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navutl Italyan tehdidi albnda ! 

Arnavutluk - İtalya münasebatı fenalaştı 
,-

Arnavutluk limanlarından bir 
kaıının işgalinden korkuluyor 
ltalya1nın1 yanı başında askeri bir 

hareketi muhtemel görülüyor 
Londra, 24 a.a. - Arnavutluktan buraya gelen bitaraf müşahitler, İtal

ya'nın Arnavutluk limanlarından bir kaçını işgal etmesinden korkuyor
lar. Bu müşahitlerin söylediklerine nazaran Arnavutluk her ihtimale kar
§İ Yugoslavya'dan sılah almak fikrindedir. Hatta kıral Zogo'nun bile is- ~ 
tifasr derpiş ediliyor. Kızılordu'nun yıldönümü dolayı

•iyle bir nutuk veren M areıal 
Voroıilol 

Siyasi mahfillerde beyan olunduğuna göre, İtalyan kıtaları İspanya'dan 
döndüğü vakit Musolini İtalyan umumi efkarını avutmak için İtalya'nın 
yanı başında bir harekete geçmesi muhtemeldir. Gene bu mahfillerde İtal
ya ile Arnavutluk arasındaki münasebetlerin son zamanlarda fenalaştığı 

söyleniyor. İtalya donanması için zaruri olan petrolü tamamiyle kendi 
elinde bulundurmak için Arnavutluğu işgale teşebbüs edebilir. 

Salahiyetli mahfillerde, böyle bir hareket İtalya t~rafından derpiş edil· 
diği takdirde Yugoslavya - İtalya arasında büyük bir gerginlik hasıl ola
cağı beyan edilmektedir. 

Türk memurunda 
• • •• lf enerııaı 

Kemal ONAL 
Hakiki anatki.r; en büyük mü

kafatı, emekle yarattığı eser için, 
kendinin ve muhitinin duyduğu hay
ranlıkta bulur. Birçokları için deme
aela ticaret hayatında bir i§te mu
•afEak olmak, onun getireceği ka
zançtan; devlet hizmetinde de bir e· 
•er yapmalı:, onun temin edeceği ter
fi ve haktan daha üstün bir haz ve. 
rir. Bütün bunlar, insan varlığındaki 
asil hislerin birer tezahürüdür. 

Kızılordu'nun 

yinni birinci 
yıl dönümü 

Kıtalar ana kanun 

üzerine yemin ettiler 
Mo5kova, 24 a.a. - Kızıl ordunun 

21 inci yıldönümü münasebetiyle bü.

tün kıtaat yeni esas kanun üzerine 
yemin etmişlerdir. Bu münasebetle mü 
teaddlt nişanlar verilmiştir. 

ıUcın•şcıl Voroşilof'un nutku 

Tahlif töreninden sonra bir nutuk 

söyliyen Mareşal Voroşilof, ezcümle 

Hizmeti menfaatin, muvaffakiye
ti karın üstünde tutmak, ıüphesiz i -
leri bir insan olmanın baılıca tartı
dır. Bu ileriliği bir tahsil kademesiy
le mi ölçeceğiz? Bunu kimse doğru 
bulmaz. Bilhassa türk cemiyetinde; 
bilgili, görgülü olan, hatta milli se
ciyesini kötü ve yabancı hislerin esa
retinden kurtaran herkes yalnız 

harp meydanında değil, günlük ha
Yatında da faziletli bir çalıf111aDm a
kıtı içindedir. Türk milletinin yÜk
aek vasıfta olması da bu zümre va. 
tandaıların çokluğundan ileri gel
tnektedir. Binaenaleyh bu memle
kette münevver olarak hizmet mev. 
kiinde bulunanlar, milli seciyedeki 
bu asaletin üstünde bir gayret gös
termek mecburiyetindedirler .. 

Yukarıda Arnavutlar ara•ında be•a, CJ§ağıda i•tila•ı bile bahi• 
mevzuu edilen Kıral Zog'un evlenme töreni esnaaında 

alınmtf bir re•mi 

"- Her yerde, kanımız ve hayatı -
mızla, vatanımıza, ha1knnıza ve hükü
mctimize hizmet edeceğimize yemin 

ettik. Her birimizin, Büyük Lenin ve 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Memur, yeni Türkiye'nin hiz
tnetle mükelld bir münevveridir, o
nun bu faziletli çalıtma yolunda her 
za.ınan en taze ve en yükaek enerji
yi taşıması icap eder. Bu faziletki.r 
enerjiyi kaybedenler, yahut çalıpna
at mukabilinde bir fey bekleyip de 
elde edemeyince münkesir kalanlar, 
hizmet saflarından ayrılmayı kabul 
etmiş sayılırlar. 

Memurlarda bu enerjiyi zayıfla
tan bazı dış sebepler yok değildir ve 
bunlara kartı alınacak tedbirler, e
llerjiyi takviye etmit olur. 

Bu mevzuda yapılması ilk hatıra 
relen fey, memurların vazifelerini 

(Sonu 5 inci sayfada) 

BUGU 2 inci SAYFADA 

Dİi hakkında konuşmalar 

Kelimelerin 
hayati na 

dair ... 
Yazan: F. R. ATAY 

Milli Şef İstanbul 

Valisini kabul ettiler 
Ankara, 24 a.a. - Reisicümhur 

ismet İnönü bir kaç gündenberi, 
Ankara'da bulunan lstanbul Valisi 
Lutfi Kırdar'ı bugün öğle üzeri ka
bul buyurmuşlar ve yemeğe alıkoy
muşlardır. 

Di 1 Kurumunda 

Maarif Vekilinin 
reisliğinde foplanh 

Dün Maarif Vekili öğleden evel ve 
sonra Türk Dili Tetkik Kurumu mer
kez heyetinin iki içtimaına riyaset et
miştir. Bu toplantıda kurumun bugün. 
kü ve ilerideki çalışmaları üzerinde 
konuşulmuş ve bir neşriyat programı 
yapılmıştır. Buna göre, Radlof liıga -
tin;n birinci cildinin bitirilip derhal 
basılması, Hüseyin Kazım'ın büyük 
türk lugatinin birkaç fonnası bastı • 
rılmış olan üçüncü cildinin tabının ik. 
mali, otuz formaya yakın bir yekun 
tutan yeni derleme neticelerinin bir 
fasikül olarak neşri; Pekarski Yakut 
liıgatinin eksik formalarınm tamamla· 
r.arak yirmi formalık bir fasikül ha -
!inde ilk kısmının basılması kararlaş. 
mış ve tercüme edilmiş olan Divanı • 
!Ugatettürk'ün neşredilebilmesi için 
lazım gelen tertibatın alınması alaka
darlara bildirilmiştir. Bunlardan baş . 
ka büyük türk lUgatine hazırlık ol -
mak üzere taranmış eserlerden Şeyhi 
Divanı faksimile halinde taranan keli
meler endex olarak konarak ve önsöz. 
de şair ve eseri hakkında Dil ve Ta
rih bakımından yapılmış etüdle bera-

İngiliz istihbarat dairesi müdür muavini 
General Frederik Jorj B. Nelbill ıehrimizde 

General Frederik Jorj B. Netbitt Ankara garından çıkarken 

lnniliz istihbarat Dairesi Müdür Muavini General Frederik Jorj B. 
etb~t. yanında mihmandarları deniz binbaşısı B. Aziz olduğu halde 

dün sabah Anadolu Ekspresiyle şehrimize gelmiş ve istasyonda Genel 
Kurmay İstihbarat Müdürü ile Ankara Merkez Komutanı, İngiliz Sefa
reti Müsteşarı ve Ataşemiliteri tarafından karşılanmış ve bir askeri kıta 
tarafından selam resmi ifa edilmiştir. 

