
müesseseleri hakkında ayrı ayrı iza -
hat almış ve bu izahatın ayrıca müş
terek bir rapor halinde Vekalete bil
dirilmesini ve bundan sonra her hafta 
toplanılarak Ankara orta öğretim mü
esseselerine ait meselelerin görüşül -
mesini ve bu görüşmelerin neticele
rinin bir rapor halinde ait olduğu 
V ckalet dairesine bildirilmesini ten
sip etmiştir. 

Diğer vilayetlerdeki orta öğretim 
müesseseleri müdürlerinin de fikir ve 
işbirliği yapmak üzere her hafta top
lanmaları hakkında Vekaletçe aıyrıca 

bir talimatname yapılacaktır. 

Rayhşbanktan çekilişi 

Londra hôlô hayrette ... 
Fransız gazeteleri bu hareketi silahlanmıya 

hız verme şeklinde tefsire devam etmektedir 

ALMAN MALİYE NAZiRi DA ÇEKİLİYOR 
Berlin, 2 l a.a. - Dr. Şaht'ın alman bankası reisliğinden çekilmesi

ni Almanya'nın iktısadi ve mali siyasetine dair işlerden ileri geldiği 
hakkında hariçte çıkarılan şayialar hakkında iyi malumat alan alman 
mahfillerinde şunlar söyleniyor: 

Eğer bu şayialar doğru olsaydı onun istifa etmesi lazım gelirdi. Hal
buki, Şaht istifa etmemiş ve Hitler'in Funk'a gönderdiği mektupta 
zikredilen sebepler dolayısiyle vazifeden affedilmiştir. 

Doktor Şaht ve ingiliz bankası 
guvernörü Montagü Norman • 

Gene aynı mahfillerde kaydolundu
ğu üzere Hitler Dr. Şaht'a gönderdi
ği mektupta kendisine yeni vazifeler 
tevdi edilecı:ğini bildirmiştir. Malum 
olduğu üzere Dr. Şaht Almanya'daki 
yahudiler meselesinin halli hususun
da son haftalar içinde birçok temaslar
da bulunmuş ve enternasyonal mülte
ciler komitesi reisi Rublee - ki şimdi 
Bcrlinde bulunuyor - ile üç mülakat 
yapmıştır. Almanya'daki yahudilerin 
hicret etmesi için para tedariki mese
lesinin teferruata ait daha birçok me
seleler ortaya çıkardığı ve bunların 
büyük \ıür dikkatle tetkiki lazım gel
diği görülmüştür. 

ll.aylı~bank'ın icfore heyeti 
değiştirildi 

Berlin, 21 a.a. - Bitler, alman ban
kası \dare heyetini de değiştirmiştir. 
Banka, genel direktör muavini Drcyse 
ile direktör Hucbe bu suretle vazife
lerinden ayrılmışlardır. Bunların yeri
ne Brickrnan intihap olunmuştur. 

A im.an maliye nazırı da 

Beyrut kabinesi 
l ayrılıyor 

Londra, 21 a.a. - Deyli Ekspres ga-
zetesi, Almanya'da Şaht'dan sonra ma
liye nazırının da vazifesinden ayrıla
cağını büyük harflerle haber vermek
tedir. Beyrut, 21 a.a. - Abdullah Yaff, 

hükümeti, istifa etmiştir. Bunun se -
bebi, koalisyon prensipine müsteni -
den teşekkül etmiş olan bu milli bir -
lik kabinesinde bu prensipin artık fi
len tatbik edilememesidir. 

Lübnan cümhurreisi Emile Edde, 
yarın istişarelere başhyacaktır • 

Abrnın endiistrisi dahili 
istikraz aktedecek ! 

Berlin, 21 a.a. - Royter bildiriyor: 
Şaht'ın alman bankasının başından ay
rılması üzerine Almanya'mn tevessül 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Çek. slovak Hariciye Nazırı Svalkovski 

Berlin, 21 a.a. - Çek - slovakya Hariciye Nazırı Svalkovski 
bu sabah buraya gelmiş ve öğle yemeğini alman hariciye nazın 
fon Ribbentrop ile yemiş ve sonra konuşmalarına devam etmit • 
tir. · 

Öğleden sonra Hitler Çek-slovak ı-
Hariciye Nazırı Svalkovski'yi kabul 1 

9 etmiştir. Mülakatta alman hariciye 1 Tramvay ıirkeli 
nazın fon Ribbentrop ile ÇelC-solvak- ~ 
ya'nın Berlin elçisi de hazır bulun-

muşlardır. delegeleri geldi 

Yeni Londra Büyük 
Elcimiz hareket elli , 

Londra Büyük Elçiliğine tayin e· 
dilmiş bulunan eski Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Aras dün ak
şamki ekspresle Londraya mütevecci
hen şehrimizden hareket etmiştir. 

Doktor Aras Ankara istasyonunda 
Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, Da
hiliye vekili ve parti genel sekreteri 
Doktor Refik Saydam, Hariciye veka· 
Jeti ileri gelenleri birçok mebuslar ve 
dostları tarafından samimiyetle uğur

lanmıştır. 

Asıl müzakerelere 

pazartesi başlanıyor 
İstanbul Tramvay şirıketinin Nafıa 

vekaletince satın alınması üzerinde 
vekaletle görüşmelerde bulunmak ü
zere şirketin umumi merkezinden sala 
hiyctlc gönderilmiş olan Spesiyal, De
bosi ve Klerin'den mürekkep heyet 
İstanbul'dan şehrimize gelmiştir. He
yet reisi Spesiyal dün öğleden evci 
Nafıa vekilimiz B. Ali Çetinkaya'yt 
makamında ziyaret etmi~ ve 45 dakika 
kadar yanında kal - rıörü melere 
pazartesi günü başlanacag 

maktadır. 

. Birkaç gündenberi havalar çok güzel gidiyor. Takvime bakmasak ilkbahar ret
dı zannedeceğiz. Halbuki kışın tam orta gunlerini yaşıyoruz. 

Havaların iyi gitmesi, Ankaralıları par klaıa bahçelere çekti. Sokaklarda yaz gün
lerini hatırlatan çocuk arabaları &önilmc gc başladı. Dun gune3 kızgın değildi ama, 
hava gene çok güzeldi. 
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insan ve kültür : 

İrlanda ve diğerleri ... 
hlanda nasyonalizmi, bütün adayı istiyor. Dünyanın beş kıtasm

da tuttuğu yerleri elinden kaçırmamak için çok dikkatli davranmağa 
mecbur olan Büyük Britanya'nm, bu suretle, içinde bir karışıklık yu
vası peydahlanmıştır. Bu yuva'nın, merkezi ,Londra olan hudutsuz 
imparatorluğa, rahatsızlrk vermemesine imkan yoktur. Nitekim, 
şu son günlerde, nefs lngiltere'nin şurasında ve burasında ve ekseri
yetle elektrik istasyonları civarında tehlikeli bombalar patlamıştır. 
Hat.ta, bunu yapanlar, Scotland Yard'a bir takım azizlikler yapmağa 
dahı muvaffak olarak, memurlarını, gizli mektuplar yollamak suretiy
le kah bir tayyare meydanına kah bir başka noktaya koşturmıya mu
vaffak olmuşlardır. 

Hind yolu üzerinde bulunan Filistin'de ise, bir haylı zamandanberi, 
Avrupai bir zihniyet ve teknik ile idare edilmekte olan bir kıyam hare
k;ti vardır. lngiltere, bundan da mustnriptir. Önüne geçebilmek için 
cıvar Arap hükümetlerinin de iştirakiyle Londra'da bir Filistin konfe
ransı toplanmaktadır. Ve bir yandan da, dünkü bir telgrafa nazaran 
Mısır'a, bütün bu işlerde bir nazımlık rolü düşünülmektedir. ' 

Bunlara, henüz askıda duran ve nasıl neticelenecekleri pek belli ol
mıya? Js?,an~a işiyle Çin meselesini ilave edersek bir üçköşe değil fa
kat hır ?~rtkoşe elde etmiş oluruz. lngiltere'nin muhterem ve barışçı 
Başvekılı Bay Chamberlain 'in şimdilik bir dörtköşe icinde cevelan et
mekte olan "pratik barış" politikası, bakalım daha ne~ gibi inkisaflar 
gösterecektir. ~ 

Un çuvalları 

Kullamlan bir ~uvahn bir daha 
kullanıfmıyacağı haberi 

doğru değil 
Ankara, 21 a .a. - Maliye Vekale -

tinden: 
Birkaç gündenberi İstanbul gazete

lerinde Maliye Vekaletinden verilen 
bir emirle değirmenlerden çıkarılacak 
olan unların behemehal yeni çuvallar
la çıkarılması ve bir defa kullanılan 
çuvalların bir daha kullanılmaması 

istenildiği ve bu yüzden çuval fiatla
rının arttığı ve bu artışın, ekmek fi
yatlarına tesir edeceği şeklinde ya -
zılar yazıldığı görülmektedir. 

Bu yazılar hakikate mutabık değil
dir. Buğdayı koruma vergisi Uzerin -
de, ağzı kur§un mühür çuvalların 
altlarından ve yanların n delindik -
ten sonra vergisi verilı miş un dol
durulması suretiyle ha mahallerde 
yapıldığı görülen kaça ılığın men'i 
için yamalı çuvalların en ve maki-
ne dikişi ile yamalan u, içten ve
ya dıştan el dikişi i yamalanmış 

çuvalların kullanılmam ı 11-5-1936 
tarihinde alakadarlara ;.>!iğ edilmiş 

Ye o tarihtcnbcri bu yo da muamele 
yapılmakta bulunmuştu 

Yoksa değirmenlerin r defa kul -
]anılan çuvalları hiç l delik veya 
yırtığı olmadıkça kullanmaktan men 
olunması ve yahut her c asında yeni 
çuval kullanmağa icbar ilmesi mev
zuu bahis olmadığı gör ·n lüzum Ü· 
zerine tavzihen beyan o 

Üstündağ hakkında 
muhakeme lüzumuna 

dair verilen k rarlar 
Eski latanbul valisi B uhittin Üs-

tündağ hakkında Silrp op mezarlı-
ğı hakkında Devlet Şfır nca verilen 
lüzumu muhakeme k. arr üzerine 
Temyiz mahkemesi ce a dairesinde 
görUlen muhakeme Tem umumi he
yetince naksedilmişti. C za dairesi 
SUrp Agop mezarlığı iş ı e otobüs işi 
hakkındaki lüzumu mu .eme karar
larını tevhit etmiştir. Y ında yeni-
den muhakemeye başlıy ktır. Ceza 

Burhan BELGE 

İstanbul'da bir facia ! 

Bir gemi limanda 
yandı ve balll 

Bir kişi öldü, bir 
kaç yaralı var! 

İstanbul, 21 (Telefonla - Bugün 
limanda bir deniz faciası olmuştur. 

Hadisenin tafsilatı şudur: Deli Yorgi 
adındaki yunan bandıralı 29 tonluk 
bir balıkçı gemisinin makine dairesin
de infilak olmuş, gemi parçalanmış, 
batmış, makinisti ölmilştür. Dört tay
fa da ağır surette yaralanmıştır. İn
filak şöyle olmuştur: 

Gemi saat 12.30 da yUkünU yükle
miş olduğu halde hareket hazırlıkları
nı yaparken makinist Mano makine 
dairesine inmit ve makineyi kontrol 
etmek için hava tilpünü makineye tak 
mıştır. Bir saniye sonra mtithiş bir 
infilakla gemi parçalanmıştır. İnfilak 
pek şiddetli olmuş geminin bütün ha
mulesi yanarak denize dökülmüş, di
ğer gemiler üzerine akınıya bntlamış
tır. Tayfaları alevler içinde denize 
düşmüşlerdir. Gemi birkaç dakika i
çinde batmıştır. 

Hadise yerine ilk olarak deniz it
faiyesi yetişmiş. diğer gemilere sira
yet etmek üzere olan ate~i söndUre -
rek denize dökUlen yaralıları kurtar
mıştır. Makinist Mano'nun cesedi an
cak akşam üzeri dalyıç vasıtasiyle ta
nmmıyacak bir halde olduğu halde 
denizden çıkarılmıştır. Tayfalardan 
Nişan ve arkadaşları başlarından ve 
kollarından ağır yaralı oldukları için 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmrş -
tardır. tnfllllkın ıebebi hakkında tah -
kikat yapılmaktadır. 

Bcyıwlmilcl An·ılar Ct•miycti 
rd i Bur a':>n gitti 

İstanbul, 21 (Telefonla)- Beynelmi 
Jel avcılar cemiyeti reisi Dükrak An· 
karadan buraya gelmi9, avlanmak üze
re Bursa havalisine gitmiştir. Birkaç 
gün sonra tekrar 1stanbula ve bura
dan da Ankaraya dönecektir . 

ULUS 22 - 1 - 1939 

( Ankara'daki yüksek 

tahsil genıliğinin 

Halkevinde'ki 

Ankara'daki yüksek tahs11 gençli -
ğinin Halkevindeki çalışmalarına bu 
yıl daha yakın bir surette iştirakini ve 
Halkevinin çalışmalarına daha geniş 
mikyasta katılmasını temin için dün 
talebe mümessillerinden mürekkep 
bir heyet Halkevi başkanı B. Ferit 
Celal'in başkanlığında bir toplantı 

yapmışlardır. 

Yüksek tahsil gençliğinin Halkevi 
çatısı altında en faydalı bir şekilde 
toplanıp çalışmaları esasları kararlaş

tırılmıştır. Bilhassa cumartesi, pazar 
günleri Halkevi tamamen gençlerin 
muhtelif vesileler için toplanmalarına 
hasredilmiştir. Gençlik bugünlerde 
gece ve gündüz çeşitli işler hazırlıya
cak bilhassa kendi aralarında münaka
şalı konferanslar, edebiyat, tarih, sa
nat mevzuları üzerinde müsabakalar, 
hitabet ve iyi konuşma dersleri inkılap 
ve Kemalizm mevzuları etrafında kon
feranslar, tiyatro, müzik faaliyetleri, 
koro ve diğer kurslar tertibine karar 
vermiştir. 

Bütün bu işlerde Halkevi gençlere 
azami kolaylık göstermek vadinde bu
lunmuştur. 

Alfa be Polis Enstitüsünde Konferanslar 

müs~bakas.' Atatürk'ün psişik enerjisi 
netıcelendı 
İlkmekteplerin birinci sınıflarında 

1939 - 1940 yılından itibaren (3) yıl 
okutulmak üzere açılan alfabe kitabı 
müsabakası neticelenmiş ve müsabaka
ya girenlerin kitapları Maarif Vekil
ligince tespit edilen ve ekserisi ilk
mektep muallimlerinde.n müteşekkil 
bir komisyon tarafından tetkik olun
muştur. Neticede: 

Şifre numarası (53) olan ve Edirne 
Kurtuluş ilkmektebi başöğretmeni 

Murat Özgür ile Edirne Gazi ilkmek
tebi Başöğretmeni İhsan Gökçe tara
fından yazıldığı anlaşılan alfabenin 
birinciliği; 

Şifre numarası (55) olan ve Balıke
sir Necatibey Muallim mektebi iş mu
allimi Mahir Gürsel tarafından yazıl
dığı anlaşılan alfabenin ikinciliği; 

Şifre numarası (5) olan ve Kayseri 
Bozatlı ilkmektebi baş muallimi. A. 
Hilmi Güçlü tarafından yazıldığı an
la~ılan alfabenin üçüncülüğü; 

Şifre numarası (3) olan ve İstanbul 
15 inci ilkmektep muallimlerinden 
Nimet Çalapala ile İstanbul Musevi 
lisesi öğretmenlerinden Rakım Çala
pala tarafından müşterek yazıldığı an 
)aşılan alfabenin dördüncülüğü; 

Doktor Fahri Ecevit dün bu mevzulu 

ücüncü konferansını verdi 
~ 

Polis Enstitüsünün cumartesi günleri tertip ettiği konferansla· 
ra devam olunmaktadır. Dün de öğleden sonra doktor profesör 
Fahri Ecevit Atatürk'ün psişik enerjisi mevzuu üzerinde üçüncü 
konfera·nsını vermi~tir. Konferansta §ehrimizin münevverleri, 
yüksek tahsil talebesi ve daha birçok zevat bulunmu,tur. 

Fahri Ecevit'in bu enteresan konuşmasının etraflı bir hulasası
nı veriyoruz. Doktor sözlerine §Öyle baılamııtır: 

"- Deha çok karışık bir ruhi key- ı temadi yen ısınıp, harareti artan mil
fiyettir. Onun için geçen hafta yap- !etlerdir ki ancak deha kıvılcımı sa
tığım birinci tarif bu hali ancak ayrr çarlar. 
hatlarla şematik göstermiş olmak im- Te hrat'k te · l " 
t . d' D 1 d h .. o ı ~ır er semavı 
ıyazını ver ı. a 1a vazıh, a a şu - .. 

mullü bir vukuf elde etmek icin baş- . 1!Wdalwlel(•r 
ka tarifler de aramak muvaf;ktır. Medenı sıteler ortasında mevki al-

M 1- d h b" · · · h t" b mış bulunduğu halde bu imtiyaza hiç ese a: e a ır ırtımaı eye ı, u- b" :. ır zaman mazh J • • " lunduğu herhangi bir seviyeden daha ar 0 amamış ıçtımaı 
'"t · ··k 1 "h · · h' b' topluluklar olmanın müeyyideleridir 
o esme yu se ten zı nıyı - ru ı ır Onl elki b"" .. . • ' 
hamle, sosyetede ileriye müteveccih . ar .b. . ..uyuk adam yetıştıreme-
d ~· 'kl'kl 1 fl d" "kb" hl dıklerı ıçın oyle kaldılar fakat bü-
egışı ı er e vası ı ınamı ır a "k d . . k ' . 

husule getiren kudrettir, diye tarif yu a am yetıştırece kalıteden de 
1 b.1. B • 'f 1. k mahrumdular. o una ı ır. u tarı , rea ıteye ay ırı . . .. 
düşmez. Hakikaten, dahi ister sanat . Vılya?1 C~y?1~s bu~ük adam yetiş
sahasrnda, ister siyasi veya içtimai tı:~medıklerı ıçın boyle .kaldıkları 
faal . ti d"' d h 1.. mutaleasındadır. Ben bu fıkre tama-'/ e er un yasın a usu une se- . . • . . 
b b. t a·-· t" l 1 .. 1 .. 1 ·· men ıştırak etınıyorum. Vılyam Cev-e ıye ver ıgı ne ıce er e o çu muş . . d J 

olsun, tarif gene uygundur. mıa en iyı çalı c?1eti bile ateş olma-Şifre numarası (85) olan ve Balıke
sir Dursunbey ikinci ilkmektep başög
retmeni Ah.'llet Ongün tarafından ya-

Talebe yurdu menfaatine zıldığı anlaşılan alfabenin de beşinci-

Faraza; sanatta dahi, bir sosyete - dıkça. tutuşmaz dıyor. Fakat muhak
nin zihni hayatında mutat olmuş, te- k~k kı t~rn~en ~aş çalr, altında eski 
sirlerine alışılmış estetik zevkleri ve bır ateşın kullerı bulunmıyan kuru -
heyecanları ardına katarak yeni mü- man:ı~ş bir ç~lr kütlesinin kolay tutu
nebbihler seviyesine yükseltir. De - şacagına da ınanılamaz. Demetin altın 
mek ki deha mevcut halin üstünden da cvelce parlamış ateşten bakiye ka
yer almış zihni ve hususi bir teret. lan kıvılcımlar da bulunmalıdır. Bir 
tüptür. Bu itibarla kendisinin dışın- sosyete. e~elce ~ir seri büyük adam
da kalan alemi kendi alemine çekmek lar yetı!jtırmen:ıış ve onlardan kalan 
suretiyle değişiklikler yapacak kud- mayaları sin~sinde saklamamı sa. şu 
retlerle mücehhezdir. veya bu şeraıt altında tahammür et-

/ıulkeuinde tem~il iği kazandıkları tespit edilmiştir. 
Hukuk fakilltesi talebelerinin yer- Birinciye (üç sene müddetle her se-

iz kalan arkadaşları için açtıkları ne) 600 lira, İkinciye (bir defaya mah
pansiyona bir yardım olmak üzere sus olmak üzere) 600 lira, Üçüncüye 
"Ankara Halkevi sosyal yardım komi- (bir defaya mahsus olmak üzere) 200 
tesi., bütün hasılatı yurda verilmek ü- lira, Dördüncüye (bir defaya mahsus 
zere 25. 1. 939 gecesini hazırlamıştır. olmak üzere) 200 lira, Beşinciye (bir 
Bu geceyi hazırlıyanlar tamameıt defaya mah.sus olmak Üzere) 200 lira 

Dahi bir fikri veya hissi durumu mes~ ~mkanı . u~aklaş:nış demektir. Halkevinin fi.zalarıdır. mükafat verilecektir. 
değiştiren, insan kütlelerinin ruhun- Aksını kabul ıçın hadısede teokratik 
da muayyen ve alışılmış hızlara göre te~irlerin, semavi . müdaha~elerin a -
ayarlı hareketi başka mahreke nak _ mıl olduğun~ benımsemek ıcap eder. 
leden, bu itibarla sosyetenin nspi dur Hal~uk.i dehı cem~et münasebe_ti ~e: 
gunluğunu kımıldatan amildir. Her mavı bır vakla ~egıl, sırrı h~nüz ıyı 
değişiklik bir deha müdahalesini ta- anlaşı.lmamıı psıko-sosyal bır fcno -
zammun etmiyebilir. Fakat her deha mendır. 

Ar komitesinin müntesipleri, temsil 
komitesinin ·azaları bu işe iştirak ede
ceklerdir. 

Dikkatli bir surette hazırlanan ge
ce programında (Zor nikah) temsil e
dilecek, yaylı sazlar, halk şarkıları 

dinlenecek ve Karagöz'den (Sünnet 
düğünü) dinlenecektir. hdpM., mbbb 
düğünü) gösterilecektir. 

Diinkii temsiller 
Halkevi temsil komitesi dün öğle-

den sonra "Bir kelime" ve "Zor ni
kah., piyeslerini temıoil etmiştir. Tem
silde yüksek tahsil talebesi bulunmuş
tur. Oynıyanlar çok muvaffak olmu~
lardır. 

Dolmabah~e hadisesi evrakı 

• :i: 

Hava silahı yarışı bütün dün -
yayı sarmıştır. Bizim için de 
fazla bir tek kanat büyük bir 
kazançtır. Hava Kurumuna 
yardım için, kurban bayramın
dan istifade edelim. 

müdahalesi bir değişiklikle müterafik B~ sö~lerirıle, "deha, .herhangi bir 
olur. Durgunluğu temin eden, sükü- cemıyetın ınıayyen bır zamanında 

...... • t 
nu ahenkleştiren deha yoktur. Bizzat m_evcut ~rtı.-ın ilel~erkez tev~-

' hareket haline geçmiş. zaman ve şart- cühiyle zaruri '>larak vilcuda gelmıt-
--------------- larm cazibesinden kurtularak batlı - tir. Bu şartlar drn~sayd.ı dibi vü~ut H A v A başına bir c;azibe alemi kurmuş olan bulmazdı.,. demek ııtemıyorum. E&cr 

~ =-
dahiler etrafındakileri kendi tesir böyle kabul edersem koyu bir deter-

,. .
, Jp~~/.::I\·~~ _ daireleri içine çekerler ... Cemaat bün- minizme, müteaaup bir tekSmüliycci

yesi üzerinde deha bir münebbihtir. liie, realite ile t·zatlar gösteren bir 
Sosyetenin mekni kudretlerini gerer Lamarkizmo tema•ül etmiş olurum. 
ve bu gergin varlığı azami ihtizazla- Halbuki dehanın "1Ucudunu taıdik i

ffaya kapah ve rüzgarh ge~ti ra göre akord eder. çin determinizmi l\ırmak l~mngeldi-
Hcr tenbihe içtimai vücudu ya mu- ğini daha baiılangıç~ ifade etıni§tim. 

Dün 9ehrimizdc hava kapalı ve ayyen bir nizamın üstüne getirir, ya- Filhakika; cemaat\trin talihi hldl-
On bir vatandaşrn Dolmabahcsc'de rüzgarsız geçmiştir. Günün en yük- hut altına düşilrilr. Birinci hal müs- ıelerin muğlak kanu1'lu, karmakırı

müeuif bir şekilde ölümü ile .netice- sek ısısı 12 dereceye kadar yüksel- pet faaliyetli ve zamanında yeti§mi} pk nizamlarla hazırla~ı, gibi duran 
le nen hatlise etrafında yapılan tahki- miftir. Yurdun Trakya ile Karadeniz dahilerin muvaffak hamlelerine, ikin· kalıpları içinde şekil değiştirmekte -

sahillerinde hava yağışlı, şarki Ana - ci hal vaktinden evcl gelmiı. yahut dirler .. Bu kalıplar biyolojik, pıiko
doluda bulutlu, diğer mmtakalarda geç kalmı§ dahilerin bahtsız te§cbbüı- lojik, ekonomik ve soıyal faktilrlerle 
kapalı geçmiştir. 24 saat içincleki ya- }erine te-kabill eder. yapılmıştır. Binaenaleyh sosyete dur-
ğışların karemetreye bıraktığı su mik O halde vaktinden evci veya sonra madan hadiselere &idiyor. Hiç fasıla
tarı İmroz'da 7, İzmir'de 6, Alaçatı'- gelmiş olma tabiri dahi sosyete ile ıız ha;:ırlanmış bir ta.kıın kalıplara 
da 4, Manisa'da 2, Dikili, Bergama ve dehanın münaıoebetli olduğunu, ve girip çıkıyor demektir. Cemaatlerin 
Kuşadası'nda 1 kilogramdır. Kar ile sosyete ile intibak etmiyecek kıymet· umumi yürUyUşünde bu pas!if nıan -
örtülü bulunan yerlerde karın toprak lerin verimden mahrum kalaca~ı fik- zara mUşahede edilir. AlelMe .ıek! 
üstUndeki kalınlıgı Erzurum'da 3, rini de tazammun eder. Filhakika da- gibi passif, alelS.de zoka gibi 
Vanda 8 santimetredir. Uludağ'da hiler cemaat ortasında "Sporadiquie" mahdut hilriyetli bir yürUyu,._ 
ise 135 santimetredir. Rüzgarlar arki bir halde mevcutturlar. Büyük adam- Halbuki bütün iç kıymetleri, dııtan 
Anadolu ile Karadeniz sahillerinde lar ancak münasip ~artlar, ve zaman- gelen türlli müdahalelere raimen hUr 
şimalden saniyede 5, diğer mıntaka - lar içinde intaş ederler. Bu şartlar bir muvazene ile kurulmuf olan dahi
larda 9arktan gene 5 metre kadar hız- hiç şüphe yok ki dahinin içinden ye- ler hatta kendi ıahaiyetlerinin fiıyo
la esmiştir. tiştigi cemiyetin vasıfları ile arnka- lojik ve anatomik realitesi dışına çı-

kata dair evrakın Dahiliye Vekaleti 
tarafından Devlet Şurasına verildiği
ni yazmıştık. Devlet Şurası deavi dai· 
resine havale olunan tahkikat evrakı 
raportöre tevdi cdilmiıJtir. Evrak fez
leke raportörce tetkik olunduk -
tan sonra deavi dairesinde müzakere 
edilmiye başlanacaktır. 

Çağrı 
X Arzuhal encümeni 23. 1. 939 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 
X Memurin kanunu muvakkat encü 

meni 23. l. 1939 pazartesi günU saat 
10 da toplanacaktır. 

X Maliye encümeni 23. 1. 939 pazar
tesi günü umumi heyet içtimaından 

sonra toplanacaktır. 

En düşük ısı sıfırın altında Di- lıdır. İçinden hiç hararet geçirmiye- karak. bütün madde ve kudret llemi
yarbakır'da 5, Erzincan'da 6, Erzu - cek kadar kapalı ve kuru bir sosyete, nin determine hükümleri Ustilnde 
rum'da 9, Van ve Karı'ta 12 derece - yahut artık sıcaklı~ı kalmamış olan mevki alarak hadiseleri kendilerine 
dir. En yilksck ııı da ııfırın UstUnde soğuk bir sosyal kütle üstünde deha doğru getirirler. Sosyal, ekonomik ve 
Bursa ve Balıkesirdc 15, Bodrum ve volkanı indifa edemez. Hatta şöyle biyolojik zaruretler bu mertebeye ka
Adanada 16, Antalyada 19 dereccdır. ıfade edeyim: deruni kıymetlerle mü· dar yUkselml~ adamların elinde hiç 

daire inin vereceği kar haklarında 
lüzumu muhakeme kar verilenler 

bir ~eyi icbar edemiyen ham madde
ler, yeni kurumlar intaaına yarar iP.-

ıı ı ıı ı ıı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıııı ı ı ııııııı ıı ı ııı ı ı ı ı ııı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ııııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ıı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı 111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı tidai unsurlar vaıfını alrr. ' 

ile Temyiz Baş müddei umiliği ta-
rafından temyiz edilirs o zaman ev
rak Temyiz mahkemesı mumi heye
tine intikal edecektir. 

Friç Kuvart t dün 

güzel bir kon er verdi 
Birkaç günden beri ırimizde bu -

lunmakta olan ve Ank a radyosun -
da gUzel bir konser v en Almanya
nın en meşhur kuvart t erinden Friç 
Kuvartet dün akşam manya Sefa -
ret Müsteşarı B. Kro ' n evinde bir 
konser vermiş ve bu nserde ehri
mizin bUtiln müzikse vcrleri bulun
muşlardır. Konserde Helben'den ve 
Şubert'ten parçalar ç lınmıştır. 

Friç Kuvarter geç n gün alman 
kompozitilrlerinden Neidhardt'ın ı;im 
diye kadar hiç bir yerde çalınmamı§ 
bir parçasını CUmhur R yaseti orkes
trasiyle birlikte Anknra Radyocvin -
de ilk defa olarak çalm ştır. Bu su -
retle avrupai bir müzik parçasının 

prömiyeri yapılmı tır. Bu hadise her 
halde bütün Avrupa merkezlerinden 
de büyük bir alaka ile takip edilmiş
tir. 

Bir boyunbağı, bir ıemsiye, 
bir yakahk 1 

Doktor Şaht, Almanya'nrn Rayhs
bank reisliğinden çekildi. Bu hadi
senin ekonomik, finansal, kültürel 
tarafları varsa onları alakadar dost
larımız izah etsinler. 

Ben, ne zaman doktor Şaht'ı dü
şündümse onun kaskatı ve upuzun, 
dimdik yakalığını hatırlamış, ne 
zaman resmini gördümse o kaska
tı cendereye kendi boynum kısıl -
mış gibi rahatsızlık duymuşumdur. 
Meşhur siyaset ve ekonomi adam· 

Jarınrn taktıkları, giydikleri ve ta- , 
§ıdıkları da şöhret bulur. Bir za
manlar, iransız Ba§vekili M. Lava/· 
ın daima beyaz, yahut beyaza ya
kın açık renk boyunbağları Avru· 
pa mizahçılarrnrn dilinde idi. Son 
zamanlarda da İngiliz Başvekili B. 
Çemberleyn'in ~emsiyesi sahibi ka
dar meşhur olmuştur. 

Rayhsbank reisliğinden çekilen 
doktor Şaht'rn dimdik yakasınr di
le dolayan mizahçıya rastgelmedim. 
Onu da bu istifa vesilesi ile ben ya
zayım, ne olur? 