General Frcderik Jorj B. Netbitt öğ 1 
leden eve) General Kurmay Başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak ile, ikinci baş· ı 
kan Orgeneral Asım Gündüz, Milli 
Müdafaa Vekili Nacı Tınaz'ı ziyaret 
etmiştir. 
Öğleden sonra beraberinde mihman

darları ve genel kurmay istihbarat şu
besi müdürü, İngiliz ataşemiliteri ol
duğu halde saat 14.30 da Harbiye o -
kulunu, müteakiben İsmet İnönü kız 
enstitüsünü, Gazi Terbiye ve Yüksek 

Hariciye Vekilimiz 
pazara Atina' da 

Atina, 24 a.a. - Gazeteler, yunan 
hükümet reisi Metaksas ile Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu'nun 
pazar günü Atina'ya geleceklerini ve 
ken il ri 

Lehistan'da Almanya aleyhin'de 

büyük nümayişler yapıldı 

Danıiğ'i ve Sarkı 
Prusya'yı istiyorlar! 
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Almanlarla mt'slcıin olduğu için Almanya tarafından ilhak edilen Avusturya'yı, ÇekNol 
/oval mıntaluılarım, Polonya"daki alman ekseriyetini ve polonyslılıula mu.bin o/dula 
için Polonya tarafından istenılen Danzıg'i ve merkezi Konıgsberg olan ~ar.ti PruJya71 

gösterir harta 

Varşova, 24 a.a. - Bugün saat 13 c 
doğru 2.000 üniversite taleb<!Si ve 
bunlara iltihak eden birkaç bin kişilik 
bir halk kütlesi, Danzig nasyonal sos. 
yalist makamlannın polonyalılara kar 
şı aldıkları vaziyeti protesto için nü· 

mayit yapmışlardır. Nümayişçiler eı. 
çilik önünde Almanya aleyhinde mu'f
lar söylemişlerdir. 
Varşova, 24 a.a. - Lehli talebenin 

Almanya Büyük Elçiliği önündeki te
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mebus seçimi hazırlığı 

Teftiı heyetleri itirazları tetkik edecekler 

Asıh esas defterler 
bugün kaldırıhyor 
Bugün mebus seçimi dolayısiyle intihap hakkını haiz olan yurttaşlarm 

isimlerini havi olarak yurdun her tarafında asılmı§ olan esas defterler 
asılı oldukları yerlerden kaldırılacaktır. Mebus seçimi teftiş heyetleri, ge
çen on beş gün zarfında yapılan itirazları tetkik edeceklerdir. Binaen 
aleyh bugün akşam tatil saatine kadar bu hususta yapılan tetkiklerin so
nu aşağı yukarı alınmış bulunacağından mebus sayısındaki artış tespit e
dilebilecektir. Mamafih alınan hususi ma!Umata göre, artışın evelce haber 
verdiğimiz gibi. 24 rakamını muhafaza edeceği anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan Dahiliye Vekaleti mebus intihabına müteallik mazbata

ları bastırarak intihap dairelerine göndermiştir. 

r 
t t . 

Eski lngiltere Büyük El~isi gitti 

Eski lngiltere Büyu.t Elçisi Sir Persi Lorea lstanbul'da Sırkeci garında Yenı' /ngıltere 
Büyük Elçisi Sir il ugessen'i lcarşılarken 

fıtanbul, 24 (Telefonla) - Eski İngiliz S cfiri Sir Pcrsi Lorcn refıkasıyle biri kte . . . . 



Dil hakkında konuımalar Demir ve ~elik 

fabrikalarımız 

r " ANKARA TIP FAKÜLTESİ 
_.,_ 

Kelimelerin hayatlna dair 
F. R. ATAY Karabük'te çalışacak 

bir mütehassıs 

daha şehrimize geldi 

Halkevinde mühim 

bir konferans 
Ankara Halkevi BCl§kanlığın. 

dan: 

Breslav ünivers•tesi Türkoloji 
profesörü ve şark semineri müdürü 
profesör doktor Herbert W. Du·da 
geçen nüshal.ernnızda çıkan dil ya
zılarına dair bize bir mektup yolla
mıştır. Profeaör, bizimle tam:ımen 
aynı fikirdedir: "Pek tabiidir ki 
türkçe de, dünyanın bütün diğer kül
tür dilleri gibi, diğer lisanlardan bir 
takım kelimeler almıttır. Bu hal, 
türklerin, eski devirbri bugüne bağ
lıyan nihayetsiz yolu, diğer kültürlü 
milletlerle beraber yüriimüt olduk
larını ispat eder. Herhangi bir kül
tür eseri meydana getirmemiş olan 
göçebe bir kabilenin diline elbette 
ne yabancı kelime, ne de ıstılah ka
rıtmışhr. 

göze çarpıyor: eğer kelime sadece 
yazı dHinde kulJanılmıısa, eski mek
teplerimizdeki arabi, far isi dersleri 
ve tecvit zoru ile, aaıl telaffuzunu 
muhafaza edebiliyor. Konu§lna dili. 
ne geçtiği zaman artık ona tahak
küm edemiyoruz. Peygambere Mu
hammet, köylüye Mehmet, hatta sa
dece Memet deriz. Din tarihlerinde 
aişe okuduğumuz kadın ismi, kendi 
kadmlanımz için kısaca Ane'dir. 

Bazı kelimelerin uzatmalannı 
yabancı kaidelerle kullandığımız 
vakit farkederiz: hayatı - edebiye 
yahut hayati derken, arapçalaştırdı
ğımız hayat kelimesinin, tek ba§ına 
telaffuz olunduğunda, mesela bayat 
kelimesinden ne farkı var? Hiç ... Fa
kat ekmeği bcıvat aldım, gibi kısaca 
hayat için telaffuzunda bulunsak, 
kennimi:ı:i ermeni şivesi ile ittiham e
deriz. 

Karabük'te kurulmakta olan Çelik 
ve Demir fabrikalarında çalışacak in -
giliz mühendislerinin umum müdürü 
B. L. F. Korb B. Se. Oh. E. faaliyete 
ba§lanması için Sümerbank'la temas -
larda bulunmak üzere şohrimiez gel -
miş ve bu husustaki temaslarına da 
başlamıştır. 

25/Şubat/1939 cumartesi saat 
ı S de Evimiz salonunda Hukuk 
fakültesi profesörlerinden B. H. 
Av:ıi Göktürk tarafından (evlen
mede e~lerin durumu) hakkında 
gayet mühim bir konferans veri. 
lecektir. Bu konferansa herkes 
gelebilir. \., ________________ __ 

Tünel ve Tramvay 
Şirketleri 

muvakkat idaresi ''Halkın yanılmaz ina·yaki hissi -
nin, kelimeler hususunda, her türlü 
ıuniliği red·.:lettiğini söylerken ne 
kadar haklısınız. 

"ilmi ıstılahlarda yenilikler yap
mıya çalıımak salahiyetli makamın 
hakkı ve vazifesidir. Fakat halkın 
konuşma ve kullanma diline, ne ÖL 
müt eaki kelimeler, ne de icat keli
meler sokulabilir.,, 

Esaııen dava bu idi: lisan bünyesi
ne sa•o:hk kalmak, ııtılahlarnnızda, 
garp kültürüne mensup olduğwnuzu 
unutmamak, ve lugatimizi tabii ko
nutma ve kullanma dilimizdeki ke
limelere istinat ettirm~k ! 

Osmanlıcanın kusuru yabancı ke
lime alamkta değildi: yabancı kaide
ler kullanmakta ve onun zaruri neti
ceıi olarak, dili lüzumsuz yabancı 
kelimelerle doldurmakta idi. 

Profesör Aurelien Sauvageot'nun 
bir tetkik yazısında misal gösterdiği 
§U cümleye dikkat ediniz: "La star 
llirtait au bar avec le recordman 
du loopirıg.,, 

Cümledeki kelimelerin hepsi İn
gilizcedir: fakat yapıht fransızca
dır. Dahaıı var: telaffuz dahi fran
&ızcadır. O kadar ki cümleyi fransız 
afzından dinliyen bir İngiliz, keli
melerin kendi diline ait olduğunu 
fark bile etmez. 

Norman iıtili.ıiyle ingili.:z:çeye bir 
ıürü fransızca kelime gİrmi§tir: fa -
kat inıilizçe kendi fonetik ve gra
mer aiıtemine sadık kaldı. Yeni efya.. 
)ara isim vermek, yeni fikirleri ifade 
etmek için bir dil mütemadiyen yeni 
kelimeler kabul eder. La.tinler, grek 
felıefeaini kabul edebilmek için,grek 
ti.birlerini almıtlardır. Fransızca da 
16 ıncı asırdanberi yeni mefhwnlar 
yeni keliınelere ihtiyaç göstenni1ler, 
kelimeler mi.na, mefhumlar kelime 
değiıtirmitlerdir. Bazı tabirler kul
lanılmaz olmu§tur. Bir takımları da, 
fransızcanın kendine has usulleri ile, 
yeniden yapılmıttır: "Lugat liıanın 
en hareketli unsurudur.,, 

Eğer iki tabir sinonim ise, uzun 
müddet, aynı mi.nada kalamazlar. i
kisinden biri ya kaybolur, yahut mi.
nasın'l:!a farkeder. Latinceden fran -
aızcaya giren medecine kelimesi e&ki 
mire kelimesini, ingilizçeye fransız -
çadaıı giren enemy keliıneai eski foe 
kelimesini [nadir haHer müıtema] 
kul1anıştan çıkarmıştır. 

Acaba doğru türkçe telaf fzu et
miş olmak için ,fes kalıplar gibi, 
'telime mi kalıphyacağız? Asfa ... Bir 
fü İ~te böyle deği~iklikleri zorla ve 
'\Üratle yapmaz. Bi~ kelimenin en 
dl"<Yru tf'!ı·. ffu7.U, bugiin kulağımızı 

yırtmamakta olandır.Ancak yabancı 
kelimelerin, bin sebeple, şimdi bile 
hoş, gelen telaffuzlarının devam e
deceğini de temin ederiz. 

Gene yukarıdaki fransızca ve in
-rilizçe misallerinde olduğu gibi, a
~apcadııın aldığımız birçok kelime
lere türkçr•de yeni mana vennişiz, 
yahut gitgide mana değiştirtmişiz

dir .. Muhterem N1'im Onat'ın salahi
yetli kaleminden bu hususta istifade 
etmek İsterdik. 

İstanbul ve İzmir' de 
yapllacak yeni 

verem pavyonlar1 
Hayôarpaşa hastanesiyle Heybelia -

da senataryomuna bağlı olarak yapıla
cak 150 şer yataklı pavyonların plan -
ları hazırlanmış ve Sıhiye Vekaletin -
ce tasdik edilmiştir. Sıhiye Vekaleti 
müşteşarı B. Asım Arar h1fzıssıhha u
mum müdürü Ekrem Tok pavyonların 
yapılacağı yerleri görmek üzere İstan
bul'a gitmişlerdir . 
İzmir emrazı sariye hastanesine ilave 

olarak yapılacak 5-0 yataıkh verem pav
yonunun da planları hazırlanmıştır. 

Her üç pavyonun inşaatına pek yakın
da başlanacağı haber verilmektedir. 

Bilindiği gibi bu pavyonlar için ge
çen sene 550 bin liralık tahsisat kabul 
edilmişti . 

Birinci umumi müfettiş 
lstanbu l' da 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Birinci 
umumi müfettiş B. Abidin Özmen şeh
rimize geldi. 

İstanhulda yeni bir stadyom 
Fakat gene fransızca loyal keli

meainin aah li.tince ''l..egaliı" idi. 
xıv üncü aaırda fransızca aynı asıl
dan ''Legal" tabirini de aldılar. ikisi 
bir müddet aynı manaya gelmekte 
devam etti. Nihayet biri bugÜnkü 
moral, diğeri adli manasında istik
rar bulmuştur. 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Gala -
tasaray kultibü Mecidiyeköy civarın -
da bir stadyom yaptırmıya karar ver
miştir. 

Bulancık kaymakamı vekalet 
emrine alındı 

Görülen lüzum üzerine Bulancık 

kaymakamı B. Şevket Gürkan vekalet 
emrine alınmıştır. 

B.Korb Brasdrt şirketinin mahalli 
müdürü C. F Hopkinson'la birlikte 
İktisat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır ve 
müteakiben de müsteşar B. Halit Naz
mi tarafından kaıbul edilmiştir. 

B. Korb dün Ankara Palasta kendi
siyle görüşen bir muharririmize Şun -
ları söylemiştir: 

"- Her şeyden evel, temas ettiğim 
devlet erkanınız başta olmak üzere, 
Sümerbank Umum Müdürü B. Nurul
lah Sümer ile arkadaşları ve tanıştı -
ğım diğer bütün alakalı kimseler tara
fından bana karşı gösterilen samimi 
büsnükabulden ne kadar mütehassis 
olduğumu söylemek isterim. 

Karabük demir ve çelik fabrikaları 

inşaatı bildiğiniz gibi bitirilmek üze -
redir. Be

0

nim vazifem, bu muazzam te
sisatın faaliyete geçmesi için lazun o
lan hazırlayıcı tertibatı almak ve bila
hare fabrikayı muvaffakiyetle işlet -
mek için Sümerbank'a yardımpır. 

Brasert şirketi fabrikanın işletme -
sinde üç sene için yardım etmeği üze -
rine almış bulunuyor. Bu müddet zar -
fında türk arkadaşlarımızla işıbirliği 
yapmak, bilgi ve tecrübelerimizi onla
rın emrinde bulundurmak ilk vazife -
miz olacaktır. 
Fabrikanın ilk faaliyet devresinde 

türk elemanlar· Brasert şirketinin 

tavsiye edeceği 80 yabancı mühendis
ten yardım göreceklerdir. 

Başlangıçta teşkilatın esas mevki -
terini işgal edecek olan bu mühendis
ler yerlerini tedricen tilrk arkadaşla -
rına terkedecekler ve böylece netice -
de fabrikanın eokibini tamamen türk • 
ler teşkil edeceklerdir. 

Karabük'te çalışan İngiliz mütehas
sıslarının son iki sene içinde başardık
ları eserlerden biri de lürk arkadaşla -
riyle aralarında temine muvaffak ol -
duklart dostane münasebetlerdir. Be
nim de başlıca arzum bu samimi hava -
ııın fabrika faaliyete geçtiği azman 
da devam etmesidir.,, 

Dr. Lulf i Kırdar 
İstanbul' a döndü 

Bir kaç gilndenberi şehrimizde bu -

lunmakta olan İstanbul Vali ve Bele • 

diye Reisi Dr. Latfi Kırdar dün de tet

kiklerine ve temaslarına devam etmiş, 

öğleden sonra Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam ve Dahiliye Vekilimiz B. Faik 

Öztrak tarafından tekrar kabul olun -

muştur. 

Dr. Latfi Kırdar dün akşanı eks -
presle İstanbul'a hareket etmiş İstas -
yonda Dahiliye Vekilimiz, bir çoJc 
mebuslar ve dostları tarafından uğur
lanmıştır. Hareketinden evel kendisi
ni ziyaret eden bir muharririmize An
kara'daki temaslarından çok memnun 
olduğunu, İstanbul için çok faydalı 
neticeler aldığını söylemiştir. 

Bir mart tarihinde filen hükümete 
intikal edecek olan İstanbul tramvay 
ve tünel şirketlerinin işletmeleri teş

kilat kanunlarınrn isdarına kadar mu
vakkat bir idare tarafından temin olu. 
nacaktır. 

Muvakkat idare zamanında şirket -
lerin kadroları aynen muhafaza edile
cektir. Muvakkat idarenin başına ve _ 
kaJeten B. Kadri Musluoğlu getiril -
miştir. 

ll-IAVA 

~~ 
Dün hava. yağmurlu 

. geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle çok 

bulutlu ve yağmurlu geçmiş, rüzgar 
şimalden saniyede 7 ·metre kadar hızla 

esmi~tir. En yüksek ısı ıo derece kay

dedilmiştir. 