Bir beyaz boyunbağı, bir şemsi-

ye, bir dimdik on dokuzuncu asır 
yakalrğı ... işte küçük bir manifatu
ra mağazasımn vitrininde yer ala
cak üç nesne ki bir eski, bir yeni • 
başvekille bir devlet nazırı kadar 
şöhret kazanmışlardrr! - T. 1. 

f]. Ccmberleyn'in nıiz(lcı 

1869 senesi 18 martında dogan • 
İngiliz Baıvekili B. Çemberleyn, 
nelerden hoılanır, nelerden hotlan
maz? Bunlan Lon·dra'da çıkan bir 
mecmua fÖyle anlatıyor : 
HOŞLANDICI ŞEYLER : 
Kuılar ve çiçekler, 
Balık tutmak, 
Yemiıler ve ıebze salataları. 

Karikatürist Low'un ''Evening 
Standard" ~azetesindeki karika -
türleri (bilhaaaa kendi karikatür -
leri) 
Karmnın çaldığı Bethoven'in 

mehtap sonatını dinlemek, 
Sent Ceymı parkında dolatmak, 
Leydi Neave'in "Kut'u hazırla -

yıı'' eıeri. 
Lord Baldvin, 
lmzaıını N. Chamberlain teklin-

de atmak. 
Diktafon kar~ısında konuşmak, 
Sigar 
inziva 
Günde bir defa gülmek. 
HOŞLANMADICI ŞEYLER 
Kendiıinin aile iaminden hız a -

larak yükıeldiiini aanan kimse -
ler. 

Fazla merasim, teırifat. 
Gevezeler. 
İfrata kaçan genç nazırlar, 
Hissiyata kapılmak. 
Fısıltı ile yapılan hücumlar, 
Cazban·d, 
B. Çem.ber)eyn'İn cazbanddan 

hoılanmadığmı Avrupa'nın bozul-

mıya yüz tutan ahengini yerine ge
tirmek için bu kadar zahmetlere 
katlanmasından da anlıyabilirdik 
ya ne ise ... 

Gene kitaı> lur.'fı::::lığma <lair ! 

ıstanbul'da yakaıanan kı.ap 

hırsızı hakkında bir fıkra yaz· 
mıştım. Eğer merkum hırsız bunu 
okumuş, anlamıı olsaydı, ihtirrıal 
şöyle bir cevap verirdi: 

''Benim bir kitapçıya girip bet 
on kitap ve mecmua çalmaını, •m
ma da, şişirdiniz; büyülttünii:t· lt
lediğim bu suçu bir nıanif•tura 
dükkanın•dan çalınan öteberi ile 
filan kıyas etmiyeceiim. Siz!n ar. 
kadaşlarınızın yaptıkları ıırkat
lerle mukayese edeceğim· . Yahut 
da ıirkat demiyelim de o kıbar ta
birinizi kullanalım: intihal 1 
Allahın günü yerli, yabancı bir

çok muharrirlerin fikirlerini, mü -
talealarını, cümlelerini sütunları
nıza aktarır, dururaunuz. Bu ka
bahat, suç sayıJma:z;. Benim gibi 
bir biçare bireün bet on kitaba el 
uzatır; adı kötüye çıkar. Türlü 
türlü gazeteler, h11kknnda maka
leler, fıkralar ya~•rlar: 

tnsalın o yerde ııamı 10&: mu 1,. 

Sosyete; ıon derece kuıJık, fakat 
herhalde iyi dokunmuş bir tevazün, 
bir ahenktir. Aiııılmış aksiyonlara, 
mutat tenbihlere, bati ve uzun reak
siyonlar veren bir ezeli tevazündUr. 
Bu tevazünün, bu karışık terckkilbiln 
bünyevi ve nescf şiarı şudur: yapılan 
tazyikler altında bir balçık el!stik1 -
~etiyle çukurla§ıp, kabararak umunıi 
ataletin icabı ağır ağır, yer yer mu -
kavemet veya inkıyatlarla dalgalan
rnak suretiyle mukabele etıneıidir. 

llli<littcler zinciri devam ediyor 
Cemaatler; determine ~artlar tar•

f ından itilerek ı:ifir gibi karanlık ve lii 
zuci bir zamana d-oğru müşkülatla bata 
çıka yürüyüş manzarası ibraz ederler· 
Bu yürüyü~ e.ıeldenberi mevcut ve 
hiç inkıtasız, bir hadiseyi ötekine, bir 
sebebi neticeye bağladığına inanılaıt• 
muayyen ve mukadder münasebetler 
şakırtrsiyle devam eder gibi gözükUr• 
Sanki ezeli ahengin muttarit sesi, çl
ı:ilmi~ yollarda fasıla!:!ız yedilen h! -
diıeler kervanının yorulmaz arkad~· 
••dır. Hakikatte hidiseler zannedilcl1-

ği kadar biribirine bağlı, ve karanJılc 
delinmiyecek kadar kesif değildi~· 
Araııra bu kafile içinde çıkan dal"W 
ler illlianlığı muhat olan zaman .,e 

(Sou 6 ıncı :.aylada) 
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ispanya ve devletler 
() ·o. N y A H A'·.e . E R L ·e R i BAJYEKİLİMİZ 

İSTANBUL'DA 

ITÜRKIYE BASINll 

Ankara' da 

mukaddes belde 
GÖBELS SORUYOR lapanya meaelesinin, artık en had 

bir deYrine gİrmİf bul~uğuna fÜp
be yoktur. Geçen ayın yınni üçünd 

İtalyan lutalarının da İJtİrakiyl b e Amerı'kalılar bı'zden a.yan Katalo.nya taarruzu b""t~ •hf· • d • u un ı-
zıyle evam etmekte ve hük- . 
... • --LiJın UDıetçı -
·~ ~ . ektedirler. Katalonya • • ı 1 

~aınd~kı tazyiki hafifletmek için ne ıslıyor ar . 
hükwnetçı kıtalar tarafmd . . . 
len taarru . an gırıtı-

hu z netice vennemiıtir. Fran- Berlin, 21 a.a. - B. Göbbels Fölki -
::ıec1· ~P~e~n yapılan taarruzu ter Beobahter gazetesinde, Amerika -
h k•i•. gıbı, Kat.alonya'daki ileri nın nazi usulleri aleyhiındeki kanıaati-
•ı:, etu~ de devanı ebnittir. Tara- ni teessürle reddeden bir makale neşe; 11~. ·~~alinden aonra K.atalon- retmiştir. r... da hukuınetçilıer-in ellerinde ka- B. Göbbels, bu mücadeleyi yahudi

'ba ~rak, Baraelona ile etrafından lerin veya yahudilerin hizmetinde o.. 
~ retür~ Bu ~e~rin de dütmek üzere l~n kimselerin il~ etti~ini .kaydet -
~UCU bıldırilmektedir. tıkten sonra, Amenka mılletı, yahu -

k atalonya Franko'nım eline geçe- dil erin aşkı için alman milleti hak;.e ol'?'aa, hükünıetçi lspanya'nın kında manasız bir husumete. sürük
:...~ ıle ırıuvaaalası büabütün keai- lenmeaine müaaade ec:tecek mıdir?. 
aa~·. !Ju cephede aerbeat kalan B. Göbbels, Amerıka'ya Almanya-

• t'ltıı Valanaiya ve Madrid ü- yı aç bırakmak tasavvurundan sakın -
z~rıne aevkederek askeri harekatı masını ihtar etmekte, çünkü ekono-
~~direbilecektir. mik icbarın iki taraflı bir silah oldu -
da he 1 böyle bir ihtimel kartıam _ tunu bildirmekte ve ınihayet "Ameri-

F rkeain aorduiu sual tudur• ka ne iatiyor?,, diye sormaktadır. 
ranko f • 

zi Za er kazandıktan aoııra va-
t:ey~ ne olacak? Franaa'da ve lngil- ' 
...:.de aoı cenah zümreıer bu zafere Yabanu yerlerdeki ltalyanlar 

1 obnak için aon bir teşebbüa 
Y•Pllutlerdır: kanflllazlrk politika
~ın kati ifluı kartıarnda hükümet
~afın yardondan mahrum bıra
ln . hlaaau istemektedirler. Fakat 

• gıltere'de bu istek parliımentoya 
~e &ötüriilemedi. Baıvekil Çember
-na, Parlamentonun içtim .. çağrıl-
-... için muhalif parti lideri Atli 
~fından arkası sıra iki defa yapı
~. teklifi reddetmittir. Binaenaleyh 
-.ıkere'de İtçİ ve liberal zümrel• 
tin hükümetçiler hakkındaki ııempa
tileri, 1razete aayfalarmda çıkan ya
atlara inhiaar etmiftir. 

Fransa'ya ıelince; gerçi meaele 
hur.da parlimentoya akaettirilmit
tir. Ve günlerdenberi yapılan müza
kere, göstennittir ki hüküınetçiler 
hakkındaki aempati yalnız M>l cena
ha münlıaaır delildir. Fakat franaız 
hülcümeti kan1111azlık siyaaetinden 
•)'l'Jlmakta tehlike ıörüyor. Binaen
aleyh her te1'9 rajmen, bu siyaaette 
ca.. .. etmeie karar ""nnittir. Ger
çi IMllıiis, hülriimet namına aon söz 
8Ö)'lenmemittir. Hariciye Vekili Bo
.. , harici politika üzerinde ıünler
,._. ,ri dtwana ecA... münakataY• 
alı l'ÜnÜ ce.ap ...-.cektir. Fakat b• 
ceT ..... mahiy-eti bugünden anlatıl· 
Dllfbr. Hakikat tudur ki, Fransa, ha
..Ütıa bu aafhasmda, Katalonya 
lnulatlanıu ~ ela hükiimetçiler 
-•anamaz. ı..iıtere hülriimeti, 
Fnnko'nun zaferine geçen seneden
heri bir olupbitti nazariyle bak-
81dita Wi. ~Ül'OI' ki timdi de 
&..ısız hükümeti b&)4. W. -ticeyi 
lıı:abul etmİ§tir. 

. 
ita/yan tabiiyetinde 
olmasalar dahi ... 

ltalyan 
sayılır 

Konika, Mallı, Sawadaki 
İtalyanlar bu cümledendir 

1 talyan Dahiliye 

Nezaretinin Valilere 

gönderdiği tamim ! 
Roma, 21 a.a. - Dahiliye müsteşa· 

n valilere gönderdiği bir tamimde ır

kın himayesi kanununun tatbikatı hak 
kında 1<>n talimatı vermittir. 

Bu talimatın evlenmelere ait olan 
hükümlerine göre, etnik itibariyle ;.
talyan olup da halen ecnebi bir dev
letin idareainde bulunan topraklarda
ki İtalyanlar, İtalyan tabiiyetinde ol
mualar da yabancı aayılmular. Mal
ta. Konika, Nis, Savoie bu topraklar
dandır. Keza, İtalyan doğmuı olanlar 
ecnebi tabiiyetine ıeçmiı bulunaalar 
da s-n• ,,..a..ncı .. ,,.1muıar. Buna 
mukabil, İtalyan tabiiyetinde olsalar 
bütün ecnebiler yabancı addcdilecek
lerdir. 

Bu tamimde ıivil olsun asker olıun 
bütün devlet memurlarının yabancı 
ile evlenmelerinin yuak oldu~u ihtar 
olunmakta ve muhalif hareket eden
lerin derhal itlerine nihayet verilme
ıi lüzumu tebliğ olunmaktadır. 

lngiltere'deki tethiş 

lrlanda devlet adamlar1 
vaziyeti görüşmek 

için Londra'ya geldiler 
Londra, 21 a.a. - Şimali İrlanda mebusan meclisinde bükü -

met partisi azasından olan Sir Hungerford bugün Londra'ya gel· 
miştir. 

Y aptağı beyanatta İngiltere' de daha batkaca drnamit suykast
leri olursa buna hayret etmemek lazım geldiğini söylemiş ve de
mittir ki: 

"Daha geçen pazar günü bütün şi-ı 
mali İrlanda'da halkı umumi isyana 
tahrik eden davetler yapıldığı bildiril
miıti. Belfasd hükümeti bunu derhal 

Çin' de 
Londra polisine haber vermişti. Şimali 1 M"l d f } Ç" }" 
trıanda'daki vaziyet ıimdiki kadar hiç l yon an az a ın 1 
bir vakit fenalaşmamıftı. Suykast fail k d" 
lerinin muhakemesi zorluğa uğruyor. mu a vemet e ıyor 
Çünkü, şahitler üzerinde tazyikler ya-
pılıyor ve suykast faillerini tecrim e
decek şehadette bulunurlarsa ölümle 
tehdit olunuyorlar. Belfasd hükümeti 
her türlü ihtimali karşılamak azmin
dedir. Suykastlerin hedefi dahili bir 
harp çıkarmaktır. Fakat şimali İrlan
da her zamandan ziyade İngiltere'nin 
bir parçası olarak kalmıya karar ver
miş bulunuyor. 

lrlanda dahiliye nazırı 
I ngiltere 'de 

Londra, 21 a.a. - Şimali İrlanda 
dahiliye ınazırı Davson Bates, dün İn 
giltere ve Belfast'ta yapılan suykastler 
hakkında İngiltere makamlariyle gö
rüşmek üzere dün Londra'ya gelmiş

tir. Mumaileyh, tahkikatı kolaylaştı

racak mahiyette bazı mallımat vermiş 
ve tethitçiler tarafından suykaste ma 
ruz bulunan timali İrlanda yüksek me 
murlarınan bir listesini tevdi etmiştir. 

Ulıter makamları vaziyeti ciddi te
.Likki etmektedirler. Dün bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere yeniden bin kadar 
muavin polis seferber hale konulmuş
tur. 

Bir trene bomba mı? 

Japonya'nın Çin'deki 

her vaziyeti 

zamankinden vahim ! 
Tokyo, 21 a.a. - Başvekil Hiranu· 

ma bugiin parlamentonun açılışında 

ayanda söyledigi nutukta "bugün kar
şıla~ış bulunduğumuz vaziyet her za 
mandan ziyade vahimdir,, demiş ve 
tunları ilave etmiştir: 

"Müşterek hedefi istihıal için Ja
ponya, Çin ve Mançukov süratle gay
retlerini birleştirmedikleri takdirde 
devamlı bir sulh beklenemez. Çin'in 
hiç bir anlaşmazlık ortada kalmaksızın 
Japonya ile işbirliği edeceği ümidin
deyim. Aksi takdirde, bizi anlamak is
temiyenleri, bize ~arşı muhalefette ıs
rar gösterenleri imha etmekten bqka 
yapacak bir §ey kalmamııtır. 

Harbiye nazırının .özleri 
Batyeıkilden sonra aöz alan harbiye 

nazırı Ari ta demiştir ki: 
" Japon orduıunun külli kuvetleri 

sulh avdet etse de daha bir müddet 
Çin'de kalacaktır. Çin'in gerek şima-

Londra, 21 a.a. - Oranakirk'ten Li- tinde, gerek merkezinde, gerekse ccnu 
verpul'e giden tren, bu Abalı Aintree bunda mukavemete devam eden Çin or 
civarından g~erken camlarından ikiıi 1··duları mevcudu mühimdir, Bu mevcu
mermi veya bomba parçalariyle kırıl- du 210 fırka yani bir milyondan fazla 
mı§tır. Birçok yolcular bir infilak gü- tüfek tahmin ediyoruz. Çin mukave
rültU.ü duyduklarını söylemektedir- meti şimalden garbe doğru yani Sov
ler. yetler Birliğinden doğrudan doğruya 

Framnz Somalisi 
kumandanlığı 

Paris, 21 a.a. - Hindi Çini'deki 
fransız kuvetlerinin kumandanı gene
ral Paul - Louis Legentilhomme, So
maliland'daki fransız kuvetleri kuman 
danhğına tayin edilmiştir. Bu suret
le ilk defa olarak Somaliland'a bir 
franıı.z generali aönderilmiş oluyor. 

yardım görmekte olduğu mıntakaya 
intikal etmektedir." 

. ~~i.ta. sözlerini bitirirken Sovyet 
Bırlıgının Çin'e yapmakta olduğu yar 
dıma telmih ederek şöyle demiştir: 

"Şimal sahilinde teyakkuz elden 
bırakmamamız bizim için hayati ehe
miyeti haizdir. Bütün askeri hazırlık. 
!arımızı yapmamız ve aleyhimize kul
lanılabilecek en ufak bir şans eser.ini 
karşı tarafa bırakmamalıyız. 

(Başı ı ıncı saytaaa ı 
nu değiştiren yeni kanun projesi hak 
kında izahat vermiştir. Başvekilimiz 
gazetecilere lstanbul'u ziyaretinin 
tamamiyle hususi n\ahiyette olduğu
nu, pazar günü tekrar Ankara'ya dö
neceğini, Bursa'ya ve diğer yerlere 
gideceği hakkındaki haberlerin de 
doğru olmadığını söylemiştir. 

Vapurdan indikten sonra Başveki
limiz doğruca Perapalas oteline git
mi§tir. Vali ve Emniyet müdürü saat 
15 te Başvekili otelde ziyaret etmiı
lerdir. Celal Bayar yarın (bugün) 
akşam Ankara'ya dönecektir. 

Baıvekilimizin Anakucağı 

yavrularına hediyeleri 
İki gün evel Çocuk Esirgeme Kuru

mu genel merkez ve müesseselerini zi
yaret eden Başvekilimiz kurumun 
bakmakta ve büyütmekte olduğu Ke
çiörendeki Anakucağı çocuklarına çi
kolata, bisküi, şeker göndermek sure· 
tiyle yavruları sevindirmişlerdir. 

Kıral Faruk'un 

halifeliği i~in 

yapılan tezahür 
Kahire, 21 a.a. - Havas ajansı bil -

diriyor: Kıra! Faruk'un imamlık etti
ği namazdan sonra dün camide, Fa
ruk'un halifeliği lehine yapılan te
zahürlere fazla ehe.miyet atfetmemek 
laznndır. T~ebbüa kırala sadakatleri
ni göstermek istiyen bazı subaylar ta
rafından yapılmı,tır. Ve yeni momu -
rin kanununun tatbikatı hususunda 
nazırlar arasında ihtilafların ba~gös

terdiği bir sırada vukua gelmektedir 
Esasen geçen birindte,rin~ arap 
kongresiınde de buna mümasil bir te
zahür olmuştu. Bununla beraber sa -
ray mahafilinin, kırala halife unvanı 
verilmetıi arzuaunda bulunduğu mu
hakkaktır. Ancak bu mesele bir çok 
zorluklara meydan verecek ve bilhaa
N arap memleketleri ile çok uzun 
müzakereleri icap ettirece.k mahiyet -
tedir. 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

Batıray çarşambaya 

denize indiriliyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Alman· 

yada i1191 edilmekte olan yeni denizal
tı gemilerimizden ikinciei Batıray ö
nümüzdeki çarpmba günü meraaimle 
denize indirilecek ve merasimde Milli 
Müdafaa vekaleti deniz müstepriyle 
Almanyada bulunan denizcilerimiz 
hazır bulunacaklardır. Batıray 84 met 
re uzunluğunda bir mayn denizaltı ge
misi olarak inşa edilmiştir. Bundan e-

VAKIT"te B. Asım Uı, "Ankara'
da mukaddes belde'' unvanlı batma· 
kalesinde Rasat tepesi'nde yapılacak 
olan anıt - kabir'm en mükemmel 
bir tekilde olmaamı temin için mÜl• 
has&ıslarm aarfettikleri a•Y1"9tİ te
barüz ettirdikten sonra tunları söy. 
lüyor: 

"Anıt - K.abir'in yer.ini tayin için 
cereyan eden .müzakere eanasında 

bir kıaım hatipler Çankaya üzerinde 
ıırar ettiler. Bu fikri müdafaa eden
ler Atatürk ile Çankaya ataamdaki 
sıkı münasebeti düıünüyorlardı. O
nun hayatına ait hatıraların burada 
yarınki memleket gençliiini terbiıye 
e~miye yarıyacağınr göz önüne s•ti -
rıyorlardı. Nitekim bu fikirde olan. 
lar ekalliyette kalmakla berabel' ge
ne fikirlerin·den vazgeçmediler. 

Ekseriyetin dütüncesine gelince 
k b . •· R • anıt - a ır ı aaat Tepe'de yapmak-

la Atatürk'ün Çankaya'daki hatıra• 
ları ailinmiı olacak değildir; Çanka· 
ya hayatında olduğu gibi ölümün
den aonra da cümhuriyetin canlı bir 
merkezi olarak kalacaktır; aonra 
Raaat Tepe'de yapılacak anıt • kabir 

büyük içtimalara müsait olduiu 1ribi 
şehrin her tarafından görülen bir 

yer olduğu için Atatürk'ün manevi -
yetilıi memleket gençliğine aıılamak 
huıusunda Çankaya'-dan daha bğ. 
yük bir kolaylık bulunacaktır. 

Rasat Tepe' de kurulacak anıt. 
kabir tamamlandıktan sonra burada 
bir de panteon yapılabilir. 

Atatürk'ün açtıiı yolda memleke
te hizmet etmit milli kahramanlarm 
naatları Büyük Millet Mecliainin ka
rariyle buraya nakil ve defnolunabi
lir. Bu suretle Rasat Tepe Cümhwi
yet Türkiyesi için daha l'enit mana
da bir mukaddes belde haline aelebi
lir.,, 

AKŞAM'ın politika sütununda 
"lnıriltere, lıpanya harbinin bir an 
evel bitmeıini istiyor., batlıiı altında 
ıu yazıyı okuduk: 

" Genaral Franko; bütün Kata
lonyayı ve aol hükUnıetinin merkezi 
Banelonu ele ıreçirerek lberya ya
ran a~asuıa mutlak surette hakim 
olabilmek için yirmi ıün evvel hat
ladığı taanızu hiç gev,etmeksizin 
ilerletmektedir. Şimdiye kadar ba 
derece büyük kuvvet ve ıiddet ile 
harp edilmemiıti. 

Sol hükiimeti tutan bql1Ca iki .,_ 
sur vardır: Biri timali lapa117amn 

Atlaa Okyanus aahilindeki ..... 
ocak havzalarındaki madea itçilD 
dir. Diğeri de timali lapanyanm Ak
deniz aile.nMleki aanayİ mmtakuı 
Katalonyadaki fabrika ameleıiclir. 
Franko birinci uaaurun yafMlıiı ~
leri 937 aeneainde aaptetmitti. 938 
aeneainde Katalon:ranm etrafmclaki 
yerleri almak ile iktifa etmifıti. Ba 
aene bir hamlede bütün KataJoa:ra~ 
ele aeçinnek iatiyor.,. 

Bu şartlar altında, gerek Fransa'
da ve ıerek lnıiltere'de Franko za
ferinden 90nra lapanya vaziyetinin 
alaeafı ,ekil, umumi efkarı allka. 
d.r- eden en ehemiyetli mesele halini 
abnıtbr. Bu, bir taraftan Franko ile 
kencliaine yardım eden iki devlet a
rumdaki mGnaaebetlere, diter ta
raftan da Franko'nun iki demokrat 
devlete karıı takip edecefi aiyaaete 
baflıdır. 

Franaa'da ekaeriyeti teıkil eden Kılifomiyadı Çinlilerin nümayiıi D 
beclbinler fÖyle düıünüyor: Franko 
zafer kazandıktan aonra, kencliaiM 
)'apalan yardADa mukabil, ltalya'nıa 
Ye Almanya'nm ittifakına girecek 
Ye ltalya',-a, Franaa'dan istedikleri -
llİ temin için yardnnda bulunacak
br. Muaolini, Roma görüşmeleri ea
naaında Çemberleyn'e, ispanya me
aelesi nihayetleninciye kadar Fransa 

ile IDiiz&kereye ıiripniyeceğini aöy -
leıneau, miydi? Franko'nun zaferin
den IOllra Franaa çember içine alın
~ olacaktır: ıimalde Almanya, 
farkta İtalya, cenupta da ltalya'nın 
~~ttefikl lapanya. Karadan çember 
~e almdıktan •e denizden İmpa
t'atorlaiu ile muYaaalaıı tehlikeye 
diiftükten aonra, ltalya, böyle bir 
F~•ıaaa'nıa karııuna .-.çerek, İM• 
dıklerini dikte edecektir. 

o Ü N o l E R 
vel denize indirilen ve aon ahnan ha
berlere göre bütün eks•kleri tamam
lanmıf, tecrübe seferleri yapılmış o
lan Saldıray da aynı boyda bir hücum 

"... Jn.gilteredeki bü,ük mubeljf 

parti amele te,kilitı lideri B.tvekile 
müracaat ederek Baraelona yardma 
~dilmesini iatemit Ye bu meseleyi .. 
rüfl1lek üzere parlamentonun fewk
al&de toplantıya davet edilmeai için 
ayak diremiıtir. lakin Baıvekil her 
iki talebi Kabinede mevzubaba ecl. 
rek bir karar aldıktan aonra kati ~ 
rak reddetmiftir. 

l>iier taraftan lnailt••'de ekae
r!~e~i teıkil eden aikbinler fÖyle dü
:;:uyorlar: Franko bir defa zaferi 

Z•ndıktan aonra İtalya'nın aleti 
· ~hnaktan ç.ekınecek ve bütün deviet-

er~e .lyi münasebet teais etmek çare
lerını •rıyacaktır. Bilhasaa lngiltere 
Ye ~ranlft ile iyi geçinmek mecburi
~etındcdir. İtalya, kendi emellerine 
a~et ol111ak için İapanya üzerine taz
yık :raPınıya kalklfıraa, Fr.nko ile 
araa1 açılır. O zaınan Franko kendi
Mni lnıiltere'nin ve Fra.ııaa'~ın kol
lan araaına atar. Bundan batka bir 
ihtimal d•ha vardır: Franko zafer 
kazandıktan aonra da lapanya'da 
karıt•.~lr~. nihayetlenmit olmıyacak • 
tır. Çunku bugün lapanya'da Fr-an
ko'ya yardım ed._ iki aai unsur Yar
dır: biri Falangiat denilen fatistler. 
Dii-1 de krralc:ılar. Bunlar eol ce
nah zümrelere kar11 Fr .. 'nun 
bayraiı altında topl•mn'fl&na da 

Lougbeaeh, Kaliforniya, 21 a.a. -
İçlerinde birçok çinliler bulunan 
3.000 kadar nümayişçi, Japonya'ya 
gönderilmek üzere iki vapura demir 
parçaları yiildetilmekte tlı:en, ellerin
de levhalarla ıokaklardan ge~şler
dir. 

Bu levhalarda şu ibareler yazılı idi. 
"Amerikan ellerini, çinlilerin kani

le bulaştırmayınız. Öldürmiyecek -
sin.'' 

Tahmil i•lerini durdurmak mecbu
riyeti hMıl olmut ise de hiç bir hidi· 
11e çılıımamrftır. 

Çin milli meclito1i rei~liği 
Çungink, 21 a.a. - Çin crduları 

başkumandanı general Çan - Kay -
Şek milli meclisten tardolunan Vang
nişinkvein yerine milli meclis reisli
ğine de intihap olunmuştur. 

zafer kazanıldıktan IODN biribiriyle 
bofuflllty• baflıyacaklar ve lapanya 
yeni bir anarti içine atılmıı olacak -
trr. 

Görülüyor ki her tey, zaferi takip 
edecek olan vaziyete bağlıdır. fakat 
eier İngilizler, franko'dan teminat 
almunıılaraa, bu gea«alin, zafer 
kazanır kazanaıaz, ltalya'ya ve Al-

manya'ya yüz ç~ireceii 9üpheli l'Ö
runuyor. Her halde ıu söylenebilir 
ki hilkümetçilerin mukavemetleri kı
nlır kırılmaz, Avrupa muvazeneain
de yeni bir aarsınh hiaaedilecektir. 
AYl'Upa sulhu için, ispanya meaele
ainden cloian ... büyük tehlikenin 
bu aanmbda olduğu anlaıdmakta-ı 
dJr. 

A.Ş.ESMER 

Hayat telokkisi 
Şarkın bütün felaketlerini hazırlamıf olan tevekkül 1.1e itikal Jüfkün

lüğü~de .bQflıc~ •aik fani ~ayalı ~ti~lal zihniy~tidir. Baılangıçta çok di
namık bır mahıyet arzctmıf olan ı•lam lelHle•ınİ de çarçabuk kendi ka
lıbına dökmekte gecikmemİf olan bu zihniyet aôye düpnandır. "Madem
ki hayat lônidir, der, mademki bütün clidinmelerimizJen elimizde hiç bir 
teY kalmıyacaktır, fU halele didinmiye, çırpınnuya, uğraftruya deier mi1 
Bef on yıllılı ömrümüzü böyle beyhude g~etler uğrunda hibe edeceii
miz.e kö,.miz.e çekilip huzur ve kanaat içinde mühletimizi beklemek en 
makul hareket değil midir1,, 

lllı bcıkıfta çok hakimane ve bedbin anlanmızJa büe çok defa haki
katin ta kenclui gibi görünen bu telakki bir cemiy~in içinde kök •aldı mı 
orada bütün enerji kaynaklarını kemirip tüketmekte, atalet ve ge1.11eldi
ğin bütün korkunç teairleri kendini gö.termekte gecikmez. 

Me•elenin münakaıa götürmez içtimai ve pratik tezahürleri bakımın· 
dan mütaleaaını bir kenara bırakarak, bu zihniyete, doğrudan Joiruya o
nun •ha .. olan lerJi telet.ül zaviye•inclen ele ukat edici bir mahalıeme 
ile mukabele etmek mümkün değil midir? 

Bu ailani,,.ı /erdi, içtimai r•ıtalarrnclan •ıyırarak ele alı)'Or ve .ora-
)'Or: 

"Şu mcincuıa 1.1• lani ömrümüaü, •anki ebediyen 3'Gf1yacaltrnıf1S ,i6i 
cidJiye alaralı &le ona kı)lntet uerer•lı _,,.., hıiç olan tamalılar uir.,.Ja 
çırpanmalıtan ltcirrmıa nedö-1,, 

Onunla birliJıte bu h~ut ltı,met.izliğini, sonu hiç olon tomahlar ,,.. 
fİnd• lıofmanın loJMlmuJıiueı kabul •Uelı bile, ita.ten Jıendimiai aldata
rak h(Q'ata kıymet IMl'llN4N, 6a uiurtla, aonlri •bediymifia 6i6ıi •ütün İm· 
luinlarımula ~ıp çır,,.,.,,..Ja hiç bir kaaanc.,.ıa olmadıfı no..ı inluir 
edil.bilir? BQfka hiç bir ,.Y Jıaıı;anmuak bile, hayat• lôni oldafu clii
fiince.iyl• ölümü her 6ün kalomuda korkunç bir lıeyiıla gibi tQfıyaralı 
fu lıuacılr ömrümüai Mhir,.,,..kten lıurtulmal, da az lıa~ç mıdır? 

Zihinlerini bir lıere bu "lenô,, .ahit fikrine laGpfll'nUf olanların hayatı 
kendilerine na.d daimi bir ;,ı.._,,. haline ıretirdiJıt.riıN dilckat etmek, 

bu telaltkiyi ~•n ıaalrlattımuılı için yapacaiunrs laif bir •aP•· 
tin h~laud• olmı"'1Caiına lc•ndimm ilcn• lcdli d•iil midir? 

l'"f'IT NABi 

denizaltı gemiaidir. Saldaray'ın bugün 
lerde teaelllim muamelesi yapılacak ve 
gemi ı 5 •ubatta memleketimize hare-
ket edec.ektir. 
Burada Valde kızağında kurulmakta 

olan diğer iki denizaltı gemisinden 
Atılay'ın deniz üstü inpatı tamamlan. 
mak üzeredir. Bir iki ay sonra denize 
indirilecek ve makine aksamının mon
tajına batla.nacaktır. 