Yurtta hava orta ve cenubi A:ıado -

tunun şark kısıınlariyle Karadeniz kı • 

ytlarınm garp kısımlarında l<apalı ve 
1 .. 

yer yer yağ111ı, cenubı Anadolu'nu:ı 

garp kııımlarmda bulutlu, diğer böl
gelerde umumiyetle kapalı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare -

metreye bıraktıkları su mikdarları Te 
kirdağ ve Yalova'da S, Biga'da 6, Su • 

surlukta 5, Alaçam'da 15, Turgutluda 

7, Kütahyada ıs, Afyonda ı2, Emette 

9, Eskişehir, Bolu ve Çorumda 7, Si -

lifkede 23, Adanada 2ı, Mersin.de. ı6, 

Alanyada ıs, Uşak ve Islahiyede ı4, 

Dörtyolda 9, Ceyhaı..ııda 7 diger yağış· 

b yerlerde ı • 4 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar doğu Anadoluda cenup -
tan saniyede ı, diğer bölgelerde umu. 

miyetle şimalden saniyede en çok 9 

metre hızla esmiş.tir. 
Karla örtülü bulunan yerlerdeki 

karrn toprak üzerindeki kalınlığı Kay
seri ve Tavas'ta ı, Kars'ta S, Ulukış -
lada 6, Sıvıuıta 2ı santimetredir. 

Yurtta en yüksek ısılar Çanakkale, 
Bursa ve Islahiyede 8, Konya, Diyar· 
bakır, Trabzon'da 9, İzmirde ı2, Ada. 
nada ıs, Antalya'da 17 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 
olmak üzere Kayseride ı, Diyarbakır 
ve Kastam<mu'da 2, Erzincanda 3, Van 
ve Kırşehirde S, Erzurumda ı ı Sr -
vasta 16 ve Karsta 20 derecedir. 

. 
Jnıaal hazirandan evel baıhyacak 

Projeyi bir Fransız 
• 

mımarı haz1rhyor 

Tıp Fakültesi binalariyle birkaç misli genİ§liyecek olan 
Sağlık mahalle•inden bir görünüı 

Ankara'da yapılacak olan yeni Tıp Fakültesi için tanınmış mimarlar 
arasında açılan avan proje müsabakası bitmiş ve fransız mimarlarından 
Jan Valter tarafından hazırlanan proje kabul edilmiştir. 

Fakültenin yapılacağ yeri görmek 

1 
üzere şehrimize gelmiş olan Jan Yal -
ter esas projesini hazırlamak üzere 
bugünlerde Paris'e dönecektir. Bu zat, 
Fransa hükümetinin resmi mimarı un
vanını taşımaktadır. Paris ve Lil'de 
yeni yapılmakta olan tıp fakülteleri -
nin planları da bu sanatkar tarafından 
hazırlanmıştır. 

Halkevinde konferans 

Dr. Sadi Irmak 
Niıeyi anlattı 

-

Fransız mimarının yaptığı avan pro
jeye göre yeni tıp fakültemiz sekiz 
mü tef erik binadan mürekkep olacak -
tır. Fakülteye bağlı hastane 7SO yatak 
alabilecek büyüklüktedir. Sıhiye Ve -
kaletinden verilen malilmata göre fa
külte binalarının inşaatına önümüzde
ki hazirandan evel filen başlanmış ve 
bilindiği üzere bütün inşaat 1942 ıe -
ne~inde bitmiş bulunacaktır. 

Şilt maçları 
başhyor 

Bölge Futbol Ajanlığından : 

1 - Cümhuriyet Halk Partisi 938 -
939 şild maçlarına 26-2-939 pazar günü 
19 Mayıs Stadyomunda başlanacaktır. 

2 - Birinci maç Galatasaray - Genç -
lerbirliği A takımları arasında saat 
13.30 dadır. Bu maçın hakemi Yusuf 
Aysal dır. 

3 - İkinci maç Harp okulu İdman 
Yurdu - Demirspor A takımları ara -
sında saat ıs.ıs dedir. Bu maçın ha
kemi bölgece seçilecektir. 

4 - Hakemlerin yan hakemleriyle 
birlikte muayyen saatte sahada bulun
maları tebliğ olunur . 

Bir hafta içinde 60 
kaçakçı yakalandı 

'Geçen bir hafta içinde: 
Suriye hududunda: İkisi ölü 48 ka -

ça.kçr, 1S2 kilo gümrük kaçak malı ile 
9 türk lirası, 18 kaçakçı hayvanı, 40 ke
sim hayvanı. 

İstanbulda: 8 kaçakçı, 8 kilo inhisar 
kaçak malı ile 13 gram uyu~turucu 

madde. 
Ege mıntakasmda: Kara sularımız -

da avlanan 4 yabancı ile 2 balıkçı kayı
ğı ele geçirilmiştir. (a.a.) 

Dün Halkevi salonunda İstanbul 
ilniversitesi Tıp fakültesi doçentlerin.. 
den Dr. Sadi Irmak tarafından Nitz -
sche ve üst insan adlı bir konferans 
verilmiştir. 

Birçok seçkin zevatın bulunduğu 

konferansta Dr. Sadi Irmak, sözlerin-e 
Nitzsche'nb. kısa bir biyografisiyle 
başlamış ve onun hayatını açık riiz
garlara maruz bir şule-ye betnzetmiştir. 
FikTt sahada teessüs etmiş bütün kıy
metleri devirmek ve yeni kıymetler 

vazetmek gibi büyük bir mücadeleye 
tek başına başarmanın onu pek erke':\ 
yıprattığını tebarüz ettirmiştir. • 

Nitzsche fiıkriyatının anaıhatlarmı 
konferansçı şöyle hulasa etmiştir: 

1 - 'Ostinsan mefhumu: İlk defa 
Goethe'de tesadüf edilen bu mefhuma 
Nitzsche yeni bir mana vermiştir. üst 
insan yirminci asra hükmedecek irade 
dehası ve hakim tip olarak tasvir edil
mektedir. 

2 - Riya düşmanlığı: Nitzsche mer 
hamet, adalet gibi mefhumların nok
sanlığını tebarüz ettirmiştir. 

"Benim adaletim, nedir ki hala alev 
ve kömür olduğumu hissedemiyorum. 
Halbuki adi olan alev ve kömür gibi 
olur." Zerdeşttc böyle denmekredir . 

3 - Kültür mefhumuna getirdiği 
yenilik: 

İngilizcede öküz'ün kendisine ox, 
etine ise fransızcadan beef, danaya 
calf, etine gene franaızc;adan veal, 
koyuna ve domuza sheep ve pic, et
le-rine ise mutton ve pork denmek· 
tedir. 
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Nitz.s.che nazarmda iki nevi kUltür 

vardır. Apollon ve Dionizos kültür. A 
pollon itidalin, silıkQn ve muvazene -

nin ilahıdrr. Ve rüıyada tecelli eder. 

Dionizos iradenin, taşkınlığın alahı -
dır ve coşkunluğu teselli eder Nitz -

sche kendisini İsevi ahla.kiyata karJI 

cephe alan bir Dionizos telakki eder. 
İsevi ahlakiyatı; riyanın, sanatın ve 

inhitatrn ahlakiyattan önce, uhrevi ve 
semavt akideleri yaratan şey insanda
ki zaaftır. Bu zaaf ve "küçük merha

met,, devam ettikçe büyük şahsiyetin 
doğması güçleşecektir. Halbuki Nitz
sche nazarında insanlığın atisini kur -
taracak kuvet "üst insan" m doğması
dır. Meurtre ve meurtrier eski katil 

!'DMasında kalmışlardır. Aynı mi.na 
meurtrir'de XVI mcı asırdanberi ha
fiflemittir. 

Bazı kelimelerin, manaları tama
men ayrı iken, şeklen benzemekte 
oldukları kelimelerle mana birliği 
yaptıkları da görülmüştür. Un pro
feaaeur emerite "fahri bir profesör,, 
demektir.Fakat kelime merite'e ben
zediği için, vasat seviyelerin ağzında 
eminent manasına değiıtirilmiıtir. 

Kullanıla kullanıla bazı kelimele
rin de manaları anki yenilmektedir. 
Ennui ve deplaisir XIV üncü aıırda 
''doule.ur", gene iııe ''torture" mana
aına idi. 

Aynı hid =selerin türkçemizde de 
vukubulduğunu görürüz. Meseli. ya
bancı kelimeler,konuıma dililı'de kul. 
lanıldıkça,türkçenin kendi ıea kalıp
larına girmektedir: fal ve mal ke1i
melek·i11i, uzun ve ince arap l'ıi ile 
doğru telaffuz etsek, kendimize gül
dürmüt oluruz: lale baktım, yahut 
malim r.ıar. Gariptir ki maliye ba
kanlığı derken, aynı garabeti hisset
miyoruz. Sanki bunlar iki ayrı keli
aıedirler. Nitekim mal köyde hayvan 

Zemane sulhu ve 

Şekspir ! 
Bizim eski diplomatlarımIZ za

mc1n zaman, harp, sulh, silahlanma 
meseleleri hakkındaki fikirlerini 
derli toplu ifade edebilmek için 
şair Koca Ragıp paşanın meşhur 
mrsraına baş vururlardı: 

Hazır ol cenge ister isen sılbü salib 

Aynı ljairin: 

Muzaller vakti fırsatta adüvden intilcam 
almaz/ 

mrsraında ilerı'ye sürdüğü fikir, 
bugünkü siyaset dünyasında, artık, 
demode sayrlmasrna rağmen, birin-
ci mısraı, hala modadan düşmemiş
tir. 

Fakat lngiliz Başvekili Bay 
Çemberleyn Koca Ragıp paşayı ta
nımaz. Onun için, son ayların bu 
yaşlı sulh havarisi de siyasetini ve
ciz bir surette anlatabilmek için bü
yük ingiliz şairi Şekspir'in eserle
rine baş vuruyor: 

Hatırlarsınız, Çemberlcyn, geçen 
.. . ' 

Şekspir'den ödünç aldığı bir maz -
munu kullanarak: 

- Sulh meyvesini dikenler ara
sından devşirdjk/ Yollu bir söz 
söylemişti. 

Dün gelen ajans telgrafları, aynı 
başvekiUn Lankaşayr'da söylediği 
yeni bir söylevde silahla.nan lngil
tere'nin bugünkü durumunu gene 
Şekspit'in şu mrsraları ile anlattı
ğını haber verdiler: 
"Dünyanın üç bucağından silah

lı olarak gelsinler! Kendilerini 
karııhyacağız ! ,, 

Hani, bugünkü siyaset dünyası, 
bugünkü sulh manzarasr ile Şekspir 
arasrnda bir benzerlik de yok de
ğildir: 
Şekspir gerçekten var mı idi, yok 

mu idi? Bu mesele, hala, münakaşa 
edilir, sulhun olup olmadığı mese-

lan, baskın kuvetleri sayeslnde sal
dırganlık denilen azgın atın gemi 
azıya almamasına uğraşıyorlar. 

Şekspir'de, bir rivayete göre, 
Londra'daki hayatına oraya gelen 
zengin efendilerin atlarını tutmak
la başlamamış mrydr? 

\.. T.l. 

Enı.af kelimeleri ! 

Okur yazarlarmuzın dilimize 

bir takım lüzumsuz yabancı keli
meler soktukların.dan tikayet ede
riz. Bu arada, piya$Mfa, mağaza

-lal"da, okuma yazmadan ziyade a

lı§veri§le alakalı olan kimselerin 

kullandığı bir takım yabancı keli
meler de yavaı yavaş gazetelerin 
- hiç olmana - ilan sütunlarına 
aokulmaktadır . 

"Okazyon güzel bir ya.tak oda-
sı,, 

Bir baıkaaı: 
" Sezon sonu .... ,., 
Bir tane daha : 

" Lilddasyon münasebetiyle .•. ,, 
Bundan sonra ''ııiziko'" nun 

''enlereso" nun yava§ yavaş soku

lacağını bekliyebiliriz. 

!ki sovadı! 

iki tanınmış gazete·ci, Faile 

Sabri ile Hakkı Süha, iki soyadı 
aldılar. 

Faik Sabri, zaman zaman uzun 

uzun seyahatler yapıp hatıraları

nı gazetelere yazan meıhur bir 

coğrafyacıdır. Bu zatın aldığı soy

adı ıudur: Duran. 
Hakkı Süha ise - vaktiyle ıPey

yah imzasını kullanmıı olma.ama 

rağmen - lstanbul'dan dıtarrya 
pek çııkımaz. Onun soyadı da şu: 
Gezgin. 

Soyadların·da becayiı mümkün 

olsa da şu iki muharrir yeni i&im: 
lerini değiştirseler! 

4 - Tababete getirdiği yenilik, 
Ruh ve beden beraberliğini en gü -

zel tebarüz ettiren filozof Nitzsche' -
dir, Zerdeştinde, "Senin bedeninde 
ruhundan fazla zeka vardır,, diyor. 

Tababette bu fikrin verimini peık 

geniş olmuş bir çok nevrosların bede
nr asılları meydana çıkarılmıştır. 

Filorya ağa~landınhyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Beledi

ye Florya'ya şimdiye kadar 30 bin fi
dan dikmiştir. Bu fidanlann yüzde 25 
nisbetinde tuttuğu tesbit edilmiştir. 
Buraya yeniden 60 bin fidan dikilecek 
tir. Belediye gerek Florya'nın ve ge
rek Selimiyıe ve Kağıthane cihetleri • 
nin ağaçlanması için bir program ha
zırlamıştır. Kartal'da yeniden bir fi -
danhk daha tesis edilecek ve gelecek 
yıl yüz bine yakın fidan dikilecektir. 

. 
lslanbul' da ikinci nevi ekmek 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Beledi • 

ye, ikinci nevi halk ekmeğinin 8 ku 
ruştan satılmasına karar verdi. Bu ka· 
rar çarşamba güntinden itibaren tatbi 
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D Ü N. Y A ··. H A B. E R L E R i 
Filistin konferansı 

Filistin "yuvarlak masa,. konfe
ransı müzakerelerine başlıyalı iki 
h~f~.ayı geçtiği halde arap ve yahudi 
goruşlerini telif yolunda küçük bir 
adım bile atılmış değildir. Araplar 
~a, ?:'a~udiler de konferansın açıldı
gı gun ızah ettikleri görüşlerde ısrar 
etmektedirler. Arap görüşünü, iki 
hafta kadar evel, Cemal Efendi Hü
aeyni anlatmı§ ve meselenin halli 
i~.in araplar namına §U §artları ileri 
•urmüştü: 

1 - Filistin'in istikliili. 
2 - Fili&tin'de yahudi yurdu ku

rulmasından vazgeçilmesi. 
3 - Mandanın ilgası ve müstakil 

Filistin devleti ile lngiltere arasın
daki münasebetlerin, lngiliz - Irak 
münasebetlerine benzer bir şekilde 
tanzimi, 

4 - Yahudi muhacretine ve yahu
dilere toprak satılmasına" derhal ni • 
hayet verilmesi. 

Diğer taraftan yahudilerin görüş
leri de Doktor Wei&man tarafın·dan 
izah edildikten sonra bunlar namına 
da şu §artlar dermeyan edilmİ§tir: 

1 - Mandanın tatbiki. 
2 - Büyük mikyasta yahudi mu

hacereti. 
3 - Memleketin tekemmül ve in

kişafı için faal bir siyaset takibi. 
4 - Ekalliyet halinde bırakılma. 

ınalarının temini için mÜe&Sİr tedbir 
alınması. 

Filistin yuvarlak masa konferan· 
•ı, birkaç gün evetine kadar hakikat 
le iki konferans mahiyetinde idi: 
konferansın biri, İngiliz hükümetiy
le araplar arasında, ikincisi de gene 
İngiltere hükümctiyle yahll'diler a 
rasında. Birkaç gün eveliıi, konfe
t"ans, İngiliz, yahudi ve arap murah
haslarının İ§tirfıkleriyle içtima ak
tetmiye başlamışsa da bu yeni müza
kere usulü de görüşmeleri çıkmaz· 
dan kurtaramamı§tır. 

İlk on gün zarfında Arap • İngiliz 
müzakereleri, 1915 senesinde arap
ları osmanh imparatorluğuna karşı 
ayaklandırmak için İngiltere hükü
rneti tarafından verilen söz üzerinde 
toplanmıştır. 