Şimali Afrika 

istihkômlarının teftişi 
Paris, 21 a .a. - Toulon'dan verilen 

bir harebere göre milli müdafaa er _ 
klnı harbiye reisi general Gamelin 
ile bahriye erkanı harbiye reisi Vis. 
amiral Derlan'ın şimali Afrika istih
kimlarını teftiş için hareketleri gele
cek haftaya tehir edilmiştir. 

Yeni Belçika kabinesi 
Brüksel, 21 a.a. - Yeni Spaak kabi

nesi salı günü parlrunento önüne çı -
kaca~tır. Kabinede bef sosyaliıt, bet 
katolık ve bir tekniıyen vardır. Par
limenıto bakımından, kabine 7 mebus 
ÜÇ 1enatör ve dört parlimcnto harici 
.zevattan mürekkeptir. 

Sovyet Rusya'ya ait 
yanlı~ haberler 

Moskova, 21 a.~. - Ecnebi memle
ketlerinde çıkan haberler hilifına ola
rak Jekof iıtifa etmiı değildir. Harbi
ye komiıer muavini lgnatief'in de tev
ki.fi haberleri tekzip edilmdrtedir. 

İngiliz Batvekili Romada lapanya 
meaeleaıini kararlaıtırmıı oldujaa
dan ortaya yeni bir ıey çıkarmaktan 
içtinap etmi~tir. lngilterenin iıtediii 
İspanyadaki dahili h .. rbin biran f!l'I• 

vel bitmeai ve memleketin bir idare
nin altında girmesidir. Vaziyete 
franko hakim olduia takdirde t .. 
panya'nın bütünlüiüne ,.. iab"klaline 
İtalya'nın riayet edeceiine B. Muso
lini aöz vennif olduiuncl.a lasiltere 
hükümetine neticeyi bek1-nekten 
ba~ka yapacak bir it kalmamıttır.,, 

l IÜ(Üll DIS HABERLER 

X Londra - Deyli Herald'ın yazdı
ğına göre, Çin parasını iıtikrar ettir -
mek için Çin'e iki milyon sterling 
borç vermek üzere yapılmakta olan 
müzakere neticelenmiş ve müsbet ne
tice vermiş gibidir. 

X Berlin - Büyük harpte Hitler'in 
mensup oldugu böhiğe kumanda etmit 
olan yüzbaşı Fritz Wiedemann, von 
Killinger'in yerine Almanya'nın San 
Franıiıko ba§ ıehbenderligine tayin e
dilmiştir. 

X Vaşington, - Maliye encümeni 
bir milyon yenlik japon iıtikraıı: tahvi
latının Havai adalarında satışını dur· 
durmu,tur. Şimdiye kadar bu tahvilat· 
tan satın alınmış olan 56.000 dolar u
hiplerine iade olunacaktır. 

X Va§İngton, - Salihiyettar maha 
filden teyit olundu~una göre Ameri
kanın bugün Panama kanalında bulu
nan garnizonu bir milli arttırılarak 
13 binden 26 bine çıkarılacaktır. 
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Hukuk ilmini yayma kurumu konferanslar1 

Hukuki mesuliyet prensibi 
B. Osman Nuri Uman bu mevzuda 
dün enteresan bir konferans verdi 

Hukuk llmini Yayma Kurumunun tertip ettiği konferansların 
üçüncüsü dün Halkevinde Cümhuriyet Merkez Bankası Hukuk 
Mü,aviri B. Osman Nuri Uman tarafından verilmiştir. 

Konferansla Büyük Millet Meclisi, Temyiz Mahkemesi, Anka
ra mahkemeleri, Devlet Şurası reis ve azalarından, devlet daire
leri ve bankalar memurlarından, hukukçular~an, avukat ve tale
beden birçok zatlar hazır bulunmuştur. Bu konferansa, konfe
ransçmın esasiye hukuku muallimliğinde bulunduğu jandarma 
zabit mektebindeki subay talebesi de ittirak etmiştir. 
Konferansın mevzuu (Hukuki me

•uliyet) idi. Konferansçı bu mevzuu 
dört kısma ayırarak birincisi ile hu
kuki mesuliyetin bir tarihçesini yap
mıştır. Burada eski hukukun (zarar 
yoktur; zarar ve mukabele bizzarar 
yoktur: zarar izale olunur) gibi kai
deleri hukuki mesuliyeti tesis etmiş
ken gene aynı hukukun (cevazı şer'i 
zamana münafidir; mütesebbip ile 
müteammit bir araya gelirse müteam
mit mesuldür; mütesebbip müteam
mit olmadıkça zamin değildir; uku
batta niyabet caiz değildir) gibi kai
deleriyle ve cansız şeylerden gelen 
zararlar için mesuliyet esası konul -
mamakla mesuliyet esasının nasıl 
tahdit edildiğini ve hazan kaldırıldı
ğını anlatmış, Tanzimat hukukçuları
nın hukuki mesuliyeti garpten alınan 
bazı kanunlara, şimendiferler usulü 
zabıta nizamnamesine, bir takım im
tiyazlı şirketlerin mukavelelerine 
koymak için sarfettikleri gayretin de 
semere ve fayda vermediğini tebarüz 
ettirmiştir. 

Konferansçı bundan sonra konfe -
ransının ikinci kısmına geçerek hu -
kuki mesuliyet esasının son yarım a
sır zarfındaki seri terakkilerini an -
latmak için tekamül kelimesi kafi ol
mayıp burada inkılap kelimesinin 
kullanılması lazım geldiğini, bu in -
kılabı ferdi, içtimai, maddi ve ruhi 
bir takım sebeplerin husule getirdi
ğini söylemiş ve sırasiyle bu sebep -
leri uzun uzun anlatmıştır. 

dürmüş, hızla gelen bir otomobilin 
ezdiği biçare; otomobilin feneri ol -
madığını ve hızla geldiğini nasıl is -
pat etsin, vagon kapısının penceresi
ne dayanıp trenin geçtiği yerleri sey
re dalan yolcu birdenbire vagonun a
çılmasiyle düşerse tren son istasyon
dan kalkarken kondüktörün kapıyı 
kilitlemediğini nasıl ispat etsin,. su -
allerini sormuş, bu gibi ispatı kabil 
olmıyan hakları hiç tanımamakla ta
nımak arasında bir fark olmadığını, 
ve bu suretle kaza meselelerinde garp 
mahkemelerinin evelii içtihatlarla 
beyyine, ispat külfetini kazaya uğrr
yanın omuzlarından kaldırdıklarını 

anlatmıştır. Hakkın suiistimali kai -
desi ve menfi hatalar nazariyesi de 
içtihatlara ve kanunlara girdikten 
sonra kazaya uğrıyanların ispat mec
buriyetinden bütün bütün azade bı -
rakıldıklarmı ve hukuki mesuliyet 
esasının bu nazariyeler sayesinde te
kamül ettiğini izah etmiştir. 

Konferansçı, konferansının üçüncü 
ve dördüncü kısımlarında bugünkü 
mevzuatımızda hukuki mesuliyet kai
desinin pek geniş olduğunu, mesuli
yeti takdirde mahkemelerimizin bil -
yük salahiyetlere malik bulundukla
rını kanunlarımızın maddelerini ve 
ruhlarını göstererek izah ettikten 
sonra konferansına şu suretle devam 
etmiştir: 

"Muhterem dinleyicilerim; Maddi 
medeniyet arttıkça kazalara kurban 
olanların adedi de çoğalıyor. Hasta

Bu izahata göre, nakil vasıtalarının hklarla mücadele ederek insan haya
çoğalmasından tehlikesiz te!!gahlar tını uzatan fen kazalara mani olmak
yerine geçen kuvetli makinaların teh- tan acizdir. Kazazedeleri bir kaza ve 
likeli aletlerinden hatta elektrik, kadere teslim etmek, esbabı mücbire
x tuaı, radyom gibi meçhul kuvctler- nin, kaza ve kaderin her türlü huku
den, tayyarelerden doğan zararların ki davayı, müracaatı ve mesuliyeti 
insanların maddi huzurlarını, sükun ortadan kaldırdığını kabul eden fer
ve istirahatlarını ihHil ederek kendi- diyetçi hukuk sistemine yakışır. Çün 
lerini hukuki, kanuni bir huzur ve kü bu sistem yani ferdiyetçi hukuk 
emniyet aramağa mecbur etmesi bi - sistemi bir mal helak olmuş ise sahi
rinci sebep olmuştur. İkinci sebebin bine ne yazık; bir adam kazaya uğra
bugünkü insanların kafaları mukad-' mış ise kendisine yahut ana ve baba
deratın cilvesi, tecellisi telakki etmi- sına ne yazık deyip geçer. Halbuki 
yerek bunların ruhlarda husule getir- hakiki bir demokrasi, hakiki halkçı
diği istirap ve heyecanın tesiriyle lık maddi medeniyetin husule getir
kazalardan husule gelen zararlar için diği kazalardan heyecan ve galeyana 
bir mesul aramalarından ve bu arayı- gelir; milli vicdan, milli şuur bu ka
tın medeniyette, kültürdeki terakki- zalardan elem duyar. Bugün insanlar 
nin bir miyarı olduğundan, insanla - harp, isyan, yerden ve gökten gelen 
rın bugünkü hadiseleri tevekkülle afetler gibi beşeri veya tabii fevka
kar§ılanılacak bir kaza ve kader me- iade hadiselerden doğan yahut bir 
•elesi değil, bir adalet işi telakki et- veya birkaç kimsenin fiillerinden ge
melerinden ve bunun pek asil ve ne- len zararların tazmini ile kardeşleri
cip bir duygu olduğundan bahsetmiş- nin felaketfoin tahfif <:dildiğini gör
tir. 

Romalıların (Hata ispat edilmedik
çe mesuliyet yoktur) kaidesiyle ifa -

e ettikleri hata nazariyesinin kaza 
meselelerinde nasıl sarsıldığını anlat
mak için konferansçı "tenha bir so -
kaktan geceleyin sakin, dalgın yürü
yüp evine giderken fenerlerini sön -

mek isterler." 
Bundan sonra B. Osman Nuri U -

man sözlerini iş kanununa nakletmiş 
Ve bu kanundaki adilane hükümleri 
tebarüz ettirmiştir. Bundan sonra da 
işçiler için hazırlanmakta olan içti
mai sigorta kanununu zikrederek, me 
suliyet prensipinin bütün vüsat ve 
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Ankara Borsası 

21 11. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyark 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova ' 

5.92 
126.4725 

3.34 
6.65 

28.56 
68.6725 
50.555 
21.375 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

23.89 
Z5.0625 

0.905 
2.8325 

34.56 
30.4775 
23.8625 

5,gz 
126.4725 

3.34 
6.65 

28.56 
68.6725 
50.555 
21.375 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

23.89 
25.0625 

0.905 
2.832'5 

34.56 
30.4775 
23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk borcu 1. 
1933 Türk borcu il. 
1933 Türk borcu III. 
1933 ikramiyeli Ergani 19.80 19.80 
Sıvas - Erzurum hattı 
İs. I. 19.125 19.125 

illiisadcre olunan silahlar 
Cerh, katil ve sair sebepler dolayı

siyle müsadere olunan her nevi silah
ların bundan böyle en yakın alay, tüm, 
kor ve Milli Müdafaa vekaleti depola
rına ve bulunmıyan yerlerde jandar
ma birliklerine teslimi kararlaşmıştır. 

Ticant kanununda yazıh 
ıs uçlar 

Ticaret kanununda yazılı suçların 
ceza mahkemelerinde değil ticaret 
mahkemelerinde ve hukuk usulü mu
hakemeleri kanununa göre görülmesi 
kararlaşmıştır. 

:!11111111111111111111111111111111111!:, 

- -- -
§YENİŞEHİR~ -
iULUS§ - ----------------
--------------------

Sinemasında 
Bugün 

Saat 10 ve 12 de 
ucuz matine 

Görünmiyen 
haydudlar 

---------------------------battan bata heyecan ve : 
yumruk kuveti : 

Saat 14,S - 16,5 - 18,5 
ve 21 de 

-----------~PAR İS _ - -- -§ IŞIKLARI: - --- Tino Roaai - Konchita : -: Pdontenegro E 
:hattan ba,a ıarkı ve revülü: 
: tahane film. : 
: ayrıca renkli MlKI : -..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

şümuliyle tedvin edilmiş olması 
temennisinde bulunmuş ve sözlerine 
nihayet vermiştir. 

BAL 1 K 
talebesi küçük bir fransız kızı ondan bir gün, iyi ve 
ucuz bir terziye ihtiyacı olup olmadığını soruyor. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Yazan: Yolan Földes Cevfren: Nasubı Baydar 
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büyük burnu ile, onların arasında, kendisinin olmı-
1an bir yuvaya düımüf bir kukumav kuıuna benzer· 
Şerefine haZlrlanmıı olan macar yemekleri onun her 
defa karnını ağrıtır, ve Albertin, mide bozulduk
larının sarih ve teferruatlı hikayeleriyle bay ve ba

yan Barabaş'ı hayretlere düıürür. 
Bununla beraber onlar Albertin'i, nasıl Y ani'yi 

Albertin'in ailesi kemli arasına kabul etmiıse öyle
ce kabul etmiılerdir. Biribirlerine henüz tamamiy
le alııamıyanlar yalnız Yani ile Albertin'dir. Onlar 
biribirini anlayamamakta, ve sadece sevişmektedir
ler. Ne garip bir tertip! 
Barabaı'ın üç çocuğundan her birinin kendine 

mahsus sırları vardır: ayrı, fakat biribirine pek zi-
7ade benziyen sırlar. Bu üç aır üç teaadüftür. 

Klari'nin bir arkadaıı, kalkık burunlu, tıbbiye 

Klari, gülerek: 
- Ben mi? Ben Paris'in en iyi giyinen kadınıyım. 

Elbi.elerim en büyük terzihanelerden birinin ma -
ka&>darmca yalnız kesilmez, dikilir de. Bundan bat
ka terzim bunu bedava yapr. Kız kardeıtnıdir. 

Süzan da onunla beraber gülüyor. 
- Zarar yok, gene terzime beraber gidelim. Şu

racıkta, Vojirar sokağında oturuyor. Bir akşam tu
valeti diktiriyorum. lıten anlıyanlar ailesine mensup 
olduğunu öğrendiğime göre bilhassa timdi gelip el
bisemi bir tetkik etmeni isterim. 

Vakti de olan Klari: 

- Peki, diyor. Gelirim. 

Süzan İzah ediyor: 

- Bu hiç tanınmamıı bir terzidir ama pek maha
retlidir. Fransız değil, ruatur. Çok ucuz diker. 

Sonra, iki arkada§ batka feylerden bahsediyor -
lar: imtihanlardan, tatbikattan, arkadaılardan, ve 
hususiyle adı üzerinde durulduğu vakıt Süzan'ın 

Klari'ye takddığı bir Reymon'dan. 
Süzan ve Klari, Vojirar aokağınm aıvalarr dökül

müı bir evinin bet kat merdivenini tınnanıyorlar. 

Sanıın, yorgun yüzlü bir kadın kendilerini kartalı
yor; açık renk saçları iyi taranmannf, çehresi kan
sızdır. 

Süzan'a: 

- Cün aydm, madmazel De'ftrnua, diyor. 
- Cün aydın, madmazel Dinoçka. 
isim, Klari'nin kulaklarında acaip akialer yapı

yor. Provada bulunuyor, bazı tadiller teklif ediyor 
ve bu esnada zihninde bir takllll eeki habralann u-

KOYLERIMiZ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
Y ann nasıl olmalıdır. 

Anadol uda ideal köy yüz haneliden 
başlamalıdır. Bizde bugünkü köylü a
ileler ortalama beşer nüfuslu olduğun
dan bu yüz haneli köyleri beşer yüz 
nüfuslu itibar ed::biliriz. Böyle olmak
la beraber esas evdir. Yani o köyler
de müstakil olarak yüz kazan kayna
malı ve yüz ocak tütmelidir. Daha a
şağısı itibari olarak hükmi şahsiyete 
mazhar kılınsalar bile bunların ne köy 
sandıkları bir iş başarmak kıymetini 

kazanabilir, ne idare heyetleri köy ha
yatına istikamet verecek liyakat gös
terebilir. Bence müsait muhitler için 
bu yüz ev dahi az ise de Anadolu'da 
bugünkü köy yayılma ve kurulma va
ziyeti daha fazlasını istemeğe imkan 
vermez. Çünkü: Zaten Anadoluda bü
yük köy tipi 500 nüfusludan başlıya
rak nihayet 2000 de biter. Bu köyle
rin mecmu nüfusu 6720 köyde 
5,332,392 dir. 2000 den yukarı nüfus
lu köylerin ise yekunu ancak 14 7 dir. 

Buna karşı 500 den aşağı nüfuslu 
köyler 31,626 yekununu veriyor, ve 
Türk milletinin 6,641,460 ı bu ören
lerde serpilmiş bulunuyor (1) üçte bir 
nüfusumuzun ne kadar iptidai bir zih
niyetin zebunu olarak yaşadığını öğ
renmemiz için rakamların belagatine 
sığınmakta devam edelim: 

400-500 kadar nüfuslu köylerimiz
de 254.434 evde 1,272,l70, 300-400 ka
dar nüfuslu köylerimizde 320,281 ev
de 1,006,405, 250-300 kadar nüfuslu 
köylerimizde 155,976 evde 779,880, 
200-250 kadar nüfuslu köylerimizde 
155,415 evde 777,075, 150-200 kadar 
nüfuslu köylerimizde 124,443 evde 
622,215, 100-150 kadar nüfuslu köyle
rimizde 79,544 evde 417,720 50-100 
kadar nüfuslu köylerimizde 40,008, ev 
de 200,040, 50 den aşağı nüfuslu köy
lerimizde 6,133 evde 30,665 nüfus yai 
şıyor. 

Bu küçük köylerde kalkınma nisabi 
olamaz, Yerleri çok kuvetli ve feyizli, 
kuruluşları toprağı azami derecede is
tismara müsait müste,snalarını bir ta
rafa bırakırsak hepsini derhal yerle
rinden oynatıp birbirine ekliyerek yü
zer haneli köyler haline getirmekten 
başka çaremiş yoktur. Ancak faydalı
ya ve hayırlıya doğru dahi olsa yeni
den bir iç muhaceret yapmak, derhal 
karar verilebilecek işlerden değildir. 
Ne kadar geri, ne kadar küçük olursa 
olsun bir köyü yerinden oynatmanın 
ilk hamlede yapacağı sarsıntıya ta
hammül için büyük ve mühim mukave
met tedbirleri alınmış olmalıdır. Bir 
köyü yerinden kaldırıp öbürünün üze
rine ekleme ameliyesi hem yerinden 
oynıyan, hem kendine eklenen için bir 
külfet olacağı gibi devlet maliyesinde 
ve bitişik iktısadi bünyede dahi te
sirler yapar. Böyle olmakla beraber 
bugünkü köy vaziyetinin muhafazası 
da zararda ve gerilemede bite bile se
bat demek olacağından asrımızın di
namik Türkivesine düşen vazife bu 
işi behemehal başa çıkarmak için ha
rekete geçmektir. 

Köyleri toplayıp onları müstahsil 
birer birim (unite) haline getirme ğe 
memleketin selameti, milletin refahı 

H. Retit TANKUT 
Xll 
adına mecbur olduğumuza göre ışı 

ameli ve tatbiki kabil bir plan içinde 
mütalea edersek; 1) ameliyat, 2) müd 
det, 3) tarz, 4) masraf maddelerini ha
vi şu esaslara varırız. 

1) Köylere; toplanmak suretiyle 
kalkınma nisabı kazandırmak milli bir 
meseledir. Ve Türkiyede yüz hanelik 
köy esastır. 

2) Köy işi on beş senelik bir ptaııla 
hallediecektir. Yüz hanelikten daha 
küçük olan köylerden: 

a - 10 hanelik olanları 2, b - 30 
hanelik olanları 4, c - 45 hanelik o
lanları 6, ç - 60 haenlik olanları 8, 
d - 75 hanelik olanları 10, e - 85 ha
nelik olanları 12, g - 95 hanelik olan
lar 14 seneye kadar yeni vaziyetleri
ne girmiş veya yüzer hanelik köy ha
line getirilmiş olacaklardır. 

3) Her vilayet mıntakası dahilinde
ki köyler yaşayış ve çalışma tiplerine 
ayırdıktan sonra bunlardan, strateji, 
ticaret yolları, iktisat icapları, nü
fus siyaseti, sıhat ve kültür talepleri 
gibi ana davalar bakımından esas köy 
yapmak istediklerini tespit eder. Tes
pit edilen bu köyler nüfus mevcutla
rı ne olursa olsun yerlerinden oyna
tılmıyacak, diğer küçük köyler plan 
ve zaman hududu içinde bunlara ek
lenecektir. 

a - Kaldırılacak köy kabil olduğu 
kadar aynı iklim şartlarını haiz ve ay
nı irtifadaki esas köylere eklenecek 
ve fakat Jıer iki köyün aynı yaşama 
ve çalışma tipinde olmasına bilhessa 
dikkat edilecektir. 

b - Yeri tayin edilen, nakil imka
nı hazırlanan köyler toptan kalkabi -
leceği gibi teker de kalkabilir. 

c - Esas köylerde, teker veya top 
lu olarak gelecek yeni evelerin derhal 
yerleşebilmesi için ev· ve bahçe yer
leri tayin edilmiş. içme suları getiril
miş tarlalar hudutlanmış bulunacak -
tır. 

d - Bütün devlet himaye ve kal
kındırma emekleri bu esas köylere yö
nelecektir. 

e - Yeniden yerleşen köyler için 
hükümetçe bazı maafiyetler temin e
dilir. 
Yerleştirme tarzında dikkate alına

cak bir mühim nokta da köylünün ö
teden beri oturduğu yere göre edin
diği temayül, sevdiği hayat tarzı, kök 
leşmi' karakter ayrnnlarıdır. 

Ruslar bir zaman Hazer denizinin 
garp kıyılarında, Dağıstanda büyük 
bir dokuma fabrikası kurmak istemiş
ler. O zamanki hesapları 'ti imkanla
ra dayanıyordu. Dağıstan Hazer kı
yısındadır. Karşıyakada uçsuz bucak
sız pamuk tarlaları, biraz aşağıda hiç 
kurumaz petrol kuyuları var. İran, 
Irak ve Yemene kadar bütün Osmanlı 
ülkesi ithatatçı bir pazardır. Hesap 
tamam olduğuna göre muvaffakiyet 
de katidir. Büyük masraflarla büyük 
dokuma fabrikası kurulmuş, fakat on 
sene hususi himaye ile çalıştığı hal
de inkişaf edemiyerek kapanmış git
miş. Bunun sebebi Dağıstan halkının 
seciyesi idi. Onlar devamlı amelelik 
edemiyorlardı. Alıştıkları hayat ken
dilerinde bam başka bir meyil ve is-

yandığını farkediyor. Sonra, birdenbire soruyor: sahibi idi. 

__ R_A_o_v_o __ I 
Tü.:~KİYE RADYO DİFÜZYON 

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

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

T. A. P. 31.70. m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZAR: 22.1.1939 
12.30 Program. 
12.35 Muzik (küçük orkestra - tef: Necip 

Aşkın) 1 - Fritz Köpp - Yaz akta.mı 
süit. 2 - Osman Perez Freire - Ay -
ay - serenad. 3 - Ralph Benatzlcy • 
Bebekler perisi - filminden - Nqeli
yim §arkısı). 4 • Ralph Benatzlcy • 
Grinzinge bir daha - vals (Yim oar• 
kısı). 

13.00 Memleket saati, ajans, meteoroloji 
haberleri. 

13.10 Miızik (küçük orkestra devam) 5 • 
Franz Lehar - Eva operetinin vaı.. 
leri. 6 - Carlo Thomsen Dua. 7 • 
Hans Schneider - Tirol dailarınm 
halk şarkı ve danslarından - potpuri. 
8 - Cari Rydahl - Melodi. 9 - Joban
nes Brahms - Macar dansı No. 3. 

13.45 Türk müziği: l - Kemani Rıza efen
di - Tahir puselik peşrevi. 2 - Kizım 
Uz - Görmezsem gül yuzunu. 3 - Dr. 
Şükru Şenozan - Gönül harareti. 4 -
Vecihe - Kanun taksimi. 5 - Rahmi 
bey - Geçdi o gamlı eyyamı serma. 6 
- İsmail dede - Nazlı nazlı seküp ııi· 
der. 7 - Tanburi İshak - Gülizar su 
semaisi. Okuyan: Sadi Hoşı.e,, Ça -
!anlar: Vecihe, Ruşen K., Cevdet Ko
zan, Mesut Cemil. 

14.15 - 14.30 Konuşma (Ev kadını saati) 
17.30 Program. 
17.35 Müzik (pazar çayı). 
18.30 Konuşma (çocuk saati). 
18.50 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
19.00 Türk müziği (ince saz faıh - Bayati 

faslı). 
20.00 Spor (Anadolu apansı spor servisi). 
20.10 Müzik (oda müziği - İbrahim Özıür 

ve Ateş bocekleri - Fantezi). 
20.30 Turk müziği: 1 - Emin aga - Suzinak 

peşrevi. 2 - Sadullah ağa - Ağır semai 
- Kapılsa her gören. 3 - Münir Nu • 
rettin - Durmadan aylar geçer. 4 • 
Yesari Asım - Ayrı düştüm sevgilim• 
den. 5 - Refik .Fersan - Tanbur tak• 
simi. 6 - Nuri bey - Benim ıervü hi· 
ramanım. 7 - Suzinak saz semaisi. O· 
kuyan: Mustafa Çalilar. Çalanlar: 
.Reşat Erer, .Refik Fersan, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 

21.00 Memleket saati, ajans, meteoroloji 
haberleri. 

21.10 Riyaseti cumhur bandosu - şef: İh
san Künçer: 1 - A. Bose - Cezayir 
marşı-. 2 - E. Fontenelle - Vals Gita
ne. 3 - J. Massenet - Fedre - uvertür. 
4 - Şubert - Bitmemiş senfoni 1 parti 
2 parti. 5 - Vagner - Lohengrin marı. 

21.55 Müzik (cazband (Pl). 
22.45 - 23 Son ajana haberleri ve 7armki 

program 

Avrupa 
OPERA VE OPEHETLER : 13 Münib -

14.5 Berlin - 14.40 Viyana - U 
Floransa - 20.10 Frankfurt, Lan>
zig, Münib. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN. 
FONİK KONSERLER : 8.35 Haburc -

10.45 Beromunster - 14.30 Stokho
lm - 17 Milano, Strazburıı - 19.30 
Londan - Reeyonat - 21.50 Roma. 

HAFİF MÜZİK : 6 Ştutııart - 8 Könisg
berg - 8.15 Kolonya - 8.20 vı,.._ 
- 9 Alman istasyonları - 9.30 Ko
lonya, Viyana - 9.45 Laypzig - 10 
Alman istasyonları - 10.30 Ştutııart 
- 12 Berlin, Kolonya, Münib - 13 
Viyana - 14.6 ı.aypzlg - 15 MGnlb 
- 15.30 Bcrlin - 16 Alman i•tasyon
ları - 18.10 Viyana - 18.30 Könisc
bcrg - 18.SO Viyana - 19 Münib 
- 19.30 Kolonya - 20.10 Berlin. 
Ştutgart - Zl Berlin - 22.30 Frank
furt. 

tidat halketmişti. O vakitki Dağısta
nın bir ayağı tarlada ve çoban haya· 
tında olmalı idi, Ruslar o fabrikaya 
içerden amele de getiremediler. Çün
kü devamlı amelelik hayatında ahlak
lanmış işçi, tek bir fabrikaya bağlan
maktan çekinir. O, başı daraldığı za
man baş vuracak başka fabrikaları ya
nı başında görmelidir. 

İ§ ahlakının ve itiyatların ne kadar 
hakim olduğunu mübadil köylülerin 
iskanında ve ~imdi de maden, ve yol 
amelesinin çalışmasında mutalea ede
biliyoruz. 

- Çoktanberi Paris'te mi bulunuyorsunuz, mad-
mazel Dinoçka? 

Y ani'nin tesadüfü ise' daha kısa ve daha hazin ol
du. 

- On seneden fazla bir zaman·danberi. 
Klari, ali.kasını belli eden bir eda ile: 
- Siyasi mülteci misiniz? 
Yorgun yüzlü kadın iıinden batını kaldırarak ce

vap veriyor: 
- Hayır. Buraya nişanlımla bulutmak Üzere gel

miıtim. Paris' te evlenecektik. 
Süzan, canı sıkılarak: 

- Sonra da sizi bıraktı, değil mi öküz? Fransız 
mı idi? 

- Rustu ve beni bırakmadı. 

İfadesiz ses kayıtsız, devam ediyor: 
- Beni buraya getirtmek için yıllardanberi para 

biriktiriyordu. Seyahat pahalı ve güçtü. Pasapor
tum olmadığından Rusya'dan kaçmağa mecbur ol
muştum. Ve sonra, Paris'e geldiğim vakıt nişanlım 

ölmüttü. Taksi şoförü idi. Bir kazada ölm~ıtü. 
ifadesiz ses susuyor. Yere çömelmit olan Rus 

kadmı etekliğin baskısını iğneliyordu. 

- Madmazel Devernua, etekliği uzun mu bulu
yorsunuz? 

Klari'nin hatıraları yavat yavaı uyanıyor. Faci
anın vuku bulmuı olduğu devrede onun pek uzak ve 
malUınatı noksan bir tahidi idi. Yatı küçük olduğu 
için ondan her feY kabil olduğu kadar gizlenmiıti. 
O ancak hadiseye dair turadan buradan birer par
ça bir §eyler öğrenmişti. 

Bu böyle olmakla beraber Klari, Vojirar sokağı
na yaptığı ziyaretten Anna'ya ve herkese hiç bir 
teY aöylememeği tercih edecek kadar ela mal\amat 

Üniversite talebesi grup grup fabrikalan gezi
yorlardı. Bu fabrikalar meyanında, Biyyankur'daki 
Röno fabrikasını da ziyaret ettiler. Neıeli neıeli ko
nuıarak demir parmaklıklı kapıdan içeriye girdi
ler. Bazan yirmi iki yatındaki delikanlılar on iki ya
tındaki çocuklardan daha kayrtaız olurlar. Fabrika· 
nın genit avlusunda bir sundurma inıa ediliyordu. 
Bir çok amele el arabalariyle kum taııyordu. Yani. 
tat kesilmiş gibi, birdenbire olduğu yerde durdu: 
parça parça ve toprak rengi elbiseli, solgun ve za· 
yıf benizli bir amele eğilmişken düzelip gürültücü 
delikanlılar grupuna döndü. Bu Elemer Halley'di. f. 
ki delikanlınm gözleri bir an biribirine raatladı. 

Sonra, Yani refakatlarmda bulunan profeaörün 
yanına giderek rahatsız ve aleti olduğundan bahse
derek eve dönmesine müsaae etmesini ondan rica 
etti. Fakat, evine dönmeyip, Kuruk'larla, L.banc'
ları düıüne düıüne sokaklarda dolaıtr. Kendini bu 
derece betbaht hisstememiıti. 

Y ani'nin Klari'niRkinden bir ay eve) huaule gel
miş olan sırrı itte bu idi. Onu ancak uzun zaman 
sonra unutacaktı, ve belki de hiç unutmıyacaktı. 

Anna'nm sırrı ise mütemadidir. Bu aır, bir ilk ka
nun aktamı, kııları ekseriya rutubteli olan Paria'in 
sokaklarmda kar pırıl pırıl parlarken baılamıttır. 

Havaaı bozuk, yeni kumaş ve dikit makineai yağı 
kokan atelye-den Anna temiz havaya pek ziyade ih
tiyaç hiaaediyordu. ilk önce Sentonore caddesine 
aaptı, ve aonra, karlara batsp çıkmaktan bıkarak 

Sen nehrine doğru indi, Pon - Nöf'den !leçİp nehrin 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT ) 
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Otuz aydan beri devam 1 
, , ............................... .............................................................. 