Bilindiği gibi, bu söz, o zaman 

Şanghay'da 
tethişçiler 

fazlalaşıyo~ 
Hergün yeni siyasi 

cinayetler yapı la yor 
Paris, 24 - Şanghay suikastleri 

hakkında Jurnal gazetesi şöyle yaz • 
maktadır: 

"Üç aydan beri Şanghay'da terrör 
hüküm sürmektedir. "Çin vatanper • 
verleri·• ismindeki kuvctli gizli teşek· 
kül japonlar tarafından zaptediten a • 
razide kendi bildikleri gibi çarpışmı
ya devam etmektedir. Japonlar veya 
japon taraftarı çinliler her gün kurşun 
yaraları veya başlarına saplanmış bir 
hançerle ölü olarak bulunmaktadır. 
Bu cesetlerin yanında bulunan pusla • 
!arda memleketin intikamını almıya 
yemin eden vatanperverlerin emriyle 
bu idam cezalarının infaz edildiği bil
dirilmektedir. Galipler. bu siyasi ci • 
nayetler karşısında aciz kc.lmaktadır
lar. 

Kont Ciano 
Varşova 
yolunda 

Roma, 24 a.a. - Hariciye Nazırı 
Kont Ciano, yanında Polonya·nın Ro. 
ma büyük elçisi, bazı İtalyan hariciye 
memurları ve İtalyan matbuat mümes
silleri olduğu halde, dün gece saat 24 
de Varşova'ya hareket etmiştir. 

Ziyaret programı 

. . 

Cinliler kanh bir harpten 
sonra bir şehri geri aldllar 

Dört mühim askeri mevki 
Cini i ler tarafından çevri 1 iyor .... 

Hanghov, 24 a.a. - Hunan'ın şimalinde ve Hupeh'in şarkında 
vaziyet çinlilerin lehine inkişaf etmektedir. Bo-Yang-Hu'nun sa
hilinde mühim bir sevkülceyş noktası olan Hukov şehrine baskın 
yapan Çin kıtaatı 12 saat devam eden kanlı bir muharebeden 
sonra bu şehri zaptetmişlerdir. Çinliler mühim miktarda harp le
vazımı ve altı sahra topu ele geçirmi~lerdir. 

J>ijier ceplıelertle iM 
Çin kıtaları keza Kanton - Hankov • 

~emiry.~lu şimalind.e de büyük bir f~a- Ma carı s tan 
lıyet gostermektcdırler. Hankov ıle 
Buci arasında dört mühim a.:.kcri mev- M k 
ki ta.mami~~e Çin.kuvetleri tarafından ve a nçu uo 
çevrılmek uzeredır. 

Yoyang'da mahsur bulunan japon 
kıtaatını iaşe etmek üzere giden iki 
biiyük japon tayyaresi Çin hava mü • 
dafaa topları tarafından düşürülmüş-
tür. 

Japonya teessiirlerini Mldirdi 
Hongkong, 24 a.a. - Tokyo'dan al

dığı talimat üzerine japon konsolosu, 
ingiliz valilik dairesine giderek sömür 
ge sekreteri Lock Hartsmith ile gö -
rüşmüş ve kendisine Hongkong hu • 
dudunda vukua gelen bombardıman 

hadiseı:;inden dolayı teessürlerini bil
dirmiştir. 

Selahiyetli ingiliz mahafilinde, ha -
dise kapanmış addedilmemekle bera • 
berjapon hükiimeti tarafından verilen 
teminat dairesinde bir hal sureti bulu-
nabileceği kanaati izhar olunmakta • 
dır. 

Hai1ıarı ad<ısında 
Tokyo. 24 a.a. - Domei Ajansının 

lıildirdiğine göre, iapon kıtaları, Ha -
inan adasının şark sahilinde kain 
Tsinglan limanını işgal etmiştir. 

llara muharebeleri 
Tokyo, 24 a.a. - Domei Ajansı bil

diriyor : 
Cepheden gelen bir telgrafta. japon 

tayyarelerinin dün Lançeu üzerinde 
çok büyü kbir muvaffakiyet kazandık. 
ları bildirilmektedir. 50 den fazla Çin 
tayyare:si düşürülmüş ve 20 tayyare de 
yerde tahrip edilmiştir. 

• • • 
I..ançeu, 24 a.a. - Havas Ajansı bil

diriyor : 
Dün Lançeu civarında cereyan eden 

yeni bir hava muharebesi esnasında 

altı japon tayyaresi düşmüştür. Bü -
tün Çin tayyareleri üslerine dönmüş
lerdir. Bununla beraber japonlar Lan
çeu'vu bombardıman etmiye muvaf -
vaffak olmuşlardır. Sivil halktan 20 
ölii vardır. 

Antikomintern 
pakta girdiler 

Fakat Macaristan'da 

Nazi partisi kapatıldı 
Budapeşte, 24 a.a. - Macaristan'ın 

antikomintern paktına iltihakı hak • 
kındaki protokol, saat 11 de Hariciye 
nezaretinde, macar hariciye nazırı 

Kont Çaki, Almanya elçisi Yon Erd· 
mannsdorf, Japonya elçisi B. Matsu -
miya ve İtalya maslahatgüzarı B. For
mentini tarafından merasimle imza e -
dilmiştir. 

Mcm~·ulmo '"' iştircık etti 
Hsıngkıng, 24 a.a. - ıvtançukuo'nun 

antikomintern paktına iltihakı hak • 
kındaki protokol bu sabah burada, 
Mançukuo, Almanya, İtalya ve Japon
ya mümessilleri tarafından merasimle 
imza edilmiştir. 

Macar nazi parıi.ffi f eshedil<li 
Budape ·te, 24 a.a. - Kumandan A -

zalassy'nin nasyonal - sosyalist parti • 
si, feshedilmiştir . 

lngiltere'nin Mısır fevkalade komi. Varşova, 24 a.a. - İtalya Hariciye 
aeri olan Mac Mahon tarafından Nazırı ile Kontes Ciano'nun Polonya. 
Yazılan bir mektupla verilmişti. A- yı ziyareti esnasında, Kont Ciano 
t"aplar Filistin'in de Mac Mahon ta- Cümhurreisi tarafından kabul edile • 
rafından müstakil arap devleti i9in cek, Mareşal Ridz • Smigli'yi ziyaret 
çizilen hudutlar içinde bulunduğunu eyliyecek, başvekil ve hariciye nazırı 
iddia ettiler. Ingilizlcr ise, Filistin'in ile ziyaretler teati edecek, Polonya ih· 
1915 ikinci teşrinde Mac Mahon ta - tilalcileri saflarında ölen İtalyan al • 
rıafından yazılan mektubun kabul bayı Mullo için dikilen abidenin açı· 
ettiği hudutlar içinde bulunmadığını ır, re11mindc bulunacak, Varşova'daki 
söylediler. Bu meselede bizi alaka - İtalyan C1U1titüsünü gezecek, meçhul 
dar eden bir nokta, Şt!rif Hüseyin'in asker mezarı ile italyan askerlerinin 
bile, 1915 senesin·de lskenderun'un mezarlığına çelenkler koyacak ve şe -
\re Hatay'ın Suriye hudutları içine a- refine Bialoviecz ormanında verilecek 
lınamıyacağını kabul etmesidir. A· av partisinde hazır bulunacaktır. Kont 
rabiatan'a ve Suriye'ye çok geniş Ciano şerefine birçok kabul resimleri 
hudutlar çizilirken de Hatay'ın türk de tertip edilecektir. Av partisinden 
olduğu İngilizler ve araplar tarafın- sonra Kont Ciano, Krakovi'e giderek 
dan tasdik edilmi§tir: Mac Mahon Mareşal Pilsudski'nin mezarını ziya • 
mektuplan gayrı resmı olarak neşre- ret edecek ve bu mezara bir çelenk 
dildiğinden bunların beyaz kitap ha. koyacaktır. 
linde neşri,. lngil!z. Arap p~zarlı~ı Lehı'sfan'da Almanya 
hakkıdnaki malumatımıza bır §ey ı. 1 .. .. 1 • 