Hastalık nedir ? 
Lugatcılara 50raraanız, hastalık 

hasta adamın halidir, ıdiye tarif e _ 
~erler. Lugat bakımından bu tarif 

elki Yanlış olmaz, fakat hastalık ne 
old • h ugunu da anlatamaz. O halde 

asta adam kimdir diye sormak li. -
~on gelir. Onu da sağlık halinde bu
b un~ıyan adam diye tarif e-decekler 
elkı bulunur ama o vakit iş pek u-

zar ÇÜnk'' b d'" d ·1 k d' k" ' u u unya a sag ı ne ır, 
•nıse bilmez. 

aik öksürmeie baıladığmdan, yahut 
bir fırtınadan önce göğsün•.ien kan 
çıkardıiından dolayı akciğerlerinde 
verem bulunduğu anlaşılan gencin 
hastalığı da öksürdüğü veya ağzın -
dan kan geldiği gün baılamış değil
dir. 

Hastalığın başlamasiyle meydana 
çıkması arasında az çok uzun bir 
müddet geçmeaine sebep vücudu -
muzun mukavemet ebnesidir. Hasta

Onuıı için hasta adamın en kestir- lık, ona sebep olan şeylerle vücudu-
nıe tarifi, vücudunun bir tarafında muz arasmda mücadele demektir. 
Yahut bir çok tarafında uzuvlarının Bu mücadele devam. ettik~, hasta -
Yolunda iılememesinden dolayı sı _ Irk, mevcut olmakla beraber, mey -
krntı veya ıstl'T'ap duyan kimsedir. dana çıkmaz. Hastalık nesiçlerin a • 

Halb k" h k' l"k b k . .ı rasından geçerken insanın şuuruna u ı e ım ı a ımınuan . . 
haatal k .. d b" f d ı gırmez. Aksıne olarak hastalık se _ 

ı , vucu unun ır tara ın a b bl . 1 .. •• 
Yeya b" k t f d k t e erıy e vucut arasın·da mucadele 

ır ço ara ın a sı ın ı veya . 
ıatırap d k" . h 1. d k devam ederken bır çok defa insan uyan ımsenın a ı eme . 
deg~ı'ld' ç·· k .. · d h d bır rahatlık duyar. Haata adam 0 

ır. un u ınsan a - em e .. . 
Pek a· t hl'k ı· b" h t 1 k b mucadelede mukaveınetı azalm1 .. o-

gır e ı e ı - ır as a ı u- . . '"' 
luııur d h' b' t f d h t lan kımse demektır. Hastalık mey _ a, ıç ır ara m a za me d . 
Yeya t d d • · . • ana çıkınca, yanı mukavemet aza-

ıs ırap uynıa ıgı ıçın o ınsan 
1 

• 
kertd' · h t 1 _.ı • b"I ınca, ınsan gene mağlup olmu§ sa _ 

ının as a o mauıgmı ı mez ve .. .. .. 
aa.te h" k. d h t d' yılmaz. Çunku mucadele, hastalık n ıç ımse e ona as a ıye-

.. ••• '*t *'' ••••••• t .. _,. , 't ., 

.... "'''>fV<''.<N"""'"'',..,.,.. ........ N. ,,... """'fV<•'C<N• ..................................... ..,. ......... ._,.,,_.._,.,,_..,.,..,.,,,., ..... ------•MN._NW ........ ,_.,.' .,..., ......... ,....,., .. • " " " "Y"" ...... ,, ... ,,. 
Bu harp iş

te otuza
ya yakın zaman
danbern devam 
ediyor. Ve bu -
güne kadar geri
lemiş olanların 
cesaretleri ğöz 
önünde tutulur
sa, henüz sona 
yaklaşınışa ben -
zemiyor. Cüm -
huriyetçi ispan
yollar uzun za -
mandanberi rus 

61. Franko Roma ve 
Berline hergün biraz 

daha borılanıyor 

Berlin ve Ro
ma'nın yaptığı 

yardımlar saye
sinde, general 
Franko'nun kı -
taları lspanya'
da z.alerler ka -
z.anıyorlar. Ge • 
neral Frank.o, 
bu yardımlan 

para ile ödiye -
miyeceğine gÖ -

re, Berlin ve Ro-

Bu borcu siyasi 
ve ekonomik 

menfaatler 
verıp ödeyecek 

ma'ya ek.ona· 
mik ve siyasi menfaatler vererek 
ödemek mecburiyetinde kala -
caktır. Sivil harpten galip çıkan, 
Fakat Roma - Berlin mihverinin 
nüfuz.u altına giren bir ispanya, 
Avrupa muvaz.eneainde ne gibi 
bir te.sir hasıl edecek? Aıaiıda
ki yaz.ı bunu tahlil etmektedir. 

Y eniş.ehir'<le eve iki akşam açılan• 
la Ankara sinemalarının sayıaı dör
dü buldu. Tek 6İnemanın bir &alaşa 
sığınmış olduğu yıllar hatırlardan 
silinecek kadar eski değildir. Bir 
yangının şehri ondan da mahrwn e
diver-mi§ olduğu henüz aklımızda· 
dır. Kargir sinema bir merhale idi. 
Bunu daha geniı, daha munta~ 
hatta daha temiz bir ikincisi takip 
etti. Üçüncü sinema bu kış baımda 
açılmıştı. işte, büsbütün başka anla
yııla İn~ ve tanzim edilmiş olan &o

nuncusunda, şehrin yeni ve modern 
s~mti sakinleri, evelki gecedenberi, 
sınemanın bugün için istikmali kabil 
bütün rahat ve huzur vesilelerine 
malik seyircileridir. 

Bu dört sinemanın kı&a tarihçe
sinde Ankar:a ş.ehrinin inkİ§af seyri
ni de müşahede edebiliriz: milli mü
cadele merkezi Ankara, cümhuriye
tin makarrı Ankara, yepye.ni ve me
sut Türkiye'nin her ıehrince örnek 
tutulan Ankara... Bu Ankara'ya, 

1'1\e-. Ş h Jd h t 1 k h t d meydana çıktıktan sonra da devam ... u a e as a ı as a a amın . • 
hal' d k d w·1d· e·der. Hekımın hastayı tedavi etmesi 

ı eıne egı ır. .. 
M l ~ b' d b' b · kt de onun mucadelede galip çıkması -ese a, ır en ıre eyın se e - . . . 

aind "d" b" k" kt na yardnn etmek ıçındır. en gı ıveren ır ımse, se e - w .. 
deıı pek az zaman önce, güzel süs- Ancak, hastalıga karıı vucudun 
lennıiı bir sofrada gülerek ve şaka- tabii mukavemeti azal~ığı vakrt, ya
laşarak yemek yediği vakrt ağır ve ni hastalık meydana çıktığı vakit 
hayatı tehlike-de bir hasta olduğunu yardım güç ve tesiri - hele müzmin 
kendisi hiç hissetmediği gibi ona hiç hastalıklarda - şüpheli olduğundan 
kimse de hasta diyemezdi. Bununla hekimliğin istikbal için ga~si, ken
beraber o kimsenin hasta olduğu disini sağlık halin·de zanneden kim
fÜphesizdi. Çünkü sağlık halinde senin nesiçleri arasında geçen has -
bulunan bir adam - zorla olmazsa talrğın alametlerini bularak, vücu -
- birden bire gidemez. Zaten o kim- dun mukavemeti azalmadan, hasta
aenin vücudunda otopsi yapılıp da Irk meydana çıkmadan onun önünü 

yardımından mahrumdurlar ve 
pek güçlükle gıda ve mühim
mat tedarik edebilmektedirler, 
buna rağmen Katalonya'da a
ğır ağır gerilemekte fakat Etra
madure'de ilerlemektedirler. Her 
müşahidi ::ayrette brrakan vakıa bu
dur, çünkü İspanya gibi nisbeten 
az geniş bir memlekette bir iç har
bın bu kadar uzun zaman devam e
debilecegini kimse tahmin etmezdi. 
Ardımızda Rusya misali vardır, 

fakat Rusya bir kıtadır. Gerçi rus iç 
harbının devamlılığının sebeplerin-* 
den biri haricin müdahalesi olmuş -

ı, şüphesiz ki 1917 ve 1921 Rusya'
sında doğru olan hal, 1936 danberi 
İspanya'da da mevcuttur. Milletler
arası hudutlar bugün mevcut de
ğildirler, fakat almanlar orada mu
tehassıslarmı bulundurmakta devam 
ediyorlar, italyanlarınsa İspanya'da 
nasyonaliı;tlere göre 16.000 askeri, 
hasımlarına göre de dört fırkası 
vardır. İtalyan muhariplerin mikta
rı meselesi esasen ehcmiyeti haiz 
degildir. İster 16.000, iı;ter 40.000 ol
sunlar, ehemiyetli olan şey Berlin 
'.'C Roma'nm verdikleri materyel -
)erdir, ve bu noktada, hiç bir şüphe 
caiz değildir. Her gün general Fran
ko Roma ve Bcrlin'e karşı biraz da
ha borçlanmaktadır· Her gün İtalya 

........................................................ i 

Günün politik meselesi i 
i 

!.~.:.~.~.: ... ~.i.:.:~ .. ~~~~~.~~I 
A lmanlarla italyanlarm, fran -

kocu !spanya'nın mustakbel 
müzaharetiyle kayıplarını fazla taz
min edecekleri düşüncesiyle bu mas
raflara katlanmış oldukları hatıra 

gelebilir. Mesela Franko İspanya'
sının bugün galip geldiğini farze -
delim. İtalya onun Fransa üzerin
de bir tazyik yapmasına ve onu ital
yan taleplerini kabule mecbur etme
sine güvenebilir mi? 

dir. Öyle bir hükümet ki İıopanya i
le Portekiz'in mukadderatını birleş
tirmek vazifesiyle mükellef olacak
tır. Lizbon reddettiği takdirde Por
tekiz istila edilecektir. Fon Rayhe
nav'm raporu bu metodu pek sarih 
bir şekilde ifade etmektedir. 

1 
devlet tiyatrosu, opera binası yapı
lıncıya kadar, hakikaten, Ulus sine
ması gibi bir sinema lazımdı; bilha .. 
sa iki sebeple: 

- Yüzlerce kiıinin dolup bofaldı
iı umumi yerler havalandırma, ••at· 
ma, soğutma, aydınlatma bakımla
rından ijiyenin bütün tavsiyelerine 
riayet edilerek kurulmak ne derece 
lazımsa binaların dııı kadar ve belki 
de ondan ziyade içi ile me§gul olan 
zamanımız mimarısının icaplarına 
da uygun olmak iktiza eder. Sinema 
projeksiyon &alonundan ibaret değil
dir. Oraya gelenlerin biribirini gö
rüp rahatça oturarak bet on dakika 
konuıabilmelerine mÜ&aİt vıe güzel 
dö§enmiı salonlar, eski mektep bak
kallarının peykelerini andıracak ıe
kilde değil, fakat iyi gazinolardaki 
gibi itina ile hazırlanmış bir fincan 
çay içilebilecek bir büfe, gözlerin 
zevkini tatmin edecek sanat es.erle
riyle bezenmiı fuayeler bulunmalı
dır ki sinemaya gidenler sadece bir 
filim seyriyle kıllmayıp aktamlarrnı 
hotça gcç.irmiıı olsunlar. Bu bir. 

birden bire gitmesinin sebebi ara§tı- almaktır. 
rılrrsa damarlarının çoktanberi sert- G.A. 
le§ltliı olduğu anlatılır. 

Hastalıkların hemen hepsi böyle -
dir. Bir hastalık başladığı vakıt der
hal meydana çıkmaz. Hasta adamın 
hastalığının baıladığından hiç bir 
haberi olmaz. Çünkü her haatalığın 
bir kısmı - müzmin haatalarda en 
uzun kısmı - nesiçlerimizin arasın -
da geçer. En §iddetli hastalık sebebi 
olarak bildiğimiz mikroplardan ileri 
gelen hastalıklarda bile, mikrop vü
cudumuza girince hastalık hemen 
çıkmaz. Mikropların vücudumuza 
lrİnneaiyle hastalığın meydana çık -
maaı araaında az çok uzun bir müd
det geçer. Buna tefrih müddeti de
riz. O müddet içinde, hastalrfa tu -
tulmu§ olan kimsenin en küçük bir 
rahatsızlık bile hissetmediği pek 
çoktur. 

Müzmin hastalıklarda haM.laaan 

baılaması ile meydana çıktıiı za -

man araaında geçen müddete tefrih 

müddeti denilmezse de, müzmin 
haatalığa tutulmut olan kim.enin 
hiç haberi olmadan geçen bu müd
det daha uzun, pek uzundur. Sık aık 
ve Çok su içtiğinden dolayı idrarını 
analiz ettirerek §eker haatalığına tu
tuldufunu anlıyan bir kimaenin has
bllığı çok au içmeğe baıladığından 
sıok zaman önce ba§lamııtır ~·· Bir 
&Ün, oturduğu apartnnanın merdi -
venini çıktığı vakıt nefes nefese kal
dığı için yüreğini muayene ettirerek 
onun hasta olduğunu haber alan 
kimıenin de yürek hastalığı o gün 
baılamadığı ıüphesizdir ... Bunun gİ· 
bi kııın bir nezleden sonra kesik ke-

Hayatın 

Polonya'nın iıgal 

elliği mınlakada 

(ek lelhiı~ileri 
Varşova, 21 a.a. - Ciezyn mmtaka

aında cek milisleri 18 sonkanunda 
Liznia civarında gümrük muhafaza 
teşkilatının bir devriyet>ine taarruz ~
derek iki kişiyi yaralamışlardır. 

20 sonkanunda Ligota - Gorna'cla 
çek milisleri ormanda bir eve bomba 
atarak iııinde bulunan askerlenlen bi
rini yaralamışlardır. 

Bu tedhiş hareketleri üzerine Po -
lonya anakamlan ınu.zu addedilen 500 
çeki hudut haricine sevketmişlerdir. 

A iman ya' <laki polony(llılar 
Varşova, 21 a.a. - Diyet meclisinin 

bütçe encümeninde mazbata muharri
ri Surzynaki, Almanya'da bulunan po
lonyalıların vaziyeti iyi olmadığını 
ııöyletnif ve bu meselenin iki memle
ket araımdaki iyi münaıebetleri boz
mamasını temenni etmiştir. 

r··~~~:~·~:;:·~~~~~~::··:~·~·~·: ·~·· ı 
! ban derilerinden üç milli cemi- ı· 

l yetin elde ettiği gelir (250.000) 
liradır. Bu rakamı bir kaç mis- ı 

•• ~~~~.~.1.7.~.:.~:.:.:.~~ ....................... i 
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bugün benden bu hususta talimat ala • 
caktır. Sizin ilk yapacağınız iş, tanış -
tıklarınızı Folkeston cadde~inde 17 
numarada Sidley Briç kulübüne ge • 
tirmek olacaktır. 

Blis dedi ki : 
:-- Fakat bu çeşit adamların hepsi 

brıç oynamazlar ki ..• 
- Orası doğru; fakat b;z bir taraf -

ta da bir bakara masası hazırlatırız. 
Yalnız şurasını unutmayınız. Burası 
en yüksek muhtelit briç kulilbüdUr. 
Taşralılar, böyle yerler hakkında bir 
ç~~ §:Yler okumuşlar, fakat hiç biri -
sını zıyaret etmemişlerdir. Tabii on -
l~rın meraklarını, tecessüslerini tah • 
rık etmekte pek fazla müşklilat çek • 
mezsiniz. 

Ya~an: Filipı Openhaym 

rar görüşmek üzere Allahasmaladık 

diyelim mi ? 
Blis ayaga kalktı . 
.Fankort dedi ki : 
- Size şimdi briç kulübünden 

işe başlatıyorum. Fakat emin olu· 
nuz ki burası, bizim alakadar ol· 
duğumuz müesseselerin en dış 
kısmıdır. Şimdilik ilk işe başlar

ken size haftada dört lira vereceğim. 
Ondan sonra emniyet telkin ederse -
niz, cesaret ve becerikliliğinizin nis -
betinde istediğiniz kadar para kaza • 
nabilirsiniz. 

Fankort, ufaık bir tereddüt devresi 
geçirdikten sonra sözüne devam et -
ti : 

e Almanya'ya karşı borcu biraz da
ha kabarmaktadır. NaJ>ıl ödiyecek -
tir? 

Para ile ödeyebilir mi? Hayır. 

Roma ve Berlin'de onun 
minnetiyle iktifa olunacak mıdır? 
Hayır. Şu halde? Şu halde alman -
lar ve italyanlar toprak değilse bile, 
husu:;i imtiyazlar, daha doğrusu si
yasi ve iktisadi me.nfaatlar istiye
ceklerdir. Öyle ki İspanya cl«>no -
misinin bliyük bir kısmı iki mütte
fik hükUmetin eline geçecektir. 

Fakat burada bir itiraz yükselir. 
İspanyollar - nasyonalist oldukla
rı için - bunu aala kaıbul etmiye -
ceklerdir. Aııla Balear'ları, Rifi, Ka
narya adalarını, imparatorluğun her 
hangi bir parçasını terketmiyecek
lerdir. 

Esasen İtalya - geçen nisanda 

yapılan ingiliz - italyan anlatması 

mucibince - general Franko'nun 
hükümetine yardımının bedeli ola -

rak ne toprak, ne de hususi imtiyaz
lar istememeyi teahhüt etmi§tir. 

Şu halde alınanlar ve italyanlar in· 
san ve paraca yaptıkları milhim fe
dakarlıkların karşılığını naııl ala· 
caklardır? Filhakika yalnız İtalya 
için 12 ita 15 milyardan bahsedili -
yor, ve bu en mütevazi bir tahmin
dir. 

Mümkündür ki günün birinde sizinle 
ortaklaşa çalışa.bilelim. Mister Con • 
il On· 

Blis,biraz şaşırmıg bir halde soka • 
ga çııktı. Yalnız bir şeyi anlamıştı: Bu 
işlerin etraf~ ne kadar tehlikeli bir ha
va ile çevrilmiş olursa olsun, Mister 
Fankort bu maceralar içinde ayak üı· 
tü durmasını pek5la bilen bir adamdı. 
Kötü bir alemin içine daldığ1 muhak -
kaktı. Fakat ne -:ılursa olıoun, talihi· 
nin yolunda doğan bu yeni yıldızı da 
takibe hazırlanmalı idi. 

XIII. 

Misis Hit, az kalsın,' taşıdığı tepsi • 
yi elinden düşürüyordu. 

- Tevekkeli, ben kafamın içinde 
sizin efendiden bir adam olduğunuza 
inanmamışım, dedi. Bu gece elbise -
siyle siz, sanki oldum olasıya, kibarlar 
iııinde bilyümüş, yetişmiş gibi görü -
nüyorsunuz. 

Blis, karsısında boyun bağını dü • 
zelttiği aynadan geri döndü ve güle -
rek : Blis sordu : 

- Ben de oynayacak mıyım? 
b - Şimdıki halde hayır. Siz onları 

uraya getirir, bir icki ısmarlar, son -
~a ya hana, yahut da katip Madam 

ortesku'ya takdim edersiniz. 

- Etrafımda sizin vaziyetinizde bir 
çok delikanlılar vardır. Fakat doğru -
sunu isterseniz bunların hemen hepsi 
ya bozuk kimselerdir; yahut da her 
tarafta gayet iyi tanıtırlar. Onların 
bütün iBtediklcri, kötülük ihtiyaçları
nı tatmin ederek ceplerini doldur -
maktır. 

- İltifat ediyorsunuz Misis Hit, de
di, fakat dogrusunu isterseniz, bu ye • 
!ekten hiç de memnun degilim. Zevk 
ve sanat sahibi olan hiç bir terzi, böy -
le bir biçki biçn;ezdi. 

- Madam Fortesku mu? Fakat ben 
bu madamı tanımıyorum. 

Fankort teminat verdi : 
- O, sizi tanıyacaktır. Şimdilik tek-

Onların ne kafaları vardır, ne de se
ciyeleri. Benim bunların ikisine ma -
lik olan bir kimseye ihtiyacım var. 

Misis Hit, tepsiyi yere koydu. Yil • 
zünü bir heyecan ve merak ifadesi 
kaplamıştı· 

- Nasılsınız, iyisiniz ya efendim? 

Hadiseleri daha isabetle mütalea 
edebilmek için, belki Roma ve Ber
lin'de Franko'nun tamamiyle galip 
geldigi gün Roma, Berlin ve Mad -
rid arasında üçüz bir ittifak teşek
kül edecegi akla gelmektedir. Bu ü
ııüz ittifak öyle bir kuvet olacaktır 
ki kimse ona karşı koyamıyacak -
tır. O zaman, emniyet kazanan Al
manya şarki Avrupa'da Fransa'nın 

bir darbeısinden hi~ korkusu olma -
dan istediği gibi hareket e<lcbile
cektir. İtalya 'le İspanyada 77 mil
yon nüfuslariyle Fransa'yı yerinde 
tutmıya&afi gelecektir. Almanya bu 
müddet zarfmda şarkta galip gel
dikten sonra garbe dönecektir. Bu 
kombinezona kurban gidecek fran
ııı: imparatorlugu olacaktır. 

Fakat üzerinde durmamız lazım 
gelen bir başka faraziye daha var -
dır. Bir çok nasyonalist İspanyolla
rın İberya ananesi fikrine çok mü· 
temayil oldukları malllmdur. Bun· 
ler Filip zamanındaki İspanya'yı, 
yani bugün yarımadayı ihtiva eden 
İspanya'yı yeniden kurmak emelin
dedirler. Esasen Portekiz bunu his
setmi~tir, ve bir kaıı ay evetine ka -
dar Franko'ya pek taraftar olan Por
tekiz'in, git gide Fransa'ya ve İngil
tere'ye yakınlaşmakta olması bu 
yüzdendir. 

Nasyonalist lspanyıı'da, gene -
ral Franko'nun galip geldigi 

gün, İspanyol ordusunun Portekiz 
hududuna yığrlacagı ve Madrid Liz
bon'da yeni bir hükümetin kurul -
masını talep edecegi ıoöylenmekte -

diye sordu, taliinizin yoluna girmesi 
biraz kafanızı sar6madı mı? Boy le bır 
şey olmadı mı? 

Blis güldü : 
- Bu işin talihle bir alış verişi yok 

ki, dedi, bunlar benim esas elbiselerim 
degil; bunlar uşak elbisesi. 

- Ya demek ki bir yere garson ol -
dunuz, öyle mi? Benim bir :zaman bu· 
rada bir garson kiracım vardı. Gatti'
de her hafta tam iki lira para kazanır -
dı. 

Blis, bir ipek şapka. beyaz bir bo -
yun atkısı ve bir çift beyaz eldiven de 
almıştı .• 

Kadın sordu : 

- Bu kıyafetle nereye gidiyorsunuz 
efendim ? 

Blis cevap verdi : 
- Bir takım maceralar aramıya, Mis 

Hit, hiç tanımadığım bir alem içinde 
bir müddet dolaşıp duracağım. 

- Her ne türlü it ise, size bu yeni 
vazıifenizin uğurlu olmasını temenni 
ederim. Eğer hemen böyle bir işe gi • 
deceğinizi bilseydim, size kahvaltı i • 
çin ekmek ve tereyağından daha iyi bir 
şeyler hazırlardım. 

Blis merdiven başına kadar kendi -
sine refakat eden kadına dedi ki : 

- Misis Hit, eğer işim yolunda gi. 
derse dışarda parası bu işten çıkmak 

üzere bir akşam yemegi yiyeceğim. 
Blis bir omnibüs'e binerek Lisister'. 

de indi ve saat dokuzdan bir kaç daki
ka önce Empayr'da promenada ba~la-

Almanya ve İtalya tabii İspanya'
yı Portekiz üzerine yürümeye teş -
vik edeceklerdir. Bunlar Madrid'e 
siyaseten müzaharet edeceklerdir. 
Portc.Jdz'in kuvetli bir ordusu olma
dıgı için nasyonalist İspanya'nın 
süratle Portekiz'i iş.gali takdirinde, 
derhal sömürgeler meselesi ortaya 
çıkacaktır. 

Portckiz'in müttefiki srfatiyle İn
giltere müdahale edecek, fakat İtal
ya ile Almanya da İspanya'nın mlit
tefiki sıfatiyle işe karışacaklardır. 

İıopanya Portekiz'i işgal edecek, fa
kat sömürgelerini ilhak etmemeyi 
kabul edecektir; Almanya bir sö -
mürge imparatorluğuna sahip ol -
mak ihtiyacında olduğunu ileri sü
recektir; bilhassa İtalya Fransa ta
rafından tatmin edilmedigi takdir
de gerekli tavizler meselesini ileri 
sürecek ve Portekiz sömürgeleri he
men tamamiyetiyle Almanya ve 1 -
talya'ya geçecek, bu devletler bu su
retle İspanya'daki kayıplarının be -
delini, ispanyol na yonaliı;t bükü • 
metinin rıazsiyle almı§ olacaklar -
dır· 

O nun içindir ki İngiltere ve 
Fransa daha 9imdiden bu fa· 

raziyeyi göz önünde tutmak ve Por
tekiz'e yakınlaşmak mecburiyetin· 
dedirler. Bu, onlar için bir hayat 
memat mescltsidir. Çünkü Portekiz 
metropolü kadar sömürgeleriyle de 
Kap yoluna hakimdir. Portekiz is -
tikllilini kaybederse Kap yolu Ro
ma ve Bcrlin'in müttefiki bir nas -
yonalist İspanya tarafından kesile
cektir; Portekiz sömlirgeleri Al
manya ve İtalya'nın eline düştüğü 
takdlırde Kap yolu daha kati riUret
te kesilmi~ olacaktır. 

Sulh dostu fakat muh.ayyeleden 
mahrum bazı İngilizlerin - ve fran
sı.zların - bu suretle bizi tehdit e • 
den tehlikelerin önüne geçilebilece
gini sanmaları teh.likeyi arttırmak
tadır. Bu suretle tehlike önlenmiye-

(Sou 6 ıncı sayfada) 

dı. Yol adamakıllı kalabalıktı. Blhı de 
yanından blitUn gelip geçenleri, bu 
defa, büsbütün başka bir maklat ve a· 
16.ka ile tetkike koyulmuştu. :Bütün 
adamları, koyun, keçi ve bitaraf ol -
mak üzere üç kısma ayırıyor ve bu 
tasnif kendisini cglendiriyordu. Ko -
yun kısmından yalnız bir delikanlı, 
tereddiidsüz bu işe yatkın çıkmıştı. 
Bu, uzun boylu, yuvarlak ve renkli 
yüzlü idi. Şapkası gayet kötü fırça -
)anmıştı.Boynunda hazır bağlanmış.si. 
yah bir boyunbagı ve sırtında gene ha· 
zır alınmıt oldugu belli bir elbise var· 
dı. Elleri kırmızı idi ve eldivenleri 
yoktu. Gayet kötü bir yürüyüşle yü -
rüyor ve Vircinya cıgarası içiyordu. 
Blis, bu genci, bir tütüncü dükkanı • 
na kadar takip etti. Beriki orada bir 
şilinglik bir sigar almak için pazar -
lıkta bulunuyordu. 

- ikinci aebcbe gelince; Ankara'
da bütün çeşitleriyle tiyatro ihtiya
cımızı sinemalar kar ılamaktadır: 
komedi, tı-ajedi1 operet 1vpera ... Fa· 
kat, tema~anın diğer bazı nevileri 
daha vardır ki bunlaı in ender olarak 
temas edcbiliyoru~. Ulus ainemaaın -
da bize yeni haberler veren Sait Çe
lebi artık bunlardan da mahnun kal
mıyacağımızı tebıir etti. Filvaki bir 
Tino Rossi'yi karıımızda görüp onun 
kendisi kadar methur kitara heyeti 
refakatinde sesini dinlemek, kırk ki
ıilik bir rövünün maharetlerini tak• 

diretmek elbette bambatka bir haa
dJT. Ulus ıinemaaınm sahnHi, bil
mem, kafi derecede genit mrdir? 
Fakat, bu müessesenin idareai ma
demki bu cihetleri düıünmektedir, 

Balkanlara sık sık gelen Avrupa ti

yatro heyetlerinin Ankara'ya da uf· 
ramalarınr temin edebilir. 

Eğlencesi az olan Ankara'nın 

çehresinde belirecek her lebessilm 
zerresi hayata kargı daha cessur ol

mamız, hayat mücadeleaini daha 
pervasızca telakki etmemi:& için yeni 
ve medeni birer vesiledir.-N.Baydar 

] 

Delikanlı mahçup tavurlu idi. İlk 
önce oradan ayrılıp gitmek ister gibi 
goründiı. Fakat sonra birdenbire fik • 
rini degiştircrek : 

- Bir yerde oturmak iater miaini2? 
diye ııordu, ben iki koltuk bileti al • 
mıştım; sonra arkadaşım gelmekten 
vaz geçti. 

Blis, hemen bu daveti kabul ettL 
Genç adam, hemen kartını verdi; ah • 
bap oldular. Adı Sturges idi. Babası 

Midland'da bır çorap fabrıkasınm sa
hihi idi. Kendisi de bir iş görmek için 
Londra'ya gelmı , fakat Kristal pa -
lasta bir fot maçını seyretmek üzere 
kalmıştı. 

Londra hakkında hiç bir şey bilmi • 
yordu. Fakat ögrenmek de istiyordu. 
Blis'in yemek teklifini hiç tereddilt 
etmeden kabul etti; birlikte yürüdü -
!er. Yemek esnasında da kendi sını -
fından olan bütün delikanlılar gibi 
yüksek sesle konuşuyor, kaba kaba 
kahkahalar savuruyordu. Fakat ışıklar 
seyrelincc canı sıkıldı. 

Tuhaf değil mi, talih ve tesadüf de 
işi kolaylaştırıyoı du. İri yarı, kaba 
s~~ deli~anlı dükkanın önünden çe -
kıl.ı~. ger~ dönerken elindeki sigarı 
Blıs m dırseğine çarpmıı; kırmıştı. 

Blis hemen : 

- Affedersiniz, bu benim hatamdan 
iler~ geldi, dedi, müsaade edin de bir 
yenisini alayım ı;ize. 

- Londra'da gayet kötü bir yer ya
hu, dedi, saat yarımdan sonra yapa -
cak hiç bir şey kalmıyor. Si' hıç Pa -
ris'te buludunuz mu ? 

Genç adam itiraz ettıİ : 

- Hiç öyle 9ey olur mu? Dünyada 
olmaz. 

Bliı, kutudan bir sigar ıeçerek : 
- Her halde bundan hotlanacakıı • 

nız, buyurun, dedi. 

Blis : 
- Bir iki defa, dedi, orası da fena 

degildir. Fakat Londra'da, eğer içini 
iyi bilmezseniz, böyle donuk ve sıkıcı 
görünür. 

Sturges homurdandı : 
(Sonu var) 
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Dahiliye Vekaletinde yeni teıkilal 

Bir Müsteşar Muavinliği ile 
memurlar sicil ve muameleler 

U. Müdürlüğü kuruluyor 
Kamutay yarınki toplantısında, Dahiliye Vekaletinin yeni teş

kilat kanunu projesini görüşmiye başlıyacaktır. Bu proje ile Da
hiliye Vekaleti merkez teşkilatı vazifeleri hakkındaki 1624 sayı
lı kanunla bu kanunun bazı hükümlerini değiştiren 3406 sayılı 
kanunda değişiklikler yapılmaktadır. 