Kont 1'eleki'nin n.uıku 
Budapeşte, 24 a.a. - Bütün antiko -
mi-:ıtern paktın Macaristan tarafından 
da imzası münasebetiyle Hariciye Na
zırı Kont Ça.ki, alman, İtalyan ve ja -
pon mümessillerine hitaben söylediği 
nutukta Macaristan'ın mezkur pakta 
iltihakınr:ı 20 seneden beri takip etti· 
ği ananevi bolşevik aleyhtarı siyase
te tevafuk etmekle kalmayrp aynı za -
manda Almanya, İtalya ve japonya'ya 
karşı olan samimi dostluk hislerine de 
terceman olduğunu kaydettikte:ı son· 
ra komintcrne karşı yapılacak seme -
reli bir mücadelenin hiç bir devlet a
leyhine müteveccih olmadığr:ıı akid 
devletlerin dahili işlerine hariçten 
vukubulan müdahalelere karşı meşru 

bir müdafaa suretinde tetakki edil
mek lazım geldiğini beyan eylemiş -
tir. 

l&ve edecek değiJ.dir. K ucu K D 1 ş HABERLER 
bu ~:::n ya:~~1;~:r: z=~:nve~~:: aleyhinde nümayicler 

X San Fransisko, - 75 yolcu taşıya- ~ 
aarih aöz karşısında o kadar ebemi. bilen büyük 18 Clipper deniz tayyare. 
Yeti de olamaz. Olsa olsa, harp için_ si Honolulu'ya varmıştır. Honolulu, 
de lngiltere'nin mukadderatını ida- Sanfransisko • Hongkong seyahatının 
re edenlerin iki yüzlülüklerini gös. ilk konağıdır. Tayyare 2400 mil olan 
lerir ki bu hAkikatin anlaşılması Fi- bu mesafeyi 15 saat 50 dakikada kes . 
liatin meselesinin halline yardrm e -
demez. Harp içinde verilen sözler

miştir. 
X Katoviç - Valenti • Vavel kömür 

den ziyade bugünkü vaziyet ile kar. ocaklarında vukubulan bir çökme ha
§ılaımak daha doğru olur. Ve burada disesi neticesinde üç madenci enkaz 
•rap davası §Üphesiz daha kuvetli- altında kalmıştır. Bunlardan biri öl -
dir. Çünkü araplar hala memleke. müş, diğeri yaralanmış, üçüncüsü de 
tin büyük ekseriyetini teşkil ediyor
la ... Mandaya karşı yirmi sene de. henüz enkaz altından çıkarılamamış • 

tır. 

Vaın eden mukaveınetleriyle ve son X Mimi _ J<'lorida _ Boksör Toni 
&eneler içindeki çetin mücadeleleriy
le Filistin arapları, Balfour beyan. 
namesiyle istihdaf edilen gayenin el
de e-dilemiyeceö-ini anlatmıt oluyor. 
lar. Esasen bu gaye elde edibe de 
dünya yahudi meselesi halledilmiş 
olmaz. Y ahudilr ve araplarla bera· 
her, Filistin'in bir milyon dört yüz 
hin nüfusu vardır. Bunların da dört 
)Ü:ı: bini yahudidir. Geri kalan bir 
nıilyon arabı memleketten dı§arı çı. 
kanp da yerlerine yahudi yerleştir. 
ınek mümkün olsa bite, dünyadaki 
Yahudi nüfus~nun çok küçük bir cü. 
2 Üne yer bulunmu§ olacak ve yahudi 
ıneaeleıi bugünkü halinde devam e. 
decektir. O hald Doktor Weisman'ın 
İstediği gibi Filistin "büyük mikyas
ta,, yahudi muhaceretine açılsa da 
bu memlekete gidebilecek olan ya. 
hu-dilerin miktarı ancak bir avuç in
aandan ibart olacaktır. Daha çok bü. 
YÜk bir mesele olan dünya yahudi 
meselesi ile Filistin meselesi biribiri. 
na karı§tırılmamalıdır. 

Diğer taraftan bugüne kadar Fi. 
listin'de yerleşmi§ olan yahudilerin 
ekalliyet hakları da tanınmalıdır. E
~sen araplar da buna mÜSAit görü. 
nuyorlar. Enternasyonal münasebet. 
lerin bugünkü kararsız vaziyeti için. 

Galanto, rakibi Abe Feldman'ı ilk ra
vuntta nakavt etmiştir. Maç 31 buçuk 
saniye sürmüştür. 

X Prag - Verilen mallımata göre 
Karpat Ukranyası nazırı B. Revay, sa 
lı ve çarşamba günleri ekonomik me
seleler hakkında görüşmeler yapmak 
üzere, gelecek hafta başında Berline 
gidecektir. 

X Londra - B. Çemberleyn Avam 
Kamarasında yaptığı beyanatta bir de
niz ticaret bakanlığı ihdasında fayda 
görmediğini söylemiştir . 

X Lahey- Hariciye nazırı mecliste 
yaptığı bir beyanatla, Almanya . Hol -

de Filistin meselesinin uzayıp git -
mesi yakın şarkta bir takım karışık

lıkların çıkmasına sebep olabilir. 
Çünkü Filistin meselesi bir Filistin 
meselesi olmaktan çıkmış da büyük 
bir arap davası halini almı§tır. Bü. 
tün arap memleketlerini Londra kon. 
feranaına çağırmakla İngiltere de bu 
meseleyi bir arap davası yapmıya 

yardım etmİ§tir. Ve Yemen murah
hasının vaziyeti de bu karışıklığın 

nelere kadar sürüklenebileceğini 

göstermiştir. 
A. Ş. ESMER 

(Başı 1 inci sayfada) 

zahürattan sonra, nümayişçiler yan 
sokakta tekrar toplanmışlar ve Var • 
şova yüksek mektep talebeleri ve Dan 
zigin doğu Prusyasının kurulması le
hinde tezahürde bulunmuşlardır. Tale 
be bundan sonra harbiye bakanlığına 
gitmiş ve bir heyet talebenin istekle • 
rini bakanlığa bildirmiştir. 

Danzig ve doğıı Prusyası 
Lehi.'ltan'a ilhak edilmeli! 
Po.ınan, 24 a.a. - Posen üniversi -

tesi talebesi bir nümayiş tertip etmiş

tir. Talebenin taşıdığı ,levhalarda şu 
cümle okunmakta idi: "Danzig ve do· 
ğu Prusyası Lehistana ilhak edilme -
lidir.,. 

Nümayişçiler büyük alman kitap
çısı ile diğer bir alma:ı mağazasmın 

camlarını kırmışlardır. Tezahüratçılar 
müteakiben Pesener Hagenblah is -
mindeki alman gazetesini taşlamışlar 
ve gazetenin muharrirlerine hücum et. 
mişlerdir. Gazete binasiyle alman baş 
konsolosluğu binası polisin muhafaza
sı altındadır. 

IJan:ıig' de t:azivet 
Danzig, 24 a.~. - Resm~n bildiril

diğine göre, Danzig hükümeti bir çok 
leh gazetelerinin Almanya aleyhinde
ki neşriyatının Lehistan - Danzig 
münasebeti üzerine yapacağı tesir hak 
kında dün şifahi bir teşebbüsle bugün 
de bir nota ile Lehistan mümessilinin 
dikkatini çekmiştır. Bu neşriyatta, 

lehli talebenin ezcümle Danzig'in Po
lonya'ya ilhakrru istedikleri bildiril -
mektedir. Alınan malCımata göre, Dan 
zig'deki alman talebe bugün bu müca
deleye karşı bir nümayi te bulunmuş

tur. Ders salonlarını terke davet edi • 
len lehli talebe, bu daveti mukavemet 
gösterme.ksizb yıerine iCCtirmi§tir. 

Alm<ın el('i!(irıin ceuabı 
Almanya elçisi verdiği cevapta 

şöyle demiştir: 

"- Almanya İtalya ve Japonya:ıın 
enternasyonal komünist tarafr:ıdan 

yapılmakta olan tahrikata karşı müca
dele etmek üzere aktettikleri anlaşma 
ya Macaristanın da sulh ve nizamın 

muhafızlığı olan tarihi rolü:ıe sadık 

kalarak iştirak ettiğini görmekle sa -
mimi olarak memnun olduğumuzu ge
rek kendi namıma gerek italyan ve 
japon arkadaşlarım namına beyan et -
mek isterim. Macarista-:ı.ı antikomin -
tem paktına iltihakını, akid devletle • 
ri müşterek menfaatlerinin ve arala • 
rındaki dostluğun bir delili olarak 
kaydetmek icap eder.'' 