Hükümet mucip sebeplerinde, dev
let teşkilatındaki amme hizmetinin 
en mühim ve en şümullü kısmının 

Dahiliye Vekaletine tevdi edildiğini 
işlerin selamet ve sürati noktasından 
vekalet, merkez teşkilatında değişik -
likler yapılmak zaruretinde kalındığı
nı anlatmaktadır. 
Başta halkın selamet, emniyet ve 

asayişi olduğu halde memleketin me
deni umran ve hayat ihtiyaçlarını tat 
min ve köylülerin refah ve saadetini 
karşılıyacak kalkmmalan temin eden 
hususi idareler, belediye ve köy işle
ri, tabiiyet ve cemaat kültürü, mem -
leketin passif müdafaası gibi cümhu
riyet devlet teşkilatında şümullü ve 
değişik vazifeleri ile geniş bir faa
liyet sahasını ~eruhte etmiş olan Da
hiliye Vekaletinin işleri; halk mese
lelerinde kolaylık ve hükümet işle

rinde, iyi, verimli, faydalı randıman 
temin etmek, gayesiyle günden güne 
çoğaltılan taşra idari teşkilatı ve ge
nişletilen umum müfettişlikler teşki
lat ve 3201 numaralı kanunla memle
ketin en uzak sahasına kadar teşmil 
edilen emniyet teşkilatı dolayısiyle. 
daha ziyade ehemiyetlenmiş ve ge -
nişlemiş ve müsteşarın mesul bir yar
dımcısı olmadan bu işlerin matlup 
genişlik ve selametle teminine imkan 
görülemediği anlaşılmıştır. 

Projenin esasları: 
Dahiliye ve bütçe encümenlerinde 

üzerinde tadiller yapılarak bir metin 
hazırlamak suretiyle yeniden yazılan 
projenin esaslarr şunlardır: 

Dahiliye Vekaleti, merkez teşkila -
isteşarlık, müsteşar muavinliği, 
i kalem, evrak ve levazım mü -
kleri ve alfabe tertibi sırasiyle 
et işleri, hukuk müşavirliği, 
li idareler, memurlar, sicil ve 

mu etat, nüfus işleri umum müdür
lük e inden, seferberlik müdürlüğü, 
teftı heyeti ile jandarma genel ko -

lığından ve hususi kanun ve ni
meleriyle Dahiliye Vekaletine 

mer t diğer idarelerden mürekkep
tir. 

Mahalli idareler: 
Mahalli idareler umum müdürlüğü 

bir mum müdürün idaresi altında 
umum müdür muavini ile üç daire 
reisi en ve bir de müstakil şube mli
dürl ünden teşekkül etmektedir. 

eisleri ikişer şubeye ayrılmak
tadn Her şubede birer müdür ve mü
dür muavini ile lüzumu kadar mü-
mey_ ve memur bulunur. 

Ur: um müdür muavini bütün işler
de um m müdürün yardımcısıdır. 

Bi ci daire reisliği vilayet hususi 
idare e in in; ikinci daire reisliği be
lediy darelerinin; üçüncü daire re
isliği öy idarelerinin muameleleri
ne bt caktır. 

Mü takil şube müdürlüğü dosya ve 
evrak ıuamelelerinin tanzimi, mahal 
1i id, eleri alakadar eden neşriyatın 
takib e bu idarelere taalluk eden 
muan e elerin toplanarak neşri vazi
fesiy mükellef tutulmaktadır. 

Memurlar sicil ve muamele. 
ler ı nırtm mil<liirlüğii: 

Me ırlar, sicil ve muameleler u-

mum üdürlüğü iki şubeden mürek
kep b l mmaktadır. Birinci şube mer
kez v merkezden mansup vilayetler 
meml ıriyle nahiye müdürlerinin 
hakk haiz hususi idare ve beledi
hakk nı haiz husus' idare ve beledi
ye m urlarmm sicillerini tanzim ve 
tayin i mahallerine ait tali memur
ların icillerini merkeze ve tetkik. 

ka, imtihan. mezuniyet, teka -
iye, tayin, terfi, tahvil, beca

yiş, aüt ve yetim maaşları tahsisi, 
askeı { gibi memurlarm zati işlerini 
ve tcı kkuk muamelelerini ifa ile 
mükc llef olmak üzere dört bürodan 
müre kep olacaktır. 

İkinci şube vilayetlerin teşkilat ve 
intih p neşriyat ve kitaphane işleri
ne ait vazifelerle mükellef olacaktır. 
Vilayetlerin umumi ve hususi halleri
ne ait raporların, umumi müfettişlik 
raporlarının tetkiki ve bu raporlara 
ait muameleler, milli bayramlar ve 
merasim işleri ve vekaletten verilen 
diğer müteferrik işler bu şube tara -
fındarı yapılacaktır. Bu şube, iki bü
rodan mürekkep olacaktır. 
Levazım müdürlüğü vekalete bağ -

h olursa merkez ve vilayetlerin da
hiliye teşkilatma ait mefruşat, demir-

baş, tenvir, teshin, kırtasiye. müte -
ferrika, kira bedelleri, mutemetlik iş
leri ve ayniyat muhasebeleri ve bun
larla alakalı olan levazm işlerini ya
pacaktır. 

Kadro: 
Vekaletteki bu yeni teşkilat dolayı

siyle bir de kadro hazırlanmıştır. Büt 

çe encümeninin tadilinden sonra kad

ronun aldığı son şekil şudur: 

Yüz lira .maaşlı bir müsteşar mua

vinliği. 

Yüz lira maaşlı bir memurlar, sicil 

ve muameleler umum müdür, 80 lira 

maaşlı bir muavin, 30 lira maaşlı bir 

dosya memuru ve 20 lira maaşlı katip. 
70 lira maaşlı bir birinci şube mü

dürü, kırk lira maaşlı bir şef, 35 li
ra maaşh bir birinci, 30 lira maaşlı 

iki ikinci mümeyyiz; 25 lira maaşlı 

2, 20 lira maaşlı üç katip. 
Sicil ve kıdem bürosuna 40 lira ma

aşlı bir şef, 35 lira maaşlı iki; 30 lira 
maaşlı iki mümeyyiz; 25 lira maaşlı 

6, 20 lira maaşlı 7 memur. 
Tahakkuk bürosuna 40 lira maaşlı 

bir şef, 35 lira maaşlı birinci, 30 lira 

maaşlı ikinci mümeyiz; 25 lira maaş

lı 3, 20 lira maaşlı bir memur. 

Tekaüt ve tahsis şubesi olan dör
düncü büroya 40 lira maaşlı bir şef; 

35 lira maaşlı birinci, 30 lira maaşlı 

ikinci mümeyyiz; 25 lira maaşlı iki, 

20 lira maaşlı 3 memur. 

Memurlar, sicil ve muamelat umum 
müdürlüğünün ikinci şube müdürü 
70; şef 40; birinci mümeyyiz 35; ikin
ci mümeyyiz 30; memur 25 ve üç ka
tip 20 şer lira; muamelat olan ikind 
büronun şef kırk, birinci mümeyyiz 
35, ikinci mümeyyiz 30, memur 25 ve 
dört katip 20 şer lira alacaklardır. 
Levazım müdürü 55, mümeyyiz ve 

mutemet 35 şer, tetkik memurları 30 
ve 25; katipler 20, anbar memuru 30 
lira; ayntyat muhasibi 40; mümeyyizi 
35; tetkik memurları 30 ve 25: me -
muru 25, katipler 20 şer lira maaş ala
caklardır. 

Yeni teşkilat, projenin kanunla
şıp neşri tarihinden itibaren tatbik e
dilecektir. 

Fransız komünist 
partisi kongresinde 

Hududun açılma s ını ve 

lspanya'ya yardım 

edilmesini ist iyorla r ! 
Faris, 21 a.a. - Fransız komünist 

partisi kongresi bugün Paris'te top
lanmıştır. 

Parti genel sekreteri Thorez dahi
li ve harici siyaset hakkındaki rapo -
runu okumuştur. 

lspanya'da yapI!makta olan harbi 
kaydettikten sonra Thorez karışmaz
lığın bir hata olduğunu söylemiş ve 
Çemberlayn ile Bone'yi hem Münih
ten hem de karışmazlıktan mesul tut
muştur. 

Fransa ile İngiltere arasındaki an
laşmanın Fransa'nrn ~mniyeti bakı -
mından esaslı bir unsur olduğunu söy 
liyen Thorez ancak bu anlaşmanın 
müsavata istinat etmesi lüzumunu e
hemiyetle ileri sürmektedir. 

Thorez'e göre, komünistler hükü -

mete şöyle demelidir: Ne Münih'i ne 
içtimai kanunların baltalanmasını ve 

sendika haklarrnın tahdidini, ne de 
amele sınıflarının haklarında yapılan 

tecavüzleri tasvip etmiyorum. Fakat, 

Ispanya 1yı kurtarır ve hududu açar -

sanız size müzaharete hazırız. Hükü

met bu teklifi kabul ederse halk cep

hesi daha geniş bir esas dahilinde ~e
niden teessüs etmiş olacaktır. Eger 
açık bir cevap vermezse ona. şöyle di
y~ceğiz: 1spanya'ya yardım etmemek 
bir hiyanettir. Bu hiyanete karşı ne
tice her ne olursa olsun katiyen mü
cadele edeceğiz. 

ULUS 

Şaht'ın Rayhşbanktan çekiliş i 

Londra h616 hayrette ... 
Fransız gazeteleri bu hareketi silahlanmıya 

hız verme şeklinde tefsire devam etmektedir 

ALMAN MALİYE NAZiRi DA (EKİLİYOR 
( Başı 1 inci sayfada ) mumi bir seferberlik halinde yaşamak 

edeceği şey alman ticaret ve endüstri- niyetinde olduğunu, son hareketiyle 
sini takviye etmek olacaktır. Endüs- az çok gizli bir enfilasyondan açık bir 
tri, dünya piyasasında her hangi bir j enfilasyona geçmek manasının bulun
devletle rekabet edecek surette tensik duğunu ve Hitlerin neye mal olursa ol 
olunacaktır. Endüstrinin dahili istik- sun şiddetli silahlanmak programını 
raz akdine mezun kılınacağı si•yasi tatbike azmetmiş olduğunu kaydet
mehafilde zannolunmaktadır. Ancak mektedirler. 
bu istikrazın mikdarr iki milyar markı Ekselsiyor'da bu mevzua dair uzun 
tecavüz edemiyecektir. Bankalar, ta- bir yazı yazan Pays ise makalesini şu 
sarruf sandıklan, sigorta kumpan - sözlerle bitiriyor: 
yaları istikrazlara iştirak edecekler - "20 sene sıkıntıdan ve beş sene nazi-
dir. likten sonra, bugünkü Almanya 1914 

ln{.(iltere'de Jıa~·ret! Almanyası değil, Tuna ovalarında ve 
Londra, 21 a.a. - Dr. Şaht'm dev - Romanyanın petrol kuyularında elde 

let bankası riyasetinden ayrılması, in- ettiği menbalara rağmen bir sene son
giliz matbuatı tarafından hayretle ra çöken 1917 almanyasıdır. Bu hal, 
karştlanmıştır. Gazeteler. Almanya'- mücadeleye girmek için çok tatmin e
nın müstakbel mali siyaseti hakkında dici bir vaziyet değildir.'' 
endişe gösterilmekte ve bu hadisenin 
Almanya'daki mutediller için yeni hir 
hezimet teşkil ettiğini kaydettikten Hiller - Musolini mülakah mı! 
sonra Şaht'ın yüksek meziyetlerin 
den sitayişle bahseylemektedirler. 

Neııyork :-.:nzetelerinin 
miiıaleflları 

Nevyork, 21 a.a. - Dr. Şaht'm dev
let ba.nkası ri>yasetinden çekilmesi, 
Almanya'nın iktısadi istikbali hakkın 
da geztelere bedbince düşünceler il -
ham etmektedir. 

Nevyork Taymis gazetesi. görünüş
te imkansız gibi görünen enflasyona 
mani olmak işini mükemmel bir şekil
de başarmış olan bir adamı Hitler'in 
ne gibı sebeplerle vazifesinden ayır -
mış oldugunu suale şayan görmekte -
dir. 

Bu gazete, bıı hadise ile yeni mül
teciler planı arasında bir münasebet 
görmekte ve bu planın yegane hedefi 
rehine olarak alıkonulan mültecilere 
mukahil sterling, dolar ve frank elde 
etmek olduğunu yazmaktadır. 

Nevyork Tayms netice olarak şöy
le demektedir: 

"Hitler ile Şaht'ın arasındaki ra
bıtanın kesilmesi Almanya'yı serbest 
iktrsada meyleden bir iktısadi siyase
te bağltyan son iplerin de kopması 

demektir. Vaziyet hakkında söylene -
cek bir tek şey vardır: Almanya'nm 
varmak istediği hedef ne olursa olsun 
bu hadise hareketine bir hız verecek
tir. 

Nevyork Uerald Tribiin, Dr. Şaht
ın çekilmesi ile belki de dünya sahne
sinde yeni bir nazi marifeti hazırladı
ğına işaret oldtığunu kaydettikten 
sonra şu sözleri ilave etmektedir: 

"Ortada dönen işleri tahmin et· 
mek imkanı mevcut değil ise de Ber
lin'de dnlaşan şayiaların. memnuni -
yeti mucip şeyler doğurmıyacağı mu-
hakkaktır." 

Pari . ., Salı t'm ayrılışını 
nasıl tefsir ediyor 

Faris, 21 a.a. - Fransız matbuatı 
Şaht'm alman devlet bankasından ~e -
kilişi hadisesine geniş sütunlar tahsis 
etmektedirler. Bugünkü gazetelerin 
başlıca mevzuu Almanya'nın mali va
ziyetinin tefsiridir. 

Lö Jurnal, Şaht'm çekilmesini, 
Almanya'mn mali ananelerle müna -
sebetini kesmesi ve karşılığı olmadan 
kredi manipülasyonu sistemine atıl
ması suretinde tefsir etmektedir. 

Almany<ı dinamizmin tez<ılıiir
lerini l<'rhedeeeı·miş? 

Föti Pariziyen, Doktor Funk'un 
kredi ve banknot ihracı hakkında ne 
gibi tedbirler alacağının meçhul ol -
duğunu, Almanya'nm markın düşme
mesi için masraflannr kısmasr Iazrm
geldiğini söyledikten sonra şunları i
lave ediyor: 

"Fakat bu tarzıhal, Almanya'nın as. 
keti hazırlıklarnnı azaltmasını "dina
mizm" in muazzam ve çok masraflı 
tezahürlerinden vaz geçmesini tazam
mun edecektir. Bu ise çok acı bir şey
dir. zira her iki takdirde de Alman -
ya'nın şöhreti, prestiji ve dış politi
kasının ihtiras ve emelleri bahis mev
zuu olacaktır." 

Fi!!aro {.{azete!fi şunlrırı yazıyor 
"Şaht, kapitalizm haricinde hiç bir 

şey yapılmıyacağrm bilecek kadar a -
kıllıdır. İmdi verimi olmıyan işleriın 
ve bilhassa alman silahlanmasının 

temposu, karı sıfıra müncer ol01Dya 
matuf bir vaziyettedir. Kar olmayrn
ca, tasarruf yoktur. Tasarruf olma· 
yınca da, masif enflasyon vukun bu -
lur. İşte Şaht'ın istemediği ve devlet
ler hukuku kadar mali tekniğe de pek 
aldırmıyan efendilerinin ise pek az 
ehemiyet verdikleri şey budur ve o -
nun için Şaht ayrılmıstır." 

Epok ve Föti Jurnal Almanya'nın 

İtalya gibi bundan böyle daimi ve u-

Roma, 21 a.a. - Bir alman gazete
si, Ilitler ile Musolini arasında bir 
mülakatın muhtemel olduğundan bah
setmesi üzerine salahiyettar italyan 
mahfilleri bu hususta kati malUmatla
rı olmadığını söylemişler ve bu habe
ri pek muhtemel görmediklerini ila -
ve eylemişlerdir. 

Japonya· nm fevkalade bültesi 
Tokyo, 21 a.a. - Haber alındığına 

göre, japon hükiiımeti fevkalade büt -
çeyi mebusan meclisine önümüzdeki 
ayın bıışmcla verecektir. Fevkalade 
bütçe, 5 milyar yenden fazladır. 

Bugün meclise tevdi olunacak ale
lade bütçenin ordu faslı 490 milyon 
yene baliğ olmaktadır. 

Belediyelerin 
1 

ımar 

iıleri i~in 

yapacakları istikrazlar 
Dahiliye Vekaleti muhtelif işler için 

on beş belediyemize muhtelif miktar -
larda istikraz akdetmelerine müsaade 
etmiştir. Bu belediyelerimizden De -
veli belediyesi kasabanın imar planı 
ve su projesinin tahakkuku için 10.000 
lira, Şuhut belediyesi elektrik için 

20.000 lira, Görele belediyesi halihazır 
haritası için 3000 lira, Çorlu belediye -
si su tesisatı için 69.000 lira, Daday 
belediyesi elektrik tesisatının tevsii 
için 5000 lira, Antep belediyesi su te
satının tevsii için 35.000 lira, Bodrum 
beledi ye si elektrik için 30.800 lira, 
!sparta belediyesi su tesisatının ikma
li için 50.000 lira, Manisa belediyesi e
lektrik tesisatının ikmali için 40.000, 
Karabiga belediyesi elektrik tesisatı
nın islahı için 3000 lira, M. Kemal pa
ş.a belediyesi elektrik tesisatının ik -
mali için 25.000, Babaeski belediyesi 
elektrik tesisatının ikmali için 15000' 
lira, ve elektrik tesisatı için Denizli 
belediyesi 60.000 lira, Sandıklı bele -
diyesi 23000 lira, Osmaneli belediyesi 
5000 lira belediyeler bankasından is -
tikraz akdedeceklerdir. 

Bundan ayrı olarak İstanbul bele -
diyesine de otobüs almak üzere beş 
yüz bin liralık istikraz akdetmesine 
müsaade olunmuştur. 

r~~:: .. ·:·:::~ 
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Polis Enstitüsünde Koni eranslar 

Atatürk'ün psişik enerjisi 
Doktor Fahri Ecevit dün bu mevzulu 

ücüncü konferansını verdi .:a 

(Başı 2. nci sayfada) de aranmalıdır. Cevheri bu kadar öz. 
şartlar kesafeti ortasında aydınlık bir lü olan ve bir defa taşıp kabararak 
tünel açabilirler. Keza hadiseler zen- yeni seviyelere çıkmış bulunan türk 
ciri fasılasız devam ediyor değildir. milleti büyük Ata'sının eriştirdiği bu 
Onların da ek yerleri vardır. Dahiler seviyeyi hiç kaybetmiyecek ve bila
dir ki bu ek yerlerini sezer, ve hadi- kis gene öz cevherinden vücut bul
seler prangasını kırarak yeni kurum- muş taze mayalarla kabararak müte -
lar, yeni düzenler kurarlar. Ve mus- madiyen verimi artan bir kaynak gi
tarip kafileye yeni hedeflere doğru bi daha yüksek irtifalara ulaşacaktır. 
yol açarak onları imkan ve hüriyet İlk empu1siyon, ilk hız eski ve uyu
sahasma doğru götürürler. Bunun i- şuk muvazeneyi bozdu, içimizdeki 
çindir ki zencirli bir tekamüldür di- gergin enerjilerle dolu taze empul
ye ifade edilebilecek olan zeka kar- siyon nüveleri yarattı. Bunlar kuvet
şısmda deha kayıtsız bir ihtilaldir. li bir akışla istikbal yolunu arryan 
Hadisenin determine kabuğunu kıran türk miJletinin potansiyelini artırdı. 
ve içindeki öze yeni imkan toprakla- Bu enerji bugün bütün ruhi zerrele
rmda, yeni yeşerme kuvetleri veren rimizi birer iyman mihrakı haline ge
dahiler içten hamlelerle atılırlar. l tirmiştir. Ne soğumağa, ne gerileme
Kendinden ve bizatihi hür olan, icap- ğe imkan yoktur: o kadar sıcak, ve o 
lar ve zaruretlerin aleyhine _müstakil j kadar il~ri~!~···. Atatür~'ün _açtığı ka: 
kalan dahiler cemiyetin agdalr mu- pıdan gırdıgımız yenı tarıh devresı 
vazenesini bozar, onun muayyen ve mukadder neticelerini verecektir. Bir 
yapışık kesafetini giderirler. değil, birçok dahiler yetişeceğine ina-

Dahiye nisbeten muhiti, Vilyam Cey- nıyoruz. Atatürk'e inandığımız için 
mis'in dediği gibi Darvinist felsefe· ve ona inandığımız kadar buna da ka
deki, değişikliğe karşı muhitin gös- niiz. Başakta bir değil birçok taneler 
terdiği teamülden hrklı değildir. vardır. Eğer. öyle olmasaydı tek bir 
Muhit ancak dahiyi red veya muha- tanenin zevali içtimai toprağın aka
faza, yaşatma veya tahrip etme su- metini intaç ederdi. Bu kadar verimli 
retiyle müessir olur. Filhakika, daha bir mahsul devresini kıtlık takip e
evel ifade ettiğim veçhile dahinin der mi? 
içil'\den yetişmiş olması hiç şüphe Talihimiz; tek kalmasından korku
yok ki bir sosyal teşekkülün esaslı lacak bir tesadüfe değil, milletin öz 
kıymet farikasıdır. Netekim; ırki ya- bünyesinde yeşermi~ ana mayaya bağ
ptlış, sosyal bünyenin örülüşü iti- lıdır. Atatürk'ün muakkibi, aynı ha
bariyle ne değiştirici vermeğe, ne de yat ve kudret empulsiyonunu devam 
onun tesiriyle değişmiye müsait ol - ettirerek milletin büyük kabiliyetle
mıyan akim cemaatler de vardır. Bun- rini aynı enerji ile gergin tutacak ka
ların içinden dahi yetişmesini bekle- dar kuvetlidir. Türk milletinin nasibi 
mek semavi kudretlerin tecellisine i
nanmak demektir. Böyle bir inandan 
tamamiyle uzağım. Ancak bir sosye
tede mevcut statik değerlerin eğer i
ç inde bir deha infilakı olmazsa me -
kan içinde ve zaman ortasında dina
mizme inkılap edeceğine kani deği
lim. Maya ve cevher... işte deha ile 
sosyetenin münasebeti bence böyle 
ifade edilebilir.· Maya şartların mü -
sait olduğu bir anda faaliyete geçe
rek içinde bulunduğu ve hatta unsur
larını kendinden aldığı cemiyeti gü
nün birinde tahammür ettirir. Bu su
retle cevher taze bir kaynama ile ye
nileşir. Eğer bu ilk hamle bu kendin
den empulsiyon vuku bulmazsa cemi
yet rakit kalır. 

Hôcli.~elerin enerjik akışı 
Fakat bir defa ilk kaynayıp kabar

ma vaki olunca, irtifamx ve sathxnın 
genişliğini değiştiren cemaat içinde 
bulunduğu şartlar kabından taşarak 

daha yüksek bir imkan ve hüriyet sa· 
hasını istila eder. Nasıl bir maddenin 
zerrevi bünyesini yapan elektronlar 
bir nüve etrafında ezeli bir yeknasak· 
!ıkla döndükçe zerreye dıştan bir sü
kun manzarası verir, ve günün birin
de herhangi bir empulsiyon bu muva· 
zeneyi bozunca yeni bir elektron ka
rışıklığı ve yeni bir istikamete doğru 
bir elektron akışı, ve bu suretle sta
tik kuvetlerin dinamik bir hale geç· 
mesinden mütevellit enerji feyezan· 
ları husule gelirse sosyete dahi bir 
empulsiyona uğrayrnca zerrelerinin 
eskimiş muvazenesi sarsılarak taze 
imkanlar sahasına doğru yeni ve ener 
jik bir akış, bir dinamizm kabarışı ile 
coşar. Artık verimli olmaktan çıkmış 
şart tabakalarının değişmesi için iç -
timai toprağm kabarıp altüst olması 
ve meknuz kıymetlerin en yeni ve en 
taze yeşermelere müsait olacak şekil
de ortaya çıkması için deha müdaha
lesi, deha empulsiyonu lazımdır. E -
ğer kraterler bize lav indifalariyle iç 
kıymetleri dışarı boşaltıyorlarsa bu 
soğumuş görünen zemin altında ateş 
ve kıymet oluşundandır. Bir vasatta 
tahammür sebebiyle yepyeni vasıflar 
zuhura gelebilmesi için kabili taham
mür cevher kadar muhammir de bu -
lunmalıdır. 
Arkadaşlarım 1 muayyen bir zaman 

içindeki durgunluğu dahinin müda
halesiyle dalgalanmağa inkılap eden 
ve daha değişik bir satıhla daha yük
sek sahalara çıkan cemaatler içinde 
sadece taze bir canlılık belirmiş, yep
yeni vasıflar teessüs etmiş değildir. 
Aynr zamanda bu enerjik kabarış ta
ha.mmürün devamını temin eden fer
manların çoğalmasını da mucip olur. 

şimdi bulunduğumuz seviyeden daha 
ilerisidir. Bizi oraya götürecek ola
nın ardındayız, ona bağlıyız, ona ve 
ideale bağlıyız arkadaşlar ... 

Günün polit ik 
meselesi 

(Başı S inci sayfada) 

cek, olsa olsa bir kaç ay geciktiril -
miş olacaktır. 

Fakat İngiltere ile Fransa'nın 
Portekiz'e yaklaşmaktan ve F-0rte • 
kiz'in hamisi kesilmekten daha faz
la şeyler yapmaları lazımdır. İspan
ya'da yabancı müdahalesinin önüne 
geçmelidirler, çünkü İspanya'da 
haI"bı uzatan yegane şey yabancı 
müdahalesidir. 

ilhakika nasyonalistlerin ve 
cümhuriyetcilerin görüşleri 

git gide biribirine yaklaşmaktadır. 
Nasyonalistler harbetmek zarureti 
yüzünden birleşik kalmaktadırlar, 
fakat bunları teşkil eden muhtelif 
unsurlar kendi aralarında anlaşa -
mamaktadırlar. İçlerinden bir çok
ları nasyonal - sosyalist zihniyete 
sahiptirler ve bu itibarla da antik -
lerikal ve antikapitalistdirler. Buna 
mukabil, diğer tarafta, komünistler 
hiç bir şey değildirler. Rusya artık 
nüfuz sahibi değildir; anarşistler 
bile disipline olmuşlardır; bir nevi 
Jakoben hükümeti teşekkül etmiş
tir. Şunu da ilave edelim ki her iki 
tarafta da İspanyol zihniyetiyle 
hizmet edilmektedir. Cümhuriyet • 
çil erin vatanr:erverligi aşikardır; 
nasyonalistlerin İtalyanlarla yan ya
na harbetmekten hoşlanmadıkları da 
daha az bariz değildir. İtalyanların 
çekildikleri gün, iki tarafın anlaş -
malan pek muhtemeldir. 

B. Musolini belki bu yüzdendir ki 
kıtalarını çekmek istemiyor. Onu 
askerlerini çekmiye mecbur etmek 
için her şeyi yapmalıyız. Ve B. Mu
solini'yi buna zorlamak için en iyi 

çaI"c BarscJona hükümetine yiyecek 
vermektir. Şimdiye kadar bunu 
yarJtık, daha da yapacağız; bu bizim 
men faat:mize, t ngil tere'n in men fa~ 
atine ve sulhün menfaatinedir. 

Halkevi yaylı ~azlar kolunun 
ikinci kom.;eri 

Halkevi Ar komitesine bağlı yaylı 

sazlar heyetinin geçen hafta başlamış 
olan konserlerine dun gece de zengin 
bir programla devam olunmuştur. 

Müzisyen Nuri Cemil'in idare ettiği 
heyet halk türkülerinde ve bütün prog 
ramında muvaffakiyet kazanmı.ş ve 
dinliyenler üzerinde derin bir alaka 
uyandırmıştır. 

Bugün Türk l-lava Kurumuna 

bağışlıyacağımrz kurbanlar, ya

rın bizi ölüm tehlikesinden 
koruyacak kanatlar alacaktır. 

Mi11etlerin' hayatını bize uzun u -
zun anlatan tarih söylüyor ki "verim
li cemiyetlerde dahinin nasıl mübeş
şirleri varsa muakkipleri de mevcut
tur. Deha cemaatlerin hayatında şim
şek gibi çakıp geçen bir amil değil
dir. Bilakis Vilyam Ceyms'in dediği 
gibi onun bünyesini ilk hamlede ısı· 

tan ateş şiddetini kaybetmeden de -
vam ederek cemiyeti uzun zaman sı
cak, hali teşehhüpte tutar. İlk sebebin 
zevaline rağmen bu sıcaklığın deva
mı muayyen devirlerde bir değil bir- 1 
~ok dahilerin art arda zuhuru seyrin- l .................... .,,..,,.,.,...,.,.,,.,,.,...., • ..,.,.,,.,,..,...,, """"'""'""'""""""""''""""""""' ,_., ........... s 
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Türkiye'de bir sene içinde 
hava ve ziraat vaziyeti 

Ziraat vekaletinde umumi zirai va
ziyeti takip ve tetkikle mükellef ola
rak teşkil edilmiş olan servis 1939 se
nesine devredilen vaziyet hakkında 
bir rapor neşretmiştir. Bu raporu aşa
ğıya koyuyoruz: 

Bava vu:.iyeti: 
1 lkıncıkanun 1939 tarihine kadar 

tespit edilmış malümata nazaran vazi
Yetin huliisası şudur: 

Türkiye zirai hava bakımından 10 
holgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin 
içinde iklim ve coğrafi vaziyet itiba
riyle en çok kuraklığa maruz saha Si
'Vas, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Çankı
rı, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyon, 
kayseri, Niğde vilayetlerini ihtiva e
den birinci bölgedir. 

Sonbahar ve kış yağmurları metre 
tnurabbaına isabet eden yağmur: 

A) Miktar itibariyle: 
Konya vilayetinde geçen seneye na

zaran cüzi nisbette daha az, mıntaka
nrn bütün diğer vilayetlerinde geçen 
seneye nazaran daha fazladır. Vasati 
olarak kuraklıga en çok maruz 9 vila· 
yet mıntakasmda bir metre murabb~~
na, geçen sene aynı tarihe kadar du
şen yağmur miktarı 365 kilo iken bu 
yıl 421 kiloyu bulmuştur. 
Diğer mıntakalar<la yağmur bu sene 

daha fazla dü müştUr. 
B) Düşüş vakti itibariyle: 
Bütün Türkiyede vaziyet, geçen yı

lın mütenazır devresine nazaran zira
at icaplarına dahıa uygun olmuştur. 

C) Orta Anadolunun başta Anka~a 
olmak üzere bazı kısımlarında gecı
ken karı, yağmurların vaktinde düşü
şü ve zeriyat mevsiminin uzamış ol
ması telafi etmiştir. 

Zeriyat s<ılıası: 
Kışlık zeriyat sahası, geçen yıl sa

hasına nazaran biraz fazladır. Gesen 
1937 - 1938 yılı kışlık zeriyat sahası 
dört buc;uk ve 1936 - 1937 de ise üç 
buçuk milyon hektardı. 

Mahsul: 
llkbahar yağmurları da .müsait git: 

tiği takdirde kışlık zerıyattan ıyı 
ınahsul alınacak ve yazlık zeriyat da 
müsait şekilde yapılabilecektir. 

Geçen 1937 senesiı_ıde toprak m:ı~
sulleri yekunu 84 mılyon kental ~dı. 
1938 senesinde 103 milyon kentaldır. 

Bağ ve nıey:r."'ılar: 
Bazı sahil vilayetlerinde havaların 

ınüsait ve sıcak gitmesinden dolayı 
meyva ağaçlarında çiçeklenme teza
hürleri görülmüşse de son derecede 
mevziidir. Atııl meyva sahalarımızda 
böyle bir hadise yoktur. 

Önümüzdeki seneye ait meyva mah
sulü tahminlerimiz ilkbaharda çiçek 
~ve telkin mevsiminden sonra neş 
rolunacak raporlarla bildirilecektir· 

iyi tolıum tevzicıtı: 
A) Kendi ıslah ve teks~r ~üe~se~e

lerimiz mahsulatından çıf tçılerımıze 
meccanen dağıttığımız iyi tohum ye
kfınu 2 milyon kiloyu bulmu~tur. Ge
çen 1936 - 1937 ekim sen~inde bu ye
kun 235.000 kilo idi. Bu sene miktarın 
arttırılabilmesi yeni planın üretme 
kısmının kısmen tatbikiyle mümkün 
olmuştur. 

B) Bundan başka bu sene en kesif 
hububat müstahsili olan Ankara, Yoz
gat, Eskişehir ve Afyon vilayetleri r.
lc alınarak iyi buğday ve arpa tohumu 
yetiştiren köylerden mubayaat yapıla
rak selektörlerle temizlettirilip ilaç
lattırıldıktan sonra tohumluğu iyi ol
tnıyan çiftçilere ucuz fiyat~a 2,S ~il
yon kilo buğday ve yarım mılyon kılo 
biralık arpa tohumu dağıtılmıştır. 

Tohum temizleme işleri: 
En mühim hububat mıntakalarımız

da 18S yerde kurulan tohum temizle
me evleri ve selektörleri vasıtasiyle 
40 milyon kilo muhtelif 'ı1ububat to
humu temizlenmiş ve ilaçlanmıştır. 
Geçen sene bu miktar 21 milyon kilo 
idi. 

Boicılık i~lcri: 
A) Filokseralı bağ mıntakalarında 

bu haşerenin tahribatına uğrıyan bağ
larımızla ihtiyarlıyan bağların yenile
tilmesini temin için, Ege, Marmara 
Çevresi ve Trakya bağcılarımızın ih
tiyaçlarına karşılık fidan istihsal ey
lemek üzere Ankara, Bilecik, Eren
köy, İstanbul Ziraat Mektebi, Kırk
lareli, Tekirdağ ve Manisa'da kurul
rnuş olan Amerikan Asma fidanlıkla
rından bu sene üç milyon fidan tevzi 
edilmiştir. 
~eren sene tevziatı da bu miktarda 

iıH. :ı 
B) Memleketimizin muhtelif mın

t?k.alarında yetişen ve ihraç kabiliye
~ını haiz olan üzüm nevilerimizin mu

avernet derecelerini ve ticari kıy
~etlerini tespit için Marketing servi
~ tarafından Nazilli, Iznık, Ödemiş, 

. ~Yındır, Tarsus'tan son turfanda ü
~Utnler getirilmiş ve Ankara'da so
guk havada dayanma denemeleri yapıl 
~ıştır. Geyve ve Iznık'm Müşküle ne
vılcri birinci derecede muvaffakiyet 
vermiş ve 20 kuruşa mahallerinden 
v;ktinıie alınarak muhafaza edilmiş 
~-~n bu Ü?Ümler sene sonuna doğru 

1 osu RO kuruı;tan Ankara'da satıl
mıştır. Bu tecrüb,.lere daha geniş nis
bette devam olunacaktır. 

Vekôleti 
bir rapor 

Ziraat 
güzel 

geçen yıla ait 
neşrediyor 

M eyvacılık işleri: 
i'ı.J .1:!..ı>Kıuen ıuevcut Rize, Tarsus, 

ızmır - 1't1ersıntı, Hılecık, Lİ· i'ı.ntep, 

.rı..utanya iıdanlıkları ıle yemden ku
rulmuş olan .Kastamonu tıcıanlıgın

dan bu sene {yetmiş dokuz bın) adet 
muhtelif meyva agacı fidanı ile 283 
bin meyvasız agaç tidanı istihsal edi
lerek tevzıe başıanmıştır. 

Geçen sene bu tidanlıklardan 61 bin 
meyvalı, l lS bin meyvasız fidan tevzi 
edilmi~ti. 

B) Elmaları sandıklama, tasnif ve 
muhafaza usullerini, tatbikat yaparak, 
alakadarlara göstermek üzere modern 
tasnif ve ambalaj vasıtalariyle Kasta
monu bölgesine gönderilen heyet 2. 2. 
939 tarihinde kursa başlıyacaktır. 

C) Balıkesir, Muğla, İzmir zeytin 
mıntakalarında 41 yerde köylüye bu
dama, aşı, bakım ve toplama usullerini 
öğretmek üzere kurs açılmıştır. Diğer 
kurslar meyanında yeni plan dahilin-· 
de bu kurslar da tevsi olunacaktır. 

Nebati lıastalıklar ve ::.iraate 
m.uzur böcek ve lıayvanlarla 
mücadele i§leri: 

938 senesi içınde muhtelif vilayet
lerde: 

3S milyon mcyva ağacı muhtelif has 
talıklara karşı ılaçlanmıı,;tır. 

Pamuk böceklenne karşı 9.900 hek
tar sahada ilaçlama yapılmıştır. Aynı 
yıl içinde: 

7.100 domuz öldürüldüğü gibi s.ooo 
hektar saha tarla faresinden temizlen
miş ve ıs vilayette c;ekirge mücadele
si yapılarak 3.542.000 kilo sürfe itlaf 
edilmiş ve sürme hastalığına karşı da 
21 vilayette 453 bin kilo tohumluk ilaç 
lanmıştır. 

Pamuk işleri: 
A) Seyhan bölgesinde bin ton saf 

Klevland, beş yüz ton yerli ve Ege 
bölgesinde sekiz yüz ton saf Akala to
humu alınarak mevcut vasıtalarla te
mizlenerek bu bölgelerdeki çiftçilere 
tevzi edilmiştir. 

B) Yurdun muhtelif yerlerinde beş 
çırçırlama evi tesis edilmiştir. 

C) Pamuk tohumlarının makine ile 
tasfiyesi için (on üç) selektör ve ekim 
için (yetmiş beş) mibzer mubayaa e
dilmiştir. Bunlar meccanen çiftçilerin 
istifadesine arzolunmuştur. 

Hayuancılılı: 
A) Kışın şimdiye kadar umumiyet

le hafif geçmiş olmasından ve ot ve 
yiyecek itibariyle daha hazırlıklı bu
lunulmasından dolayı hayvan besleyi
dh:rin geçen senelerde bu devrelerde 
mutat sıkıntı ve şikayetleri ve hayva.n 
telefatı bu sene görülmemiştir. Geçen 
sene bilhassa merkezi Anadolu vila
yetlerinde kışa hayvanlar yc.'111 ve ağıl 
bakımından hazırlıksız gidldiğinden 
ve hava gidişi bazı mide ve akciğer 
kurtlarının büyüyüp çoğalmalarını 
kolaylaştırmış olduğundan l,S mi)y<:m 
koyun ve keçi zayiatı olmuştu. 

B) Hastalıklar: 
• Şimdiye kadar sadece Ankara ve 
Konya şimendüfer hattı garbına dü
şen sahada dağınık vaziyette şap as
talığından başka bir hastalık görül -
memiştir. 

Bu hastalık bilhassa aşiretler ve 
kontroldan kaçan süreklerle intikal 
etmiştir. Zayiat vermemektedir. Has
talığın ihracat mevsimi.ne kadar izale
si için geniş tertibat alındı. Geçen se
ne aynı tarihte bu hastalık merkez 
yaylasının şark sahasında idi. Aynı 
hastalık halen bütün Balkan ve Avru
pa memleketlerinde vardır ve bazda -
rında % 2S derecesinde telefat ta ver
dirmektedir. 

C) Mücadele hazırlıkları: 
İlkbaharda başta şaı·bon olmak ü

zere verem ve at firengisi ve uyuz ve 
kene mücadeleleri başlıyacaktır. Bun
lar haricinde ihbara bağlı ve hayvan 
sağlık kanununda y zıh 29 hastalıkla 
mücadele mesaisi de devam etmekte -
dir. 

D) Hayvan mücadele işleri: 
I) Haıyvanları hastalı~larda:ı ~o -

ruma için bu sene 59 vılayet~~ızde 
4981 köyde 7 milyon hayvan, m~cade
le tarama teşkilatının muayenesınden 
geçmiştir. 

il) Şarbona karşı 841 köyde 890 
bin hayvan aşılanmıştır .. ,. .. 

III) Bursa ve Balıkesır ın 11~3 ko
yünde yeniden ruam mücadeles_ı ya -
pılmış ve 43.560 hayvan mecburı Mal
leinden geçirilmiştir . 

IV) Çubuk - Ankara - Eskişehir 
hattında iliin edilen Tüberküloz mü -
cadelesinde 168 köyde 42.4SO hayvan 
tüberküline tabi tutulmuş 541 hayva
nın mazarratı ortadan kaldırılmıştır. 

V) Diyarbakır, Mardin, Urfa mın
takalarında at firengisi bakımından 
108.770 baş kan muayenesine tabi tu -
tulmuş 111 i tedavi altına alınmıştır. 
Ayrıca Adryaman. Besni ve Kahta'da 
S.105 baş muayeneden geçirilmiştir. 

VI) Bursa mıntakasmda 2ü.3'8 baş 
hakkında uyuz koruma ve tedavileri 
yapılmıştır. 

VII) Diğer hastalıklara karşı 1155 

köyde 1,5 milyon hayvan aŞılanrnış ve 
serum lanmıştır. 

VIII) Müesseselerimizde hazırla
nan serumlar 10 milyon hayvan hasta
lıklarım karşılıyacak vaziyettedir . 

Sığırcılık işleri: 
A) İnekhanelerden 94 baş boğa 

köylere dağıtılmıştır. 
B' Çıldır, Arpaçay, Göle kazal.;rın

da ıs bin baş inek damızlığa seçilmiş 
ve 50 baş buğa verilmiştir. 

C) Şark sarı ırkından 400 buğa 

muhtelif vilayetlere satılmıştır. 
D) Trakya'da 7 bin ba~ inek tes -

dl edilmiş ve örnek köylerine 130 baş 
huğa dağıtılmıştır. Bu bölgede 100 
buğalık büyütme çiftliği açılmıştr. 

At{·ılık işleri: 
Sultansuyu, Çifteler, Çukurova, 

Konya haraları: 
A) Bu depolardan vilayetlere ve 

yetiştiricilere 18 aygır 40 buğa satıl -
mıştır. 

B) Çifteler'den S ayğır, 7 merkep, 
130 tiftik köylüye satılmıştır. 

C) Aygır depolan: 
240 baş aygır sıfat için vilayetlere 

gönderilmiştir. Yapılan sıfat adedi 
27.S80 dir. 

Konrnculula islt>rİ: . . 
Merinos koyun yetiştirme mınta -

kasında 90 bin koyuna suni ve 30 bin 
koyuna tabii tohumlama yapılmıştır. 

Ornwrı yarıgm Vt! hm.:akcılığı: 
938 senesi zarfında yangına maruz 

kalını~ orman sahası 10.9Sl hektardır 
Geçen sene aynı devrede 13.S04 hek -
tardı. 1938 senesi zarfında orman ka
çakçılığı vukuatının sayısı 12.728 dir. 
Geçen sene ayni devrede 10.126 idi. 

Deı•/(•/ Orman l §leımelcri: 
A) :K.arabük devlet orman işletme 

reviri: 
Dört bölgesi vardr.· 8.060 hektar 

büyüklüğünde olan iki bölge faaliyet
tedir. Diğer ikisinde de etüdler ikmal 
edilmiştir. Karabük revirimizden ge
çen sene 25 bin metre küp köknar ve 
çam kesilmiştir. Çamların mühim bir 
kısmı Karabük'e indirilmiş ve piya
saya arzolunmuştur. Bu revirde şim
diye kadar takriben 50 kilometre yeni 
kamyon yolu ae&ılmıt ve 7S kilometre 
yol tamir olunmuştur. Bölgeler revir 
merkezine SO kilometrelik telefon hat 
tı ile bağlanmıştır. Revir merkezinde 
resmi daire ve mühendis ve müstah -
demin evleri ikmal olunmuştur. önü
müzdeki sene faaliyeti teksif oluna
caktır. 

B) Dursunbey'deki Alaçam işlet-
me reviri: 

Ormanın vüsati 39.800 hektardır. 
Kamilen çamlıktır. Amenajman plan
ları hazırlanmaktadır. Senede bu or -
mandan takriben 40 bin metre küp 
çam kesileceği tahmin olunmaktadır. 
Şimdiye kadar işletmiye açılan iki 
bölgede 18 bin metre küp kesilmi~, 
tomruklara taksim olunmuş ve bır 
krsmı depolara nakledilmiştir. Bölge
ler revir merkezi olan Dursunbey ka
zasına telefonla bağlanmıştır. Bölge -
lerde 21 kilometre kamyon yolu yapıl
mış ve 24 kilometre tamir olunmuştur. 
Revir ve bölgelerde resmi daire bina
ları, mühendis ve revir amirlerine 
mahsus ikametgahlar yaptırılmakta -
dır. 

Nakliyatı ucuz ve daha seri yap -
mak için dekovil yoluna lüzum görül
düğünden icap eden etüdlerin hazır -
lanması için şimdiden işe girişilmiş -
tir. 

C) Eldeki işler: 
Çoruh. ve 'Giresun viltıyetleri dahi

lindeki Lldin ormanlarında Ladin iş
letme revıri ile cenupta Katran dağın
da serbest dövizli memleketlere ihra
cat için katran reviri açılacaktır. Bun
lara ait etüdler yaptırılmıı,;tır. Maden 
direği için Sinop'la Karasu arasında
ki ormanlarda etüdlere ilkbaharda baş 
lanacaktır. Kastamonu vilayeti dahi
lindeki Araç ve Daday kazalarında 
devlet işletmesi kurmak için icabeden 
hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. 
Orta Anadoluda Eskişehir mıntaka
sında (Som d6ken orman silsilesi) de 
devlet işletmesine tabi tutulmuştur. 
Burada icabeden revizyonlar yapıldı. 
Pliinlar önümüzdeki ilkbaharda bite
cek ve orman işletmiye açılacaktır. 

D) Ambalaj: 
Vekalet, marketing servisi tarafın

dan tespit edilmiş modellere uygun 
olarak şimdiye kadar 100 bin sandık 
yapılmış ve satılmıştır. Şeker, taze ve 
kuru meyva ambalaj sandıkları, kağıt 
hamuru, kibrit çöpü, travers ihtiyacı 
h.akkındaki tetkikat ilerlemektedir. 

E) Teşçir işleri: 
Bilhassa Okaliptüs nevileri üzerine 

inkişaf ettirilmektedir. Mesai yeni 
plan dahilinde devam edecek ve bil
hassa maden direği ve ambalaj ihtiya
cı maksadiyle ihtiyaç sahalarında teş
cir işi de ele alınacaktır. 

Bu raporlar umumi vaziyet hakkın
da her üç ayda bir, hususi vaziyetler 
hakkmda talimatnııme~inde gösteri
l~n t:ırihlerde muntazaman neşroluna
caktır. 

BARSELON TEHLİKEDE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iGUALA DÜŞTÜ! 
Fransa'dan cumhuriyetçilere 

vagon bufday gönderildi 
bir 

(Başı ı inci sayfada) 

Eyal.etl.erden Harselona'a 
yi)·ecek giinderiliyor 

Diğer taraftan Royter miıhabirinin 
Lerida'dan verdiği bir telgrafa göre, 
Frankist makamları Barselon'un pek 
yakında döşeceğini söylemektedir. 
Propaganda nazırı Suner bütün Is -
panya eyaletleri makamlarından Bar
selon 'a yiyecek dolu kamyonlarla bun 
ları tevzi edecek gönüllüler gönderil
mesini istemiı?tir. Saragos şehri mü
him miktarda yiyecek ve 1000 gönül
lü göndereceğini şimdiden haber ver
miştir. 

ıllck!tika'mıı )·ardımı 

M~ksiko, 21 a.a. - Ispanya'ya yar
dım teşekkülleri federasyonu Barse· 
lon'a gönderilmek üzere para ve yi -
yecek toplamaktadır. Büyük bir ban
ka yardıma 16 ton pirinçle iştirak e
deceğini bildirmiştir. 

Frankistler l !(Ufıla'yı 
zapt ettiler 

Barselon, 21 a.a. - Motörlü bir 
Frankist yürüyüş kolu önünde 60 tank 
olduğu halde İguala'nın ilk evlerine 
yaklaşmış ve şiddetli bir ateşle karşı -
laşm:ştır. Tanklardan yirmi tanesi 
~elıri şimalden çevirmiye muvaffak ol 
muştur. lguala"nın şimali şarkisinde 
muharebe çok şiddetli bir tarzda saat
lerce devam etmiş ve öğleden sonra 
İguala'yı zaptetmişlerdir. Akşam üze
ri Franko kuvctleri ileri yürüyüşleri
ne devam ederek bu şehrin sekiz kilo
metre ilerisinde bulunuyorlardı. 

""Erlwlı·ft.r <·eplıe)·e. lwdmlar 
f ubrilwlnra 

Barselon, 21 a.a. - Mukavemet için 
yapılan hazırlıklar dolayısiyle şehirde 

huın01alı bir hava esmektedir. Sefer
berlik faaliyeti şehrin çehresini de
ğiştirmiştir. Her yaşta ve her seviyede 
kadınlardan mürekkep alaylar, ellerin
de erkekleri askere yazılmıya davet e
den levhalarla dün şehrin sokakların -
öan geçmişlerdir. Bu levhalarda :;;u 
ibareler yazılı idi: "Erkekler istih
kamlara, erkekler cepheye, kadınlar 

fabrikalara .. , Askeri havalar çalmakta 
olan bandolar, bu alayların önünde git 
mekte idi. 

Kadınlarla dolu kamyonlar şehrin 
sokaklarından geçmekte ve erkekleri 
vazifeye davet etmektedir. 

/Jar~e/011' wı vcrdijii malumat 
Ban;elon, 21 a.a. - Frankistler dün 

tankların ve tayyarelerin himayesin
de olarak dört ınoktadan şiddetli bir 
taarruza geçmişlerdir. Taarruz nokta
ları ~unlarıdır: 

1 - Lerida - Barsclon yolunun şi
malinden Manresa istikametinde ha
rekete geçmiş olan kuvetler Kalaf 
mıntakasında ilerlemiye muvaffak ol
mu~lardır. 

2 - Lerida - Barselon yolu uzun -
luğunca İguala ve Manresa istikame
tinde, 

3 - Alba ve Fonrubi tepelerinde 
Villa Franca del Panades istikametin 
de harekete geçen kuvetler Vendrell
in şimalinde harekte geeçn kuvetler 
in şimalinde Pontons mıntakasında 
ilerlemiye muvaffak olmuşlardır. 

4 - Cenupta Tarragona - Barselon 
yolu uzunluğunca Vendrell istikame
tinde, 
Karanlık bastığı zaman muharebe 

hala devam etmekte idi. General Fran 
ko'nun orduları bir yandan taarruz e
derken diğer cihetten de tayyareler 
gerideki Kataloınya şehirlerini bom -
bardıman etmekte idi. Bilhassa 
boımbardımana maruz kalan Vich şeh
rinde 12 kişi ölmüş, birçok kişiler ya
ralanmıştır. Civar şehirlerde de aha -
tiden takriben 1 O kişi ölmüştür. 

Diğer taraftan Lerida'dan bildiril
diğine göre frankistler Barselon'un 
25 mil yakınındaki Barlos şehrini de 
7a ptetmişlerdi r. 

Fransız ;:azetelf•rinin 
yazdıkları 

Paris, 21 a.a. - Frankistlerin Bar -
selon istikametinde ileri hareketi 
fransız matbuatını eındişeye düşür -

mektedir . 
Epok gazetesinde de Kerilles, di-

yor ki: 
"Avrupa'da şimdiki vakaların in -

kişafını sükunetle karşılıyan vatanper 
verler, bir hayrette bırakıyorlar. 
Be:n Franko'nun zaferini Fransa için 
hakiki bir felaket telakki ediyorum." 

Ordr nazetesi, şöyle yazıyor: 
"Franko'nun ordulariyle birlikte 

çarpışan italyan askerlerinin geri alın 

masına muvaffak olamıyan Fra.nsa ile 
İngiltere, Franko. muzaffer olduktan 
sonra da bu askerin geri alınmasını te
min edemiyecekler ve Musolini. Bale
ar adalarından Fransa'nın ve lngilte
re'nin Akdeniz yollarını tehdit ede -
cektir. 

lsımn)·ol kfülınlarmm 

m ii raccwılurı 
Barselon, ll a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
İspanya kadınları namına Belçika 

Ana kıraliçesine, Bayan Ruzvelt'e, 
Arjantin, Meksika, Şili cümhurreisle
rinin refikalarına, düşes d' Atol'a, Si
mon ve Eden"in refikalarına aşağıdaki 
telgraflar gönderilmiştir-

.. İstilii krtalar tarafından Katalon
ya'n n S'.ınta - Koloma kasabasında 200 
kadın katledilmiştir. Bu korkunç ci
nayet, isnanyol milletinin Littorio is
mindeki İtalyan fırkasına karşı infial 
ve nefretini uyandırm:ştır. Bütün 
dünya kadınlarının, müstevlilerin yap 
tıkları cinayetlere ilave edilen bu yeni 
cinayeti de öğrenmesini istiyoruz. Biz 
kadınların bu katliam karş•smda en 
şiddetli itiraz seslerinizi yükseltmeni
zi istiyoruz.,. 

Ciimlwriyelt;ilere l>ir tren 
bulula:r t.:ömlcrUdi 

Perpinyon, 21 a.a. - Cümhuriyetçi 
İspanya'ya tahsis edilen ilk buğday 
treni gelmiştir. İspanyol memurları 27 
vagondan mürekkep olan treni teslim 
almışlardır. Bu tren İspanya'ya 4SOOO 
ton buğday göndenniye karar veren 
Fransa hükümetinin sevkettiği ilk 
partidir. 

Ciimlıuriyetçiler J' endrel'i· 
miitlufmulwı ı·azgeçtiler 

Barselon, 21 a.a. - Vendrell mınta
kasıı:ıda Frankistler akşama doğru bu 
şehrın kapılarının önüne gelmişlerdir. 
O zamana kadar şehri karış karış mü
dafaa etmi§ olan cümhuriyetçiler, 
şehrin şimalden muhasara edilmesine 
mani olmak için mukavemetten vaz 
geçmişlerdir. 

Askeri mahfillerde söylendiğine 
g?re Frankistlerin ileri hareketi, Bar
selon müdafaasının esas hattını tehli
keye dü ürmemiştir. Cümhuriyetçi
lerı Fran:gistlerin son üç gün zarfında 
düştükleri tereddi.ıtten istifade ederek 
yeni bir mukavemet hattr tesis etmiş
lerdir. Cümhuriyeçiler, Frankistlerin 
Barselon önünde vahşiyane muharebe
leri göze almaları lazım geldiğini söy-
lemektedirler. · 

Komımni'11in lıitubı 
Barselon, 21 a.a. - B. Kampanis, 

mukavemet için ellerinden geleni yap
mak üzere katalonyalılara hitap ede
rek kendilerini Katalonya yurdunun 
müdafaasına davet etmiş ve nazik da
kikalar yaşandığını kaydederek mem
leketi bir istihkam haline çevirmek lü
zumuna işaret eylemiştir. 

B. Kampanis, Katalonya ile İspan
ya cümhuriyeti arasındaki bağları ha
tırlattıktan sonra, merkezi hükümete 
itaaat lüzumunu kaydetmiş ve işgal 
edilen topraklarda muhtariyet statüsa 
nün ilga edilmekte olduğunu hatırla
tarak şiddetle mukavemet tavsiye ey
lemiş ve sözlerini: "Katalonyalılar, bu 
harpte her şey, hatta ismimiz bahis 
mevzuudur.,. cümlesiyle bitirmiştir. 

Frankist/(•riıı resmi tel>liğleri 
Salamanka, 21 a.a. - Umumi karar

gahın tebliği: Katalonya cephesinde 
birçok köy ve mevziler ve ezcümle 
Vendrell işgal edilmiştir. 

Bazı bölgelerde ilerleme 7 kilomet
re derinliğe varmıştır. Düşman yüz
lerce ölü ve 1.200 esir vermiştir. 

Estramadura cephesinde, nasyona
list kuvetler düşmanın bütün hücum_ 
larını püskürtmüş ve havanın muhale
fetine rağmen hatlarını ileri nakletmi
ye muvaffak olmuşlardır. 

Mısır'ın yuvarlök 

masa konferansındaki 

murahhaslan 
Kahire, 21 a.a. - Yuvarlak masa 

konferansına iştirak edecek olan Mı
sır murahhasları Prens Abdul Mü -
neim, Ali Mahir Paşa ve Mısır'ın Lon
dra sefiri Hasan Neşet paşadan iba -
rettir. 

Murahhaslar, müşterek bir siydsi 
hareket takip etmek hususunda mu -
tabık kalmışlardır. 

Mısır murahhas heyeti salı günü 
Port - Said'den hal'eket edecektir. 
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Bir teklif 
münasebetiyle 

(Başı ı incı sayfada) 

ni müşkülata uğratan arsaların 
hamur işine de iyi bir hal tarzı 
bulunmuş olduğunu hatırlıyoruz. 

Bir imar planının tatbik edile
bilmesi, yalnız onun icap ettiği 
masrafı bulmağa değil, bir takım 
yeni inşa usul ve nizamları da 
yapmağa bağlı bir keyfiyettir. 
Hatta bu usul ve nizamlar tatbik 
masrafının mühim bir kısmını, 
planın verdiği imkanlardan o
turduğu yerde istifade edecek o
lanların kar hissesinden alır. U
cuz, metruk, sapa bir mahallenin 
içinden geçen geniş bir cadde, o
raya birdenbire yüksek bir itibar 
ve kıymet verdiği zaman, bu ka
zanç hiç bir yerde piyango iaa -
beti gibi telakki edilmerni§tir. 
Hiç bir hak zedelenmeksizin, 
sadece kazanç, imar sermayesi -
ne mutedil nisbette iştirak etti
rilmiştir. 

F. R. ATAY 

. 
Yük!ek rklisat ve 

Ticaret mektebi talebeleri 

dün tetkiklerde bulundular 
İstanbul Yüksek lktısat ve ticaret 

mektebi 90n sınıf talebelerinden 2S ki
~ilik bir grupun şehrimize geldiğini 
yazmıştık. Talebeler dün misafir bu
lundukları Yüksek Ziraat Enstitüsün
den çıkarak Merkez ve Ziraat banka
larını ziyaret etmiş mesleki tetkikler
de bulunmuşlardır. Talebeler bugün 
Kayseri'ye hareket edecek oradan da 
cenup memJeketle-rimize gidecekler
dir. 

B. İsmail Hikmet 

Afganistan'a hareket 
ediyor 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Afganiı 
tan hükümeti maarif müşavirliğine ta
yin olunan Maarif vekfileti müfettiş
lerinden B. İsmail Hikmet pazartm 
günü lstanbuldan hareket edecektir. 
B. İsmail Hikmet Afgan hükümetinin 
tam devreli bir muallim mektebi kur
mak kararında olduğunu, Afganis
tana gittikten sonra bu mektebin ku
rulmasına çalışacağını ve ica.bederse 
Maarif elemanları için memleketimiz.. 
deki meslekdaşlarından istifade ede
ceğini söylemiş ve: 

"'- Maksadımız kardeş Afganlıları 
kültür bakımından yükseltmektir. Bu 
gayeye vasıl olmak için elbirliğiyle 
çalışacağız'' demiştir. 

Halk 
UCU% 

• • 
ıçın 

radyo 
Nafıa vekatctimiz ucuz halk radyo

.;u tipini tespit etmek üzere tetkikat 
yaptırmış ve bir rapor almıştı. Haber 
aldığımıza göre vekalet rapor üzerin
deki tetkiklerini bitirmiş ve bir kanun 
pro~esi hazırlamıştır. Projeye göre 
harıçten radyo getirtilmesi, memle
kette radyo imali, ve icabettiği tak
dirde radyo sattırılması işleriyle uğ
raşmak üzere hususi bir teşkilat vü
cude getirecektir. Bunun için de PO$
ta, Telgraf ve Telefon umumi müdür
lü~ü bütçesine 500.000 liralık müteda
vil sermaye konulacaktır. 

Projenin bugünlerde Başvekalete 
takdim olunacağı ve kış tatilinden 
sonra Büyük Millet Meclisinde görü
şüleceği haber verilmektedir. 

. 
Yeni Alman Kruvazörünün 

toplan Amerika'yi 

endi$eye düıürdü 
Vaşington, 21 a.a. - Deniz mahfil

leri Seydlitz ismindeki yeni alman 
kruvazörünün 8 inçlik toplarla mü -
cehhez olduğuna dair verilen haberi 
endişe ile karşılamaktadırlar. Çünkü 
bu haberin sıhati tahakkuk ettiği tak 
dirde Almanya kruvazörlere altı inç
ten yukarı toplar konmasını meneden 
1936 tarihli ingiliz - alman deniz mu
ahedesi ahkamına aykırı hareket et
miş demektir. Almanya'nın bu mua -
hedeye muhalif harekette bulunması 
deniz programında derpiş edilen A
merikan kruvazörlerinin inşaat plan
nında değişiklik yapılmasını netice
lendirecek mahiyettedir. 

Bulgar kıralı Roma'da 
Roma, 21 a.a. - Bulgar kıratı Bori!l 

ile Prens Kiri! ve Prenses Öksodi, 
Prenses Marinin evlenme ır min
de hazır bulunma· azerc dün akşam 
buraya gelmişlerdir. 
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Diş Doktoru diyor ki • • 

.,İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlarunı§ olmalı. İçin
de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek iizere kalevi maddeler ihtiva et· 
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma
hdır .,, 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

R A D Y O L İ N Kullanınız 

ODEON 
Yeni çıkan fevkalade plaklar 

ODEON FASIL HEYETİ 
270271 No. Hüzzam faslı - Meyledip ağyarı aldın 

Hicaz faslı - Her zahmı ciğer 
KÜÇÜK MELAHAT 

270268 No. Hicaz şarkı - Akşam erken beklerim 
SARI GÜL 

ORGÜPLÜ FADİME VE F ADİK 
270269 No. Halk şarkısı - İstanbul yolunda 

Halk şarkısı - Pınar senin sağ yanında 
ÜRGÜPLÜ HANİFE 

270270 No. Halk şarkısı - Uzun pantolonlu oğul 
Halk şarkısı - Demir orak 

HAMİYET DUYGULU 
27r~">7 No. Laz havası - Trabzon yalı boyu 

Karadeniz - Taka türküsü 7035 

Dikkatinizi rica ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. 

karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal. 
oburl k, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, ge
ce ko kulan mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, vücudunuz
da so u :an bulunduğuna alamettir. Derhal (İSMET BİSK'OV1T1) 

1 ~ M E T B t S K Ü V t T 1 barsaklarda kan emerek ya§ı· 
yan v ireyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçük ere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı
dır, o uyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

Gar gazinosunda 
Hergün orkestra 

at 17,30 dan itibaren icrayı ahenge başlar 170 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Sürn r Bank Yerli Mallar Pazarları ile yaptıkları temas
lardan her hangi bir sebeple memnun kalmıyacak olan sa
yın h lkımızm badema bu husustaki şikayetlerini, hemen 
intaç edilmek üzere, mağazalarımızdan derhal telef onla 
veya y zr ile aşağıdaki numara ve adreslere bildirmeleri 
rica lunur. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
A 11 kara Telefon: 1738, 1922 

Süm~r Bank İstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata Telefon: 44969 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğü 
1 nci Vakıf Han 

Bahçekapı - İstanbul 

Dünyayı 

u~us 22 - 1 - 1939 

·~ •ımwiWiWiilffirı'IF.iiWi111ii1.=ii111iiWMlWMiWMWHWWii1.'liYii1m1ı~i?liiir.:ıriii1.ıiiiii111i 

Evlerinizi dayanıkh ve modern 

MOBİLYALARLA süslemek 
İstiyorsanız Y 1 L M A Z mobilya mağazasına uğramayı ihm.al etmeyiniz. 

DiKKAT: Adliye kar~ısındaki Y 1 L M A Z mobilya mağa
zası Belediye sırasında yeni binasına nakletmiştir. Ti: 2600 
merkezi İzmir. 166 

-..-......... .WIMlı~IL'ılllıllıYMllMIAU!UıY!ıY~Yl/:llMMYIJMY:YIMMlfı1:1MlfAIMlf~lfAllMlt\llAllAlfAI 
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f11111111 İLAÇLARINIZI 1111111111 -~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ = Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete =: 
=: ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yaprlır. Fiyatlarda dai- := 
§ mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- § 

l. ı [ 111İllİIİ1 İİİiİıİ te::!~::ı~ö~;~i~~~8 Ulus ~~ydalıl ıİİ 1iiilliiiilf11. Aksınk, öksürük, burun akması, düşkünlük 

H. M. GHAZANFAR © [f[J [?) 
TlCARETHANESI 

TESIS T AR1HI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY tehlikesinin yanılmaz ı habercileri olduğun o bilmlyormosu-nu%f. 

Grir:>e karşı koymak için hemen A S P t R 1 N ahmzı ~ 

Grip,•soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç bucfu_r. HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka \7e Türkofis 862 

İstanbul Haydarpa5a hastanesi sabı~ 
göz mütehassısı ve Gülhane hastancsı 

sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

VİLLA, APARTMAN, MAGAzA 
yaptırmak istiyenler için şimdi 

Proje, plan mevsimidir 
Zamanın her türlU konforwıu haiz ve 
imar kavaidine uygun avan projeleri, 
inşaat planlan, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detayları, 
sıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid-

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

Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Karadeniz A p. 3 5 

Ebe Rôna ÜrünseJ 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Ulucanlar'da Demirciler cadde-
si No: 27 Telefon: 3524 186 

.ıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııı~ -- -- ----- İLK BAHAR GECELERİ - ---- Pek Yalunda Başlıyor --- --., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

ZAYİ - Necati ilk okulundan 1936 

yılında aldığım §ebadetnamemi kay -
bettim. Yenisini çıkaracağım için es
kisinin hükmü yoktur. Sınıf numa -
ram 774 

Öztürk mahallesi Oyuker sokak 
No. 20 Haydar Giray 248 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin OstOndeki E0 markası aldığınız malsft 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

(----------------------------------------------------~--..,.-----------------------
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111... - -- -§ Radyo Tekniğinin Şaheseri Sabırsızlıkla beklediğiniz ~ - -- -

! OPTA ~ - -- -§ Radyolannın büyük mo e eri el ·,tir. § 
~ Posta caddesi hal karşısı M. V. A. HANEF KARDEŞLER. ~ 
":tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııS: 

Süt, Yoğurt vesaire alınacak 
:Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan .: 

ı - Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan aşağıda yazılı erzak açık eksiltme u~uliyle satın alınacaktır.. 
2 - !hale 6·2-1939 pazartesi günü saat 15 de mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapdak

tır. 

3 - Şartnameleri görmek isti yenler mektepler muhasebeciliğinde komisyon katibine müracaat etmeleri. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbu ziyle komisyona gelmeleri. (255) 10261 

Cinsi Miktarı MuhammenFi Muhammen B. ;%.5 Mu. Temi Münakasa 

Süt 11750 
Yoğurt 8050 
Kaymak 140 

Tereyağ 875 

Kr. Sa Lr. Kr. Li Kr. Tariıh Sa. 

20 00 
30 00 

160 00 

160 00 

2350 00 
2415 00 

224 00 

49S9 00 
1400 00 

176 
181 

16 

373 
105 

25 
13 
80 

00 
00 

61211939 15 

• 

6/ 2/ 1939 15 

:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --- -----------
-------
-- Yeni SİNEMALAR Sus 

-.......................... == BU GÜN BU GECE Halk --BU GÜN BU GECE 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6278 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kimi! SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Miidürü: Ali Rıza BASKAN 

--- Sint'!ma sanatının eşsiz bir harikası -= PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCE --= Efsarıevi bir aşk hilı.iyesirıi tasvir eden --- ve baştan başa. renkli olan bu eser -- sirıemacılığın bir mucizesidir 

_ Eseri vücude getiren Miki'nin mucidi -------------------

WALT DİSNEY 

SEANSLAR 

10.30 • 12.30 da Ucuz Halk Matinesi 

NORMAL SEANSLAR 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de 

BUGÜN BU GECE 

ŞARLOK HOLMES 

Bütün dünyanın mu va ffakiyetlerini 
takdirle alkışladıjı meşhur İngiliz 
polis hafiyesinin meraklı ve çok he-

yecanlı maceraları 

-.. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -
SEANSLAR 

10 ve 12 de Ucuz Halk Matineıi 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Normal seanslar 

14.JO - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 

--
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCE = --Bütün dünya sinemalarında aylarca E: 
oynıyan ve hili da. oynamakta olan :: -bu sanat harikasrnr siz de hayret = -ve takdirle seyredt!ceksiniz = ------------- ----SEANSLAR = 

10vıı12 de UCUZ HALK MAT1NES1 = 
NORMAL SEANSLAR 

14 - 16 - 18 

GECE 20.JO DA 

TELEFON : 1589 

--------------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

radyoları ile dinleyiniz ... KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 

; 
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RESMİ İLANLAR Kazalar 
Mazot alınacak 

iç işler Bakanlığı 

Harta yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletin-den • 

Bünyan ~asabasının 90. hektarlık 
.kısmının halı hazır hartala . 1 b 

rıy e unu 
muhat (60) metrelik kısmı ile (lSO) 
~ekta~~ var~~ sahanın yalnız 1/2000 
lık munhanılı hartaszn "d 
1 . . k ın yenı en a-
ımı ışı apalı zarf usuliyle eksiltmi

ye çıkarılmıştır. 
lşin maktu bedeli 2500 l" d Ek .1t ıra ır. 
.... sı me 30·2- kanun 939 pazartesi 

ı~~~l::a~i 11 de Ankara'da Dahiliye 

bel d
. 

1 
nasında toplanacak olan 

e ıye er ima h . 
cakt M r eyetınde yapıla-

d 
ır. uvakkat teminat 187.50 lira

ır. 

Şartnarn ı b" . ·ına e er ılabedel bcledıyeler 
;. ~ he~eti fen şefliğinden almabi-
ır. eklıflerin tayin edilen günde 

saat ona k d A . b k a ar nkara'da beledıyeler 
r~n .asında B. l. H. Fen şefliğine ve-

gı .. mdış veya posta ile bu saate kadar 
on erilmiş olması lbımdır. 

(142) 10165 

Harta yap' ınlocok 
Dahiliye Vekaletinden : 

EskiJehir kasabasının 1/ 300 ve 
1/2500 mikyasb halihazır hartaları ü
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
ıneskün sahanın 120 hektarlık bir kıs
ının yeniden hartalarının alınması itı 
ile 1100 hektara varan 1/ 5000 takeo
nıetrelik umum hartasının alımı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. lşin 
bedeli 7250 liradır. 

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

Muvakkat teminat 545 liradır. Şart 
nameler belediyeler bankasında bele
diyeler imar heyeti fen §efliğinden 
parasız alınabilir. 

(143) 10166 

Sıhat Bakanhğı 

Elbiselik kumaı ıllnaclk 
Merkez Hıf zıuıhha Müesse&eai 

Satm Alma Komiayonanclan ı 

1 - Müesseaemiz hademelri için 
237 metre elbiselik ,kumaş ile 40 met
~ O aantim paltoluk kumaş 28. 1. 939 
cumartesl P.. -u 11 de açık ekıilt
IDC suretiyle satın alınacaıctn-. 

2 - İlk teminat 81 liradır. Muham
lben bedel 1069 lira 50 kuruştur. 

3 - Nümune ve prtnameler mües
llese baıkatipliğinden her gün alınabi-
linir. (112) 10131 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

Pe~re perdesi yaplarllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lhİsyonundan: 
Cebeci hastanesi için 220 tane pen· 

Cere perdesi hastanece verilmek üze
r~ perde yaptırılacak ve nümunesi gi
bı aynı mikdar korneş yerlerine mon
te edilmek tartiyle satın alınacaktır 
korneıin nUmunesi vardır. Pazarlığ 
26.1.939 perıembe günü saat 10 da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapılacaktır. 
lateklilerin pazarlık gün ve saatinde 
?s lire.Irk teminat makbuzlariyle ko
lbisyoııda bulunmaları. (196) 1023S 

11 kalem malzeme satışı 
"1. M. vekaleti &atın Alma Komia

~undan ı 
it" 1 - Askeri matbaada mevcut olup 

öhne bir halde bulunan 11 kalem 
~lzerne satılacaktır. Hepain.e tah
lhın edilen fiyat 4S lira 78 kuruttur. 

.~ - Arttırması 23-1-939 pazartesi 
~~nü •aat ıs de Cebecide ukert mat
.,...da Yapılacaktır. 
ı,1 3 - Son teminatı 6 lira 87 kuru! o-
1.? lbalzemenin cins ve mikdarı her 
~~.~· M. V. aatınalma komiayonun-

ogrenilebilir. 
ka

4 
- Taliplerin belli gün ve saatte 

te ~~t~minat ve vesikalariyle birlik 

1 
Cıde askeri matbaada bulun • 

ma arı ilin olunur. (244) 10262 -

Dr. M. Şerif Korkut 
Niinıune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her ın; ., .. n •aat üçten .sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres.: KooPeratif arkuı AH 
Nazmı Apartımanr No. 9 D.5. 9068 

1 I""" "'"" ıc·~·;~t~;" """'] 
l ................................................ . 
1 2 Memur almacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İda
re Amirleri Heyetinden • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Da
ire Müdürlüğü kadrosunda münhal 
bulunan otuz lira asli maaşlı birinci 
sınıf katiplik ile yirmi beş lira asli 
maaşlı ikinci sınıf katipliğe müsabaka 
ile iki memur alınacaktır. 

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

Müsabakaya girmek istiyenlerin, 
yukarıki tarihten bir gün eveline ka -
dar bir arzuhal ile tercemi hal, vesaik 
ve iki9er fotoğraflariyle (Büyük Mil
let Meclisi idare amirleri heyeti) ne 
müracaat etmeleri illin olunur. 

(123) 10189 

Demiryolları 

Moellon etüte taıı münakasası 
Devlet Demiryolları Beşinci İşlet

me Müdürlüğünden : 
1 - Malatya Fevzipaşa hattı üzerin 

de kilometre 58 ve 69 + 700 deki taş 
ocaklarından fenni şartname ve kro· 
ki, mukavele ve şartnamesine tevfi
kan 20 47/5 m. 3 Moellon etüte taşının 
ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur 

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

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

4 - Ekıiltmiye gireceklerin 1308 
lira 90 kuı Uf bin üç yüz ıekiz lira dok 
san kuruş muvakkat teminat makbu
zu veya 1-anka mektubu, kanunun dör 
düncü maddesine tevfikan münakasa· 
ya girmeğe mani kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname kanunun tayin 
ettiği vesaik ile birlikte münakasa gü 
nü saat 9 dokuza kadar t eklif m ektup· 
!arını komisyon reislifine vermiş ol
ması 

S - Bu ite ait şartname ve mukave
le projesi fenni şartname ve krokiler 
Haydarpap, Ankara, Malatya, Adana 
itletme veznelerinde; Elazıf, Narlı, 
Diyarbakır istalıyonlarında istekli
lere (88) ıekaen sekiz kuruş mukabi
linde verilecektir. 

(48) 10091 

Dpra te temel hqlsı 
D. D. Yolları Satm Alma Komia.

yonundan: 
Kalın istasyonu civarındaki Kaim 

köprüsü temellerine takriben 553 m2. 
laraen palplanşı çakılmaaı işi pazar
lık suretiyle eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Pazarlık 6-2-1939 tarihinde pa· 
zartesi günü saat 14 te Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
yapılacaktır. 

2 - İşin muhammen bedeli 4800 li
radır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname
yi h~r gün yol dairesin.de görebilir -
ler. (223) 10245 

Askeri Fabrikalar 

Tornacı 
alınacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüiünden ı 
Kırıkkalede istihdam edilmek üze

re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerden btanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, lzmir
dekilerin İzmir Sillih fabrikasına, ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlti 
ğe müracaatları. (S230) 9495 

2 .... temi ... llılllClk 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Mer'~ez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan iki adet torna tezgihı askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 6.3.939 pazar • 
tesi günü aaat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola • 
rak komisyondan veriliT. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(975) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 aayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki veaaikle mezkQr ıün ve saatte 
komi•JOD• müracaatlan. (149). 10191 

Muhtelif ebatta 4 kalem ve 
20 f akım hadde silindiri 

ah nacak 

Nevtehir Belediyesinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komieyo
nundan: 

Bir tenekesinin muhammen bedeli 
175 kuruş olan Nevşehir elektrik fab
rikasına alınacak 1500 teneke mazot 
on beş gün müddetle a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminat mik
tarı 262,5 liradır. Bu mazotlar Nevşe
hir'de depoda teslim alınacaktır. Ta
liplerin ihale günü olan 27-1-939 tari
hine müsadif cuma günü Nevşehir 
belediye encümenine müracaatları i • Tahmin edilen bedeli (2800) lira o

lan muhtelif ebatta 4 kalem ve 20 ta
kım Hadde silindiri Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 7. 3. 1939 salı 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(194) 10220 

Müteahhit nam ve hesabına 

15 fon Kaolin kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

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-
racaatları. (195) 10221 

1 O ton boh(ahk sa( ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan ve 23-1-939 pazartesi güna saat 
15 te kapalı zarfla ihale edileceği e
velce ilan edilmi olan 10 ton bohça
hk saç bu kerre görülen lüzuma bi
naen 7-şubat 1939 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası i9nde top
lanan satınalma komisyonunca yapı
lacaktır. 

Şartname parasız olarak mezkur 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(750) lirayı havi teklif mektuplarını 
meskOr cUnde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2,3. maddelerin
deki vesaikle komisyona müracaatla-
rı. (253) 10260 

Okullar 
Muhtelif eşya 

yaptınlacak 

lan olunur. 10247 

Dizel elektrojen grupu 
Edremit Belediye Riyasetinden : 

Edremit belediyesi elektrik santra
lı için alınacak yeni dizel elektrojen 
gurubu kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Muhammen bedeli 9961 
lira muvakkat teminatı 747 lira sekiz 
kuruştur. 7 - Şubat - 939 salı günü 
saat 10 da Edremit'te belediye daire
sinde encümen huzurunda ihalesi ya
pılacağından taliplerin müracaatları 
ve buna ait eksiltme, fenni şartname 
ve planlar İstanbul, Ankara. belediye
lerinde mevcuttur. Izahat isti yenle -
rin mezkur belediyelere müracaat et
meleri ilan olunur. (350-208) 10231 

Ankara Belediyesi 

Havuz tamiri 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Yenişehir'de Emniyet abidesi 
büyük ve küçük havuzların kabarmış 

olan mermer taşlannın tamiriyle bazı 

yenileşecek mermer taşları on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 312 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (23,40) li

radır. 

4 - Ketfini gönnek iatiyenlerin her 
gün yazı i§leri kalemine ve iateklile -
rin de 27-1-939 cuma günü saat 10,30 
da Belediye encümenine müracaatları. 
(96) 10118 

Tamirat yaptlrılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinde yaptı· 
rılacak tamirat on beş giın müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1215,06 1i -
radır. 

3 - Muvakkat teminatı {91,2S) lira
dır. 

4 - Keşif ve fenni tartnamesini 
g.örmek istiyenlerin her gün yazı işle
n kalemine ve isteklilerin de 27-1-939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracatlan. (97) 10119 

Muhtelif elbise yaphnlacak 
Ankara Belediyesinden : 

, 1 - Su işleri müstahdemini için 
aptmlacak 72 takım elbise ve elli ta
ıe tu~um ile dört tane it gömleği on 
beş gu1' müddetle açık ekailtmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1773) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (133) lira-

0 
&~ 

Ankara çüncü Orta Okul Direk-
törlüğünden : 4 -:- ~ümune ve şartnamesini gör -

Okulumuz için cins ve mikdarı a-
agıda yazılı eşya yaptırılacaktır. 

mek ı~tıyenlerin her gün yazı işleri 
kalemıne ve isteklilerin de 27-1-939 
c~ ~ünü saat 10,30 da Belediye en -
cumcnıne müracaatları. (99) 10121 Muhammen fiyatı 1501 lira olan bu 

eşyanın 6 şubat pazartesi günü okul
lar sağışmanlığında saat 15 te yaptırı- 1 
lacaktır. Şartname okul direktörlü-
ğünde görülebilir. (237) 

Adet • 
Anlıara Lemım

00

Amirliği .J 
40 Ton bulgur ahna<ak Etejer 

Öğretmen dolabı 
Llboratuar dolabı 
Yazıhane 

La.boratuar masası 
Harta sehpası 
Kütüpane 
Portmanto 

10259 

Jandarma 

3 
1 
3 
4 

10 
4 
1 
ı 

22 füfekci sandığı alana<ak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Vasıf ve örneğine uygun ve 

bir tanesine yüz yetmiş dört lira on 
kuruş kıymet takdir edilen yirmi iki 
tüfekçi sandığı 9. 2. 939 perşembe 
günü saat onda açık ekailtme usulil 
ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek iıtiyenlerin 287 lira 27 kuruşluk 
teminat mektup veya vezne makbuzu 
ile şartnamede yazılı belgelerle bir
likte tam vaktinde komisyona haf 
vurmaları. (160) 10200 

Ankara Levazım Amir/iği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Kırklareli ihtiyacı için 40 ton 
bulgur açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li
ra olup ilk teminatı 300 liradır. 

3 - , İhalesi 28. ı. 939 cumartesi. 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
atın alına komisyonunda yapılacak· 

tır. 

1 4 - Taliplerin belli vakitte komi .. 
yonda bulunmaları. (ll 7) 10132 

Bir layla binası yapf11llacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için kapalı zarfla eksiltmi
ye konulan bir tavla binasına 16-2-939 
tarihinde talip çıkmadığından 16-1-
939 tarihinden itibaren 16-2-939 tari
hine kadar bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Talip olanlar mezkur tarihe 
kadar her gün 2310 lira teminat ak
çalariyle birlikte müstahkem mevki 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

(232) 10257 

Zayi makbuz 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Askeri konağın 28 kilo sığır etine a

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

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

4 Kalem malzeme 
ahnocak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin 24/ 11 ci kan/ 939 salı gü

nü saat 10 da teminatlariyle birlikte 
Ankara levaz ım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (215) 
Adet Cinsi 

20 Su kugası No: 28 
10 Kanca 
2 12 metrelik merdiven - üç par-

çadan -
1 6 metTClik merdiven - iki par-

çadan - 10240 

Pirinç unu al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komİgyonundan : 
Çapa marka ve torba içinde 250 ki· 

lo pirinç unu pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 38 kuruştur. Talip 
lerin 23-1-939 pazart~i gıinü saat 11 
de teminatlariylc birlikte Ankara le
ıazım amirliği satınalma komisyo -
•una gelmeleri. (216) 10241 

3 kalem eşya ol.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıdaki üç kalem malzeme pa -

zarlıkla alınacaktır. Nümuneleri ko -
misyondadır. Taliplerin 23-1-939 pa
zartesi günü saat 10 da teminatlariy
le birlikte Ankara Levazım amirliği 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Adet Cinsi 

14 
14 
28 

Yatak kılıfı 
Çift terlik 
Nevresim 

(217) 10242 
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Devlet Hava Yolları 

Tamir atelyesi ve garaj 
yaphr1lacakl1r 

Devlet Hava yolları Umum 
dürlüğünden : 

1 - Devlet Havayolları 
tayyare meydanında yaptırılacak 
mir atelyesi ve garaj intaatı, ka 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
tır. 

2 - Keşif bedeli (26.431) lira 
kuruştur. 

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

4 - Eksiltme, şartname ve 
müteferri evrak (132) kuruş muk 
!inde Ankara'da Devlet Havayo 
acentasından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
!iplerin (1983) liralık muvakkat 
minat vermeleri, Nafıa Vekaletin 
alınmış ehliyet vesikası göster 
ri lazımdır. 

Bu vesikanın istihsali için eka 
menin yapılacağı günden en az s~ 
gün eve] bir istida ile isteklil 
Nafıa Veka.Jetine müracaatları ve 
tidalarma buna benzer yaptıkları 
Iere ait işi yaptıklarından aldı 

vesikaları ibraz etmeleri llzımdır. 
müddet zarfında vesika talebinde 
lunmıyanlar eksiltmeye giremez]' 

6 - İstekliler teklif mektuplaı 
ihale günü saat (10) a kadar ekı 
me komısyonu reisliğine makbuz ı 
kabilinde teslim edecekler. 

Postada olacak gecikmeler ~ 
olunmaz. (88) 10104 

İki Sıhhiye Otomobili ah~ 
Devlet Hava Yollan Umum M 

dürJüğünden : 
1 - Devlet Hava Yolları u 

müdürlüğü tarafından iki sıhiye ( 
mobili kapalı zarf usuliyle eksil 
ye konulmuştur. Muhammen b , 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30-1-939 pa 
günü saat 11 de umum müdürlült 
nasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1650 liradır. Nakten verilecek t 

Alma Komiıyonundan : natın Ziraat Bankası 3667 nolu i 

Yangın söndürme aleti ıhnacak 

78 adet komple yağın söndürme :i- hesabına yatırılması lazımdır. 
Jeti alınacaktır. ElJerinde yangın sön 4 - lstiyenler şartnameleri 
dürme aleti olan firmaların marka, let hava yolları Ankara ve lstarı 
tip, evsaf, resimleri ile aletin hususi- acentalarından parasız alabilirler. 
yetlerüni bildirir kataloglarını evelce 5 - Taliplerin ihaleden bir 
tecrübe ettirilerek rapor alınmış ise veline kadar teklif mektupların 
r~po.r. •ur~tlerin.i ve son fiyatlarını şartnamede yazılı vesikalariyle bi 
bıldırır hır teklıf mektubunu en son 1 te müracaatları lazımdır. Postad 
27-1-939 akşamına kadar Ankara leva- lacak teehhür nazarı itibara alı 
zım amirliği satın alma komisyonuna (128) 10 
vermeleri. {218) 10243 

Askerlik işleri 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 

Ankarada bulunan 310 doğumundan 330 dahil doğumlu ihtiyat yab 
eratın mutad olan senelik yoklamaları yapılacaktır. 

Hangi doğumluların hangi günlerde yoklamalarının yapılacağı • 
yazılıdır. Her doğum tayin edilen günde mıntakasında bulunduğu e 
yet komiserliğinden veya belediye muhtarlık işleri müdürlüğünden 
dikli alacağı ikamet vesikası, nüfus cüzdanı ve askeri vesaikiyle An 
yabancı askerlik şubesine gelmeleri ilan olunur. (233) 102 

GÜNÜ 
310 Doğumlular 25 • 2. Kanun 939 Çarşamba yoklamıya 

311 
" 30. " " 

Pazartesi 
" " 312 •• 6 - Şubat .. " ,, • 

313 
" 

8. .. .. Çarşamba 
" " 314 ,, 13 • ıs 

" " 
P.tesi ve çarşamba ,, • 

315 
" 20 - 22 " " " " • 

316 
" 27 - .. 1 mart " .. .. • 

317 .. 6 • 8 Mart .. " •• • 
318 .. 13 - 15 " " .. •• • 
319 

" 
20 - 22 •• .. .. •• • 

320 " 
27 - 29 " 

,, .. .. • 
321 " 

3 - 5 Nisan .. .. .. • 
322 .. 10 - 12 .. " " .. • 
323 .. 8 - 10 Mayıs .. 

" •• • 
324 .. 15. 17 .. .. " " • 
325 •• 22 - 24 •• " .. " • 
326 " 

29 - 31 " .. 
" " • 

327 .. 5 - 7 Haziran 
" " " • 

328 .. 12. 14 
" " " .. .. 

329 " 19 - 21 .. 
" .. .. .. 

330 " 26. 28 .. .. " " " 
Muhtelif eşya ve malzeme alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan : 
939 .y~h ağustosunda hal'biye okulundan subay olarak çıkacak 1000 k · 

ok~r ı.çın qağıda cinsleri yazılı eşya ve malzeme taahhüde bağlanmak 
retıyle satın alınacaktır. 

B~ taa~h~d~ iştirak etmek istiyen müessesatın alınacak eşya ve ma 
menın en ıyı cınslerinden kıyafet ve techizat talimatnamelerine uygun 
rak yapılmış birer nümunelerinin en son olarak 6 şubat 939 pazartesi a 
mına kadar harbiye okulunda teşekkeül etmiş olan muvakkat satınalma 
misyonuna göndermeleri ilan olunur. (235) 
Subay elbiseei: 1 kilot, 1 ceket, 1 şapka, 1 manevra şapkası imal edild 
parçalariyle beraber 

Subay kaputu: Kumaf ve kullanılan malzeme parçalariyle beraber 
Çizme: imal edildiği malzemenin parçalariyle beraber 
Battaniye 4 kilo ağırlığında 1,50 arz 2,40 tulUnda 
Büyük üniforma: Kılınç ve teferrüatı beraber 
Alimünyüm matara : imal edildiği malzeme parçalariyle 
Manevra kemeri: 
Manevra sandığı : imal edildiği malzeme ve parçalariyle beraber 
Portatif karyola: imal edildiği parçalariyle beraber 
Kronometre saat: · • 



' 

-10-

Muhtelif eşya satışı 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden : 
A,ağıda müfredatı yazılı eşya 7-2-939 salı gününden iti?a~~n 

her gün saat 10 dan 15 buçuğa kadar Akköprü civarındaki gum 
rük idaresinde açık arttırma ile satılacaktır. Talip olanların % 
7,5 pey akçesiyle o gün ve_ o saatte müracaatları. (121) 10128 

Kilo Gram Kıymetı 

12 5P!'I 

l ,c:g;) 

H 020 

" 850 
o ıoo 

o 100 

12 500 
100 

5 000 
1 800 

o 380 
o 900 

3 400 
1 100 
o 280 
l 300 

100 
100 

ı 300 
650 

1 000 
2 500 
o 220 

200 
100 
140 
880 
350 
520 
620 

9 000 
5 000 

28 500 
120 
200 

4 adet 
2 .. 

320 
150 
120 

080 

5 l\JO 

200 
3 000 

500 

010 
400 
700 
620 
580 

60 000 
100 

1 000 
210 

010 
300 
800 
100 

080 
010 
080 

020 
7 100 

1 220 
100 

1 adet 

g 100 
010 
300 

10 850 
1 040 

l 400 
010 

2 250 
2 080 

020 
19 000 

2 250 

Adet 6 

o 340 
100 
020 
300 

2 650 

500 
500 
480 

4 900 
7 000 
2 000 
1 000 

o 500 
1 100 
2 700 

o 240 
10 010 

60 000 
00 150 
2 450 
1 200 
l 950 
1 000 

40 
500 

1 000 
3 350 
o 400 

200 

21.1() 

3 ~·;cı 

2 000 
1 500 

050 

L. K. ESYANIN CİNSİ 

ıso 

17 
11 
o 50 
o 20 
o 10 
o 60 
o 10 
6 00 
1 90 

o 15 
o 05 
o 75 
o 20 
4 

50 
2 
o 05 

40 
50 

1 00 
10 1)0 
2 00 
1 00 
o 60 
o 15 
2 00 
o 50 
2 00 
o 50 

o 15 
1 25 

10 70 
1 50 

15 

3 00 
o 20 
o 20 

26 
z 00 

20 

1 00 
o 10 
5 

40 

00 05 
05 00 
00 50 
00 10 
00 60 
07 00 
00 05 

20 00 
01 00 

00 10 
22 00 
50 00 
00 50 

02 00 
00 20 
00 05 

00 05 
37 00 

13 00 
2 00 
1 00 

00 25 
00 05 
05 00 
55 
00 80 

Ol 00 
00 15 

2 40 
5 00 

00 10 

1368 00 
0000 25 
0000 05 

Ol 50 
00 10 
11 00 
25 00 
00 30 

1 00 
o 07 

60 
8 00 
2 00 
o 50 
o 15 
1 00 

20 00 

3 00 
20 00 

2 00 

10 00 
00 10 
00 15 

116 00 

030 00 
Ol 50 
00 5 
00 50 

Ol 50 
21 00 
50 00 
02 00 

no 25 
,..,, c)O 

07 00 
06 00 
00 50 

Teferruatı prinçten kösele koşum 
Safi ip ·.~ ~orap 

Kai.aloi 
Boyalı teneke kutu 
Ağaç kaşık 
Demirden galvanizli mutbak levazımı 

Ham bitümen 
Pirine boru 
Muka~va marınuliitr etiket 
Mevaddı saire ile mürettep mukavva 

kutu 
Ağaç saplı t üpürge sair mevaddan 
Demir kürek 
Akkümülatör 
Kuru pil 
Deriden kadın el çantası sade 
Yaprak sigara 
Kıyılmış pipo tütünü 

Esans koymıya mahsus boş şişe 
Kağıt ilanat resimleri 
Teneke reklam 
Ebonit tabla 
Gaz maskesi 
Yün mensucat 
Pamuktan önlük 
Lastik top 
Ağaç kaşık 

Demir kahve değirmeni 
Ayakkabı mantarı 
Altı kösele yüzü pamuk ayakkabı 
Ağaçtan çocuk oyuncağı 
İptal edilmiş defter 
Çiniden elektrik levazımı 
Çamaşır sabunu 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk Vatka 
Yün mensucat 
Tuvalet sabunu 
Tuvalet fırçası 
Yün kadın şapkası 
Pamuk kadife şapka kadın için 
Pamuk silgi bezi 

Kesilmiş adi yazı kağı dı 

Pişmış topraktan sırlı mamulat 
Pamuk mensucat 
İpek kordela 
Pamuk silgi bezi 
Kösele Glaf 
Transformatör 
Ağaç tokmak 
Lastik mamulatı 
Matbaa mürekkebi 
Galvenizli çivi 

İpekli mahlllt şerit 
Pamuk çorap adi 
Sellüloit kalem adi 
Safi ipek mensucat 
İpek işlemeli yatak örtüsü 
Pamuk mensucat 

Deri para cüzdanı 
Pirinçten yazıhane levazımı 
Kağrt kaplı not defteri 

Sellü1oit çerçeveli cep aynası 
Radyo 

Deri caket 
Deri harita çantası sade 
Yün kumaştan erkek şapkası 

Yüzü diğer mensucattan terlik 
Pamuk silgi bezi 
Bisiklet çantası takımı 
Radyo 
Makine aksamı 
Keten torba 
Demirden yazıhane levazımı 
Mukavva bavul 
Glase deri 
Ebonit mamulatı 

İpek mensucat safi 
Katranlı dört köşe ağaç 
Demir civata 
Deri glaf sade 

Pamuk sargı bezi 
İpekli mahlut çorap 
Yünden erkek paltosu 

Fırça neba~ i 

Muşamba örtü 
Kuru pil 

Adi yazı kağıdı 
Kömür kağıdı 
Yazı çoğaltmağa mahsus kağıt 
Ağaçtan ti.:p mahfazal.ğı 
Makine aksamı 
Mermer pota 
Fotograf cihazı aksamı 
Pamuk kasket 
İçi ipekle mürettep deri kadın çantası 
Kuru pil 
Demir bidon 
Kimyevi boya sanayi• mahsus 
Fahmi hayvani 

içi ipekle mürct.ep deri kad!n çantası 
Ketenden işlemeli m~sa örtüsü 
Aluminyumdan gözlük kutusu 
Topraktan avani beytiye 
Demirden yazıhane e~yası 

Demirden yazıhane eşyası 
Pamuk kordela · 
Yaprak sigara 
Yün önlük 

Yazı makinesi aksamı 
Yün ml.ı.ı.Ucat 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 
Gözlük camı 

Kilo Gram 

16 
o 400 

20 000 
19 100 
7 000 

5 600 

6 100 
o 500 
5 600 
1 000 

30 000 
70 000 
00 500 

1 080 
21 300 

900 
1 400 

600 
550 

5 200 
29 000 

080 
450 
550 

7 060 
6 200 
1 150 

300 
040 
480 

5 750 
1 000 
5 500 
4 000 

o 800 
4 200 
2 000 

250 
2 700 

17 100 
13 000 
11 000 

1 200 
o 100 
8 900 

11 800 
2 800 

18 600 
500 

450 
3 750 
8 500 

68 000 

70 000 
23 000 

8 600 
s o:ıo 

12 900 
1 300 

A. 93 000 
21 500 
11 200 
5 200 

52 000 
5 600 

12 740 
6 350 

1 000 
13 620 

1 600 
300 

040 
1 500 
o 700 

o 700 
100 

21 400 
1 100 

800 
3 400 

739 000 
8 700 

1 600 
o 005 
4 200 

o 190 
o 030 
1 200 

o 480 
o 040 
l 100 
o 180 
o 100 
o 100 

1 400 
1 240 
2 000 

500 
2 920 
6 700 
1 720 

420 
200 
160 

80 

200 
600 

280 
080 
720 
630 
020 
180 

420 
3 200 

050 
200 

1 000 

Kıymeti 

L. K. 

04 00 
03 00 

5 00 
3 00 
1 00 

6 00 

4 00 
o 5-0 
3 00 
o 2~ 

)()() 00 
10 00 
00 20 
22 00 
10 00 
00 30 
03 00 
Ol 00 
Ol 50 
00 10 
00 50 
00 05 
00 30 
00 15 

10 00 
27 00 
04 00 
00 45 

00 05 
00 70 
20 00 
05 00 

3 00 
1 00 
3 00 
5 00 
7 00 
1 00 
1 00 

2 00 
16 00 
20 00 
03 00 
00 15 
20 00 

1 50 
15 00 
3 50 
1 00 

1 00 
20 00 

5 00 
41 00 

25 00 
7 50 

20 00 
25 00 
78 00 
00 50 
93 00 
02 00 
13 00 

2 50 
11 00 
35 00 
73 00 
40 00 

01 50 
70 00 
00 20 
00 15 

00 05 
00 70 
00 10 

Ol 00 
00 10 
01 00 
7 50 

o 70 
15 00 
22 
35 

10 00 
00 40 
22 00 

03 00 
00 15 
01 50 

Ol 50 
01 25 
22 00 
04 00 
00 25 

• 07 00 

12 00 
3 00 

145 00 
9 00 
3 10 

134 00 
35 00 

5 00 
00 70 

3 50 
o 25 

5 00 
15 00 

06 00 
06 00 

1 70 
l? on 
('' •J 

1 C.ı 

4 00 

2 00 
3 50 

u~us 

Eşyanm Cinsi 

Boş demirden damacana kabı 
Sellüloit mamulatı 
Madeni eşya parlatmağa mahsus lohza 
Plan 
Ağırlığı on beş kiloya kadar makine 

aksamı 

Mevaddı saire ile mürettep pamuk 
çanta 

Ağaçtan spor alatı 
Alüminyum matara 
Elelr~ik sayacı 

Demirden boyalı mutbak ıakıımı 
Mevaddi şaire ile mürettep deri kürk 
İnşaatta müstamel çimento mamulatı 
Katranlı ip. 
Sigara 
Elektrik sayacı aksamı 
Sanayie mahsus mustahzar boya 
Şarap 

Sabun 
Çerçevesi adi gözlük 
Madeni gres yağı 
Madeni yağ 
Katranlı jüt ipliği 
Takvim 
Mektep defteri 

Keçe mamUlatı çanta 
Deriden eğer takrmı 
Pamuk perde 
Bant izole 
Ke.en ipliği 
Bant izole 
Pamuktan kenarı işlemeli mendil 
Bükülmemiş ipek suni 
Demirden dökme heykel 
Galvenizli demir çivi 
Pamuk önlük 
Deri kaplı glasör 
Fotograf resimlen 
Oyun kağıdı 
Kata loğ 
Demir civata 
Pamuk mensucat 
Maske 
Mevaddı saire ile mürettep bez çanta 
Boyalı demir kutu 
Gaz maskesi 
Ağaç kaba mamulat 
Deri bavul 
Boyalı demir kilit 
Sair mevat ile mürettep kauçuk ma-

mulat 

Keçe maıntılatr 
Gaz maskesi 
Ağaç mobilya 
Mevaddr saire ile gayri mUrettep re

simli ilanat 
Boyalı demir dolap .. 
Oksijen alatt 
Boyalı mensucat 
Pamuk kordela 
Kendir çuval 
Yün keçeden erkek şapkası 
Ham bitümen 
Teharet kağıdı 
Alc;ııdan yapılmış heykel 
Toprak mamulatı küp 
Pamuk kordela 

Kilo Gram Kıymeti 

L K. 

100 o 25 
040 o 65 
240 2 10 
650 o 50 
100 6 00 
880 10 00 
140 12 60 

2 600 2 75 
2 200 3 00 

030 o 70 
Cl'""') 1 00 
'Ct...0 o 60 
130 2 60 
220 2 00 
620 1 50 

1 120 1 75 
350 7 50 
240 5 00 
250 2 00 

420 8 50 
200 o 50 
270 o 35 

3 940 30 00 
500 00 75 
020 00 50 
150 2 00 
400 55 
130 4 00 

1 780 12 00 
600 12 00 

170 10 20 
80 3 90 

560 1 85 
3 500 4 00 
2 350 35 00 

790 2 00 
2 200 2 50 
1 200 10 00 

100 7 50 
450 4 10 
050 1 00 
050 1 50 

1 150 2 60 
1 140 9 80 
3 100 30 00 

50 00 50 
100 50 
120 30 
040 3 00 
040 15 
020 1 00 
210 13 00 
200 75 
040 90 
020 25 

1 220 5 70 
1 300 3 50 

100 o 50 
195 4 00 
560 5 10 
650 11 00 

ı 100 18 00 
420 60 

880 1 50 
2 900 3 10 

080 75 
100 1 15 
070 10 
040 1 00 

020 15 
,. 050 6 00 
,? 50 o 50 

Demirden yazıhane eşyası adi 270 19 50 
Pamuk kordela 460 4 00 
Sanayie mahsus macun 200 15 
Sabun 420 4 00 
Ağaç saplı demir bıçak adi 130 50 
Porselen Pota 700 3 00 
El aleti kelpeten 40 15 
Lastik boru 100 5 
Demir destere 30 15 
Madeni zift 530 39 00 
~~ ~ 850 
Ağaç eşya 140 50 
Kösele koşum 60 ~; 
Aspesto tuzu 20 

10 Ağaç dolap 20 
2 00 Mustahzaratı trbbiye 1 200 

Kuştüyü podra ponponu 14 140 
2
! ~~ 

Kösele bavul 480 

Deri kitap gılıfı 3 930 ~~ ~~ 
Pamuk bardak altlığr işlemeli 3~~ 

01 00 
Çay 90 3 50 
Diş macunu 

0 
8 00 

Dudak ve yanak ruju 2~0 0 
20 

Krem 
340 

9 00 
Fodra 7 00 
Oyun kağıdr ~~~ 

60 
00 

İpek çorap 
1 380 

13 00 
Yün mensucat 

250 
20 00 

Oyun kağıdı 
260 

08 oo 
İpek kumaş 60 05 00 
Kıyılmış tütün 150 Ol 00 
Kağıt bavul 80 06 oo 
Krem 120 09 00 
Sigara 260 03 00 
Müstahzaratı tıbbiye 050 Ol 00 
Pamuktan suspansuar 050 oo 60 

Fodra 250 17 00 
Diş macunu 620 45 00 
Şampuvan 200 05 00 
Saç boyasr 020 00 05 
Krem 020 00 15 
İpek krravat 030 1 00 
Çikolata 030 1 00 
Sigara 020 O 50 
Ebonit ağızlık 060 O 25 
Müstahzar-atı tıbbiye 500 8 00 
Maşe mukavva çanta 40 3 00 
Yüzleri sair mevattan terlik 170 15 00 
Mevaddı saire ile mürettep mukavva 300 22 00 

bavul ·t0 t90 7 5 
Yünden boyun atkısı 520 39 00 
Pipo tiitünü 100 07 50 

Eşyanın Cinsi 

Havagazı yakma ~ti 
Pamuk silgi bezi 
Deri kayak gılafı 
Demir kayak 
İpek boyunbağı 
Deri ayakkabı 
Donatılmış yün kadm şapkası 
Mukavva çanta 
Demir oyuncak 
Port sürme 
Müstahzw ilaç 
Dudak tı:r,.A 
Krem 
Müstahzar irn.ç 
Oyun kağıdı 
Şekerleme 

Kibrit 
Krem 
Keten mendil 
Podra 
Pamuk mendil 
Kağıt tabak altlığı 
Deri bavul 
Pamuktan dikilmiş çanta gıı.Ar 
Çakmak taşı 
Benzinli çakmak 
Cilalı pirinç kibritleri 
Lavanta 
Müstahzar ilaç 
Krem 
İpek çorap 
1 pek kadın pantolonu 
Fanila 
Mukavva çanta 
Kürk 
ecnebi lisaniyle yazıltn?Ş kitap 
mukavva bavul 
Müstahzar ilaç 
!pek kumaş 
Dantel mensucat yün 
Deri düğme 
Deri eldiven 
Oyun kağıdı 
Yün mensucat 

.. 
Yün boyunba ğr 
freze yün ipliği 
Yün ipliği 
İpek kıravat 
Pamuk mendil 
İpek mendil 
İpek çorap 
Tuvalet sabunu 
Port sürme 
Deri podralık 
Likör 
Rakı 

Oyun kağtdı 
Sigara 
Yün çocuk paltosu 
Rugan ayakkabı 
Glase ayakkabı 
Makinesiz demir oyuncak 1 
Makineli oyuncak demirdea 
Mukavva bavul 
Pamuk eşya 
Yünden örme ba:§lı.k 
Ağaç gönyıe 

Fodra 
Ağaç düğme cilalı 

İpek kadın şapkası 

Pirinçten traş maıkinesl 
İpek mensucat parçalan 
Yün mensucat parçaları 
! pek kadın gömleği 
Safi yün mensucat 
Pamuk havlu 

Pamuk sofra takımı 
Pamuk çanta 
Pamuk çocuk elbisesi ipekle m;ıhlQt 
Terzi sabunu 
Safi ipek mensuct 
Krem 

Diş macunu 
Pamuk ipliği 
Kağıt eşel 
Pirinç mahfaza ve crmbız 
Çikolata 

Üzeri bez kaplı ağaç bavul 
İpek tül 
Safi yün mensucat 
Müstahzar ilaç 
Dudak boyası 
Lavanta 

" Çakmak taşı 
Saç boyası 
Yün mensucat 
İpek mensucat 
Yün mensucat 
İpek mensucat 
Lavanta 
İpek kravat 
Müstahzar ilaç 
İpek boyunbağr 
Su geçmez hale getirilmiş ipek ef79 
Yün örme yelek 
Deri eldiven 

Deri çocuk patiği 
İpek çocuk elbisesi 
İpek mensucat 
Krem 
Cam kape ve iğne 
Pirinç bilezik 
Dudak boyası 
Sürme 
Yün eldiven 
Çikolata 
Kürk manto 
İpe-k eşarp 

o 90 
4 00 
3 00 Altrkauçuk ayakkab~~ı ______ ___:. ___ ..:-~7~50::'.....~~~~5~5_::0~0--~~~~~~~~MY-----~ ------
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Kilo Gram 

50 
40 
70 

ı 00 
280 

60 
670 
200 
750 
800 
850 
860 
150 

o 590 
o 030 
o 160 

860 
698 
200 

ı 100 

150 
340 

s ooo 
1 360 
1 20 
s 140 

100 
220 

'l 440 
4 ıoo 

160 
540 
120 
020 

60 
260 
740 

1 160 

2 400 
440 
300 

40 
05 
05 

400 
490 
950 
590 

1510 00 
ı 300 

760 
100 
650 
500 
200 
160 

120 
250 
150 
190 
390 
200 
960 
220 

560 
320 

--..aoo 
60 

2 520 
.soo 

ı 500 
3 

adet ı ooo 
1 000 
'1 50 

150 
ı 00 

200 
300 

1 500 
100 
150 
300 

2 800 
3 500 

23 500 
17 500 
3 500 
1 500 
1 000 

10 000 

ı 800 
1 300 
ıı 300 
4 000 
1 000 
4 000 
o 300 
1 500 
o 500 
6 000 

140 000 
10 500 
5 500 

100 
4 500 

020 
440 

l 900 
200 

400 
ıı 600 
l 600 
4 600 

900 

adet 98 
adet 2011 

l 

8 
45 

010 

800 

600 

200 
300 

Kıymeti 

L. K. 

--
2 00 
1 50 
5 00 
9 00 
1 25 
5 00 

10 00 
07 00 
19 00 
05 00 
01 00 

1 50 
3 50 

15 00 
1 00 
4 00 

18 00 
50 00 
14 50 
28 00 

03 00 
Ol 50 

8 00 
16 50 
o 90 

13 00 

5 00 
14 00 

103 00 
4 35 

o 5 
14 00 
2 50 
l 00 

o 60 
2 20 
6 50 

10 50 

2 50 
32 00 
22 00 
1 50 
o 50 
o 60 

31) 00 
00 80 

02 10 
1 50 

30 20 
24 00 
ı 40 
o 75 
o 25 

1 00 
o 15 
4 00 

3 00 
o 25 
o 25 
1 00 
o 50 

o 30 
2 10 
o 35 

o 40 
o 20 
o 15 
o o 

000 50 

2 60 
60 

7 50 
8 75 
1 10 
2 00 
1 80 
o 25 
o 10 
4 00 
o 40 

o 75 
o 10 
o 15 
9 25 

21 00 
02 00 
03 00 
10 50 
5 00 
1 25 
9 00 

o 50 
1 50 
1 15 
4 00 
o 15 

4 00 
o 07 
4 95 
o 05 

1 50 
10 00 

3 80 
5 50 

10 
2 50 
o 10 

o 10 
1 00 
o 15 

o 10 
24 00 

3 50 
10 10 
00 10 

00 05 
5 00 
2 00 
o 15 
2 06 

100 00 
5 00 
1 50 

Eşyanın Cinsi 

Güderi eldiven 

" " 
İpek şarpa 
Yünden örme kadın elbisesi 
Pamuktan zenne çantası 
İpek kombinezon 
Müstahzar i.aç 
Lavanta 
Kolonya 
Müstahzar ilaç 
Alüminyum eşya 
Balık 

Kolonya 
Sa~ boyası 

Ecnebi sig:-ra 

" " 
" " 

İpek mensuc<ıt beyaz 
İpek mensucat 
Kolonya 
Bayan sigarası 
Femil 

Çikolata 
Şarap 
Mohna 
Rakı 

İpek eşarp 
İpek kravat 
İpek mensucat 
Mukavva bavul 
Ağaç çetvel 
Kolonya 
Kibrit 
Müstahzar ilaç 
Yün eşarp 
Yün örme kadın caketi 
Yün caket 
Yün eteklik 
Mukavva bavul 
İpek elbise 
İpek kadın eşyası 

Deri eldiven 
İpek eşarp 

İşlemeli pamuk mendil 
İçi ipekle mürettep deri çanta 
Nane şekeri 

Çikolata 
.. 

Kına 

Kolonya 
Bisküvi 
Çikolata 
Hurma 
Şekerleme 

Sar dalya 
Sigara 

•• 
Reçel 
Çikolata 
Tuvalet sabunu 
Kırmızı havyar 

Felemenk peyniri 
Çikolata 
Çay 
Marmelat 
Ağaç oyuncak 
Çivit 
Peynir 
Toprak sırlı yaldızlı sakar 

Deri çanta 
Adi cam süı~hi 
Üzeri sedef kakmalı tavla 
Keman 
Üzeri kağıt kaplı mukavva kutu 
D:Jıbin 

Deriden bel kayıtı 
Demirden elbise askııı.. 
Boyalı demir küvet 
Gümüş fincan zarfı 
Ağaç sehpa 
Ağaç fotograf şasesi 
Porsölen fincan 
Porselen sigara tablası 
Pamuktan eski elbise 
Yünden eski elbise 
Ciltsiz kitap 
Ciltli kitap 
Fotograf aksamı 
Pamuk yatak çarşafı 

Pamuk yastık 
Bakır mutbak takımı 
Mutbak levazımı demirden 
Pirinç gaz ocağı 

Pirinç sefer tası 
Pirinç havan 
Kuru fasulya 
Pirinç mangal \ 
Tel elek 
Eski, pamuktan kadın çorabı 
Demir şiş 
Demir ütü 
Makine aksamı 
Üzeri teneke kaplı ağaç sandık 
Adi pirinç hırdavat eıyuı 
Demir cetvel 
Elektrik sayacı 
Çerçeveli termometre 
Camdan alatı fenniye 
Benzin sayacı 
Adi el terazisi 

Adi cam tüp 
Oksijen cihazı 

,, ,, 
,, ,, 

El aleti demirden 

Muşamba metre 
Cam kavanoz 
Cam eşya 
Adi demir çivi 

Alüminyumlu zerinde 
Otomatik Atat 
Yüzü kamilen deri boyacı aleti 
Ketenden hazır eşya 

.................................................... ! 
ı Vilôyetler 
................................................................ 

Köprü inşaah 
ÇanaKK.ue .t.ncuıu .. ıu uaımisin

den: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Biga -

Karabiga yolu uzerinde betonarme o
larak yapılacak olan köprüler ınşaatı 

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

2 - Hu işe ait şartnameler ve cv-
ıaklar §Unlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık i§leri genel §artan

mesi 
D) Tesviyei turabiye şose ve kargir 

inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli metraj cetveli fiyat 

bordrosu 
G) Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için i&
teklilerin 966 lira 38 kuruı muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacaklrr ehliyet 
feniye vesikasını ibraz etmeleri, ve 938 
yılına ait ticaret odası vesikasını ibraz 
etmeleri lfizımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir aaat evetine 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazmr 
<lır. Postada olan gecikmeler kabul e-
rlilmez. (204/135) l 0158 

Mektep yaphnlacak 
Aydm Vilayeti Daimi Encüme -

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın i· 

linin Çine kazasında ilk mektep inşaa
tı 27570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi. 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F- Resimler 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Ek:siltme 30.1.939 pazartesi gü

nü saat ıs de vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2068 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış yapı müteahhit~~ğ~. v~
sikası göstermesi. Yaptığı en buyuk ı
şin bedeli (25.000) liradan a~ağı ol -
maması müteah.hidin bizzat diplomalı 
mühendis ve ya mimar olması veya 
bunlardan birisiyle müştereken tek • 
lif yapması ve mukaveleyi birlikte im
za etmesi lfizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar vilayet encümenine gc -
tirilerek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (153) 10169 

Motör ve saire ahnacak 

3 - İstekliler bu işe ait fenni şart
name ve eksiltme şartnamctıi ile mu
addel proje ve keşif raporunu 3 lira 
mukabilinde Maraş belediyesinden a
labilirler. 

4 - Eksiltme 939 şubatının doku -
zuncu perşembe günü saat 15 te Ma -
raşta belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

5 _ Münakasaya gireceklerin ka -
nun dairesinde bütün vesikalarını ib
raz ve kanuni teminat akçelerini ita 
etmeleri meşruttur. 

6 - Muaddel projeye göre makine 
ve malzeme aksamında hiç bir tebed
dül olmıyacağından (yalnız cebri bo
ru bire indirilmittir) ve işte çok müs
tacel bulunduğundan 20 gün müddet
le ilanı kabul edilmiştir. 

7 - Teklif mektupları şubatın 9 un 
cu günü saat 14 e kadar kabul olunur. 
Fazla izahat almak istiyenler müna -
kasa şartnamesinde bulurlar. 

(336-205) 10228 

Buz nakliye kamyonu ahnacak 
Adana Belediy-e Riyasetinden : 
1 - Buz nakline mahsus bir adet 

buz nakilye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin se
kiz yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı iki yüz on 
liradır. 

4 - İhalesi şubatın 9 uncu perşem
be günü ıaat on beşte belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı işle
ri müdürlüğündedir. 1stiyenler ora
dan parasız olarak alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminat
lariyle birlikte muayyen saatte bele
diye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 10263 

Ankara Valiliği 

Kiralık kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 
2. 1. 939 gününde ihale edileceği i

lan edilmiş olan Çubuk çayı mecrasın
daki kum parsellerine vakti muayye
ninde talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi hük
müne tevfikan bir ay müddetle pazar
lığa konulmuştur. 

Taliplerin hCt' pazartesi ve perşem
be günleri encümeni daimiye müraca
attları ve şartnamesini görmek istiyen
lerin de hususi idare tahakkuk ve tah
sil müdürlüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (122) 10135 

Ankara Defterdarlağı 

Saydiye münakasası 
Ankara Defterdarlrğından 

1-3-1939 tarihinde iltizam müddeti 
hitam bulan Kızılırmak % 12 saydiye 
rüsumunun 1-3-1939 tarihinden 1-3-
942 tarihine kadar üç senelik iltizamı 
11-1-939 tarihinden itibaren 2490 sa -
yılı kanun hükümleri dairesinde 20 
gün müddetle açık artıI'.maya konul
muştur. 

1 - Mültezim Kızılırmak'ta çıkan 
havyarlı ve havyarsız balıkların % 
12 saydiye rüsumunu alacaktır. 

:ı - Muhammen bedeli 4500 dört 
bin beş yüz liradır. 

3 - % 7,5 muvakkat teminat 337 
lira 50 kuruştur. 

4 - İhale 30-1-939 tar.ihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de Bafra mal
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Şartname Samsun Defterd;;.rıı
ğından ve Bafra malmüdürlüğünden 
parasız olarak alınabilinir. 

Taliplerin yevmi mezkürda % 7,5 
pey akçelerini teslim eylediklerini 
gösterir vezne makbuziyle komisyona 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

{224) 10246 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . ............................................ ........ 
Kiralık: i 

4, 5 odalı daireler - Yeni tekmil 
muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık büyük depo - İstasyona a
yakla 10 dakikada genişliği 30 derin
liği 15 metre her tarafı beton. Tl: 2195 

159 

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

160 

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

Kiralık - Y. Şehir Şurayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, 1 inci kat. Apartırnan 40 Ii · 
raya acele devren Tel- 3665 174 

Kiralık - Yeni~ehir Okula so. Mi
mar K-emal okulu yam. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta 5 oda, 1 hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 
2885 }77 

Kiralık güzel odalar - Sıhiye'de 

kaloriferli 1 veya 2 oda istenilirse mo
bilya ve yemeklıi, banyo ve aaire dahil. 
Emlak Bankası kapıcısına müracaat. 

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 N o. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire. mute-
dil fiatla. Tel: 3520 189 

Kiralık Ev - İsmetpaşa inişinde es
ki jandarma K. lığının çıktığı 67 No. 
lu ev. Suluhan No. l 9 Muhittin Akyi-
ğit'e müracaat. 190 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti karşısı 

elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 20 2 oda, l hol. 30 liraya devren 
içindekilere müracaat. 191 

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

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

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

Kiralık - Yenişehir Selanik Cad. 
1-2 No.lu Kuğu apartmanında 3 odalı 
daire. 7; No-ya müracaat. 213 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar-

! Küçük İ lôn Şartları 

1 
Dört satırlık kıic;uk ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İkı defa için 50 Kuruı 
Uc; defa ic;jn 70 Kuruı 

1 

Dört defa ıçin 80 Kuruı 

! 

Devamlı küc;uk ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesell'i on defa 
neşredilecek bir illin için, 14-0 kuruş 
alınacakur. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki bosluk· 

: lar miıstesna. 30 harf itibar edilmiş
i tir. Bir kiıc;uk ılan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için be
• her seferine aynca on kuruş alınır. 

! Küçük ilanların 120 harfi 
f geçmemesi lazımdır. Bu mik
İ tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
i tarifesine tabidir. 
: ................................................... . 

Otomobil Radyosu - Bir otomobil 
radyosu aranıyor. 1981 Telefona mü-
racaat. 194 

iş arıyanlar: 

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

Jş arıyor - Mükemmel almanca 
ve fransızc.a bilen bir steno daktilo 
bayan akşamları iş arıyor. Ulus'ta K. 
B. rumuzuna mektupla müracaat. 196 

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

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

lş arıyor - Serbest bir inşaat ve 
yol mühendisi, bilhassa müteahhitler 
yanında çalışmak {\zere iş arıyor. U-
1 us'ta M. F. rumuzuna müracaat. 241 

J, Anyor - Ecnebi ve tecrübeli bir 
bayan çocuklara bakmak fıransızca 
ve almanca ders vermek istiyor. Ulua--
ta "N. S.'' müracaat. 242 

Satıhk: 

Satılık - 33 model fort marka kap
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çi~in yurt ao 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele satılık ev - Müracaat: Ana
fartalar caddesi Şık berber salonu 

156 

Satıhk - Lüks mobilya. Yemek, 
yatak odası ve salon takımları. Yugo&
lavya sefareti Bay Vişatski'ye müra-

şısı Karanfil ve Bilge sokağının köşe- caat. 185 
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Kiralık - Samanpazarma yakın 
Arslanhane camisi karşısında 11 No: 
lu apartmanın üçüncü katı. 4 oda ve 
saire. İçindekilere müracaat. Tl. 27 50 

217 

Kiralık oda - Müşterek banyo mut 
fak, Yenişehir, Kızılay karşısı İnkı

llip S. 13, Daire 4 - Dahil. Vek. vesti
yer Mehmet görmek. Cumartesi pazar 
saat 15 e kadar. 220 

Kiralık - Necatibey mektebi civa
rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müracaat. 221 

Kira.Irk - Kavaklıdere Giiven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, bany~, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 dakı-
ka ucuz, havadar. 234 

Kiralık Oda - Yenişehir Demirte
pe köprüsü yanında Özver~n Ulus so
kak ı No. h Ap. alt katta aıle yanında 

235 
Kiralık Möbleli Oda - Yenişehir A
tatürk caddesi Orduevi karşısı Sevim 
Ap. 3 No. Jı daireye müracaat. 236 

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

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de Koca -
tepc'de yeni yapılacak meclis sahasın
da kelepir. Bayram Cad. No. 1 Tl: 
2406 197 

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

Satılık mobilya - İyi muhafaza e
dilmiş 16 cı Louis oda takımı satılık -
tır. Kızılırmak caddesi 24 Ti: 3198 

230 

Demir boru ve saire ahnacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdür

lüğünden : 
1 - Ankara orman teşcir sahaaı 

için yerli malı 900 metre 3 parmak 
demir boru ve 5 kalem redikson ve 
saire 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Aydın Belediye Reisliğinden: .ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 
ı _ Kapalı zarf usulıyle eksiltme- : - KİRALIK - Yenişehir asfalt üze-

ye konulduğu evelce ilan edilmiş ola? = Refik Fenmenin Kifaplan = rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 

2 - Borular orman fidanlığı yakı· 
nında 5 tepeden birisine teslim edi
lecek bedeli teslimi müteakip verile· 
cektir. Pul ve sair masrafı müıteriye 
aittir. 

belediye elektrik santralına ilave edı- : --- her şeye elverişli. Ti: 3989 249 
939 Yeni harfli kitaplar: lecek motör ve teferruatının 12.1. _- KİRALIK - Yenişehir Me"'-ruti _ Yeni Elektrikçilik, 3 cilt 160 K. ~ 

tarihinden itibaren bir ay içinde pa • ; (Ehliyctnameye hazırlar) E yet Cad. eski pazar yeri karşısı Ki- 3 - Borular tarihi ihaleden itiba
ren ı ayda teslim edilecek edilmediiİ 
takdirde dipozit irat kaydolunacak· 
tır. 

zarhkla neticclendirilmeaine karar ve- E Elektroteknik, cilt 1 ve E çit sokak 3 oda acele kiralık, Tl; 3989 
rilmiştir. : : 250 

2 - Muhammen kıymeti 24860 lira : 111, beheri 100 K. : 
ve kati teminatı 3729 liradır· : Elektroteknik, cilt l1 ye- E 

3 - Bu işe ait proje ve prtnameler : ni tabı ;: 
arzu edenlere parasız gönderilir. Pa - - 1) Piller, akümülatörler 15 K. : 
zarlık icin taliplerin pazartesi ve per- : 2) Daimi dinamolar 25 K. E 
şembe günleri öğleden sonra belediye : 3) Alternatörler 30 K. E 
daimi encümenine müracaatları. ilan : 4) Transformatörler (basılıyor) E 
olunur. 10217 E Türkiye'nin Elektrifikas- : 

Elektrik tesisatı 
Marat Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak idro elektrik san

tralının projesini ahiren Nafıa Ve -
kaletinden musaddak tadile göre ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli inşaat 
kısmı (7718) lira (33) kuruş ve miha
niki kısmı (33420) lira (20) kuruş ol
mak üzere 41138.53) liradır. 

2 - Teklifler inşaat ve mihaniki 
kısımları için ayrı ayrı da ubul olu· 
nacaktır. 

E yonu 40 K. E 
: Madde ve Ziya. (Fenni, : 
: felsefi) 20 K. : 
: Termodinamik, 1htirak. : 
E 2 cilt 150 K. = 
E Eski harfli kitaplar: -
: Ameli Elektrikçilik 60 K. : 
- (Ehliyetnameye hazırlar) : 
: Makinacılık, Telsiz. Oto, : 

beheri 20 K. -
: Einstein nazariyesi 50 K. _ 
: Ankara'da Akba ve Tarık kitap- -
: evinde. 183 : 

':111111111111111111111111111111111111111;: 

Aranıyor: 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı Kardeşler karşısındaki Fethi 
Akyığıt kirtasiye ve cilt evine nıüra • 
caatları. 17 8 

4 - Müşteri münakasaya girmeı-
den evel % 7,5 dipozit akçesi yatıra
caktır. Münakasa 28. ı. 939 tarihinde 
icra edileceğinden talip olanlar dipo
zit akçesiyle cumartesi günü saat 11 
de Ankara OI'.man müdüriyetine ı;el· 
meleri ilan olunur. (162) 10173 

~==========================================~ 

Daktilo aranıyor 
İstanbul'a sekiz saat mesafede bulunan büyük bir müessese için 

asgari Orta Mektep mezunu olmak üzere, çabuk dikte alan ve ha
tasız yazan bir daktilo aranıyor. Eyi almanca bilenlere daha yük -

sek maaş verilecektir. İsteklilerin; bir resim ve yaşlarını tahsille- J 
rini, şimdiye kadar çalıştıkları yerleri, maaş taleplerini gösterir 
kısa hal tercümclerile (B. E.) rumuzu altında İstanbul Posta Ku -
tusu 176 adresine tahriren müracaatları. 7039 

~:================================:========~ 