Uşak'ta Kızılay 

kongresi toplandı 
Uşak, 24 a.a. - Bugün yıUık top • 

lantısını yapan Uşak Kızılay kurumu 
umumi heyeti geçen seneki idare he • 
yetinin yıllık mesaisini tetkik ve Kır -
şehir felaketzedelerine yapılan elie • 
miyetli yardımı, şükranla kaydetmiş, 

ve gene eski heyeti yerinde bırakmış -
tır. 

Atatürk'ün aziz hatırasına hürme • 
ten beş dakika ayakta kalınmış ve Re -
isicümhur İsmet İnönü ile Başvekil 
Refik Saydam'a saygı telgrafları çe • 
kilmesini karar altına almıştır. 

İı-;tanhuJ eı;;ki baro rei~i 
hir çay vereli 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Baro ri
yasetinden istifa eden B. Hasan Hay
ri bugün Tokatliyan'da adliyeciler şe
refine bir ~y ziyafeti verdi. 
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İran Veliahdı Mısır' a gitti 

lran Veliahdının niıanl11ı Prenses F erJ:z.iye diğer karde§leriyl~ 
birlikte bir sergiyi gezerken · 

Tahran, 24 a.a. - ıs martta Kıra/ Faruk'un hemşiresi 17 yaşında pre 
Fevziye ile evlenecek olan lran veliahdı bugün Kahire'ye hareket et 
tir. Mumaileyh, Bağdad'da iki gün kalacak ve 3 martta lskendcri 
bulunacaktır. 

Amerika hudutlarını 1 

Ren· nehri üzerinde 
müdafaa edecek 

Vaşington, 24 a.a. - Parlamento, Büyük Okyanos'ta Alaskal 
da ve Karaip adalarında 48 milyon 800.000 dolar sarfiyle 12 h 
va ve deniz üssünün takviye ve inşasına dair Vinson tarafında 
tevdi edilen kanun layihasını 4 reye karşı 368 reyle kabul edere 
ayan meclisine havale etmiş, fa- ı 
kat Guam adasında bir hava üs
sü tesisine dair olan fıkrayı la· Romanya' da 
yihadan çıkarmıştır. 

Parlamentonun Guam'da bir üs te -
sisine rağmen askeri makamlar ayan 
meclisinin bu teklifi kabul edeceğini 
ümit etmektedirler. 

Karar hayret rQ·anllırdı 
Parlamentonun bu kararı siyasi 

mahfillerde hayret uyandırmıştır. 

Çün1cü son günler zarfında cereyan e
den müzakereler esnasında bu proje. 
ye taraftar olanların aleyhinde bulu • 
nanlardan çok olduğu anlaşılmakta idi. 
Japonya'nın Şanghay'daki beynel -

milel imtiyaz mıntakasını zaptetmek 
arzusunu izhar ettiği şu sırada askeri 
makamlar parlamentonun Amerika kı· 
tasından mümkün olduğu kadar uzak 
bir mahalde bir deniz müdafaa hattı 

tesisi aleyhinde bulunmasına teessüf 
etmektedirler. 

Amerik" hudutlarını Ren 
üzerinde mii.daf aa ed~cek 
Cereyan eden müzakereler esnasın· 

da cümhuriyetçi mebu~Jardan biri a • 
merikan hudutlarının Ren nehri üze
rinde müdafaa edilip cdilmiyıeceğini 
sormuştur. 

Demokrat mebuslardan İzaac, ekse 
riyıetin alkışları arasında bu suale müs 
bet bir cevap verdikten sonra demiş -
tir ki: 

"- Bazı memleketler, bu hududu 
müdafaa etmiye hazır bulundukları 

. 

Kundakçılar 

hüküm giydile 
Bükreş, 24 a.a. - Bundan bir 

hafta evel mühim resmi dairelere a 
vermek üzere ateş makineleri~pan 
polis tarafından tevkif edilenle 
muhakemeleri bugün bitmiştir. 

Maznunlardan üçü .gıyaben 8 se 
ağır hapse ve diğer dokuzu da bir · 
8 sene gene hapis çezasına mahk 
olmu~lardır, Uçü beraat etmiştir. Bu 
ların hepsi eski demir muhafız teş 
!atına mensup bulunmaktadır 

takdirde Amerika'nm da bundan isti 
fade etmemesi için hiç bir sebep yo 
tur.'' 

Amerika'nın alacağı 
lıanı mad<lelcr 

Vaşington, 24 a.a. - Senato aske 
komisyonu, harp zamanı için lazım o 
lan ve Amerika'nın idhaline mecb 
olduğu ham maddelerin dört sene za 
fında satın alınması için yüz milyo 
dolar tahsisat verilmesine dair ola 
kanun layihasını kabul etmiştir. B 
maddeler arasında ezcümle alümin 
yum, manganez ve kauçuk vardır. 

lngiltere 'nin Filistin politikası 

Manda asgari beş sene 
kaldır1lmıy~cak 

Muhaceret ve yahudilere topraK 
satışı kontrola tôbitutulacak 

.~o~dra.' 24 a:a· - Gelecek hafta bildirilecek olan lngiltere'ni·n 
Fı~ıstı? .sıyaseh, konferans mahfillerine göre, ıu suretle hulasa 
edılebılır: • 

Cografi kontrola gelince, Filistin 
üç mm takaya taksim edilecektir: İş -
ba hali:ıe gelen birinci mıntakada 
muhaceret tamamen men, ikinci mın -
takada tahdit ve üçüncü mıntakada ise 
muhacerete müsaade edilecektir. 

Manda asgari beş sene muhafaza e· ' 
dile.ce~tir. Azami had tayin edilmiş 
değıldır. Bu müddet Avrupa yahudi 
muhaceretlerinin ingiliz imparatorlu
ğu içinde veya diğer memleketlerde 
yerle:itirilmesi imkanına bağlıdır. Ay· 
nı zamanda İ:ıgiltere Filistin arapları 
nın istiklal hakkını tanıyacaktır. lıalya' da tekaiid edilenler 

ıralıudilere toprak satı~ı 
Saniyen, muhaceret ve yahudilere 

toprak satışı iki itibarla kontrola tabi 
olacaktır: Adet itibariyle ve cografi 
bakımdan. Adet itibariyle, yahudi a -
jansı i:ıgiliz hükümetinin tayin ede • 
ceği senelik kontenjana riayete mec • 
bur olacaktır. Muhaceretin müddeti 
de bir kaç sene olarak tahdit edile -
c;e.ktir. 

Roma, 24 a.a. (Havas) Irk politikası 
neticesi olarak Amiral Hirş ile diğe.r 

iki deniz zabiti tekaüde sevkcdilmiş -
tir. 

l'a1ırıdi muhaccrt•t ofisi 
Berlin, 24 a.a. - Yahudi mu'•acere

ti merkezi ofisi 27 şubatta burada a -
çılacaktır. 
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Franko'nun zaferinde 
İlalya'nın vaziyeti 

l" ...... y;;·; .. ; "ö;i~l ....... , 
•u11111111111ı111111t11111111111111111 1H11111 ı 1111 

F .ranko, İtalyan kıtalarmı 
Geroae wı:erinde alı -

koymakla ariikemmel bar aiya -
aet cidil70rdu. !talya.n aue -
telen. daha fimdıden lapaaya 
barlMôılıua, bar ıtalyan u.feri 
ıiba babMdi7orlar. Bıı iddia, 
tabil İSPaD70l millıyetçaleriat 
cuhfiirii7W. Çünkü onlar bili -
yorlar ki, bo bubi bunan. 
16.000 kitılik ital:PUl ulı:eri cle
ııl, 700.000 kitilik malliyetÇi 
iıpallJ'OI ordmadıır. 

Bizim uıl darıaak iatediji -
miz nokta, ıtal)ranlarm coater
dıcı hırçınlık ve hıddet deiıl -
dir. Biz ona alqtnJ1 Tuiyette -
yiz;. 1talya'nın mall. iktisadi •e 
askeri (bahri inpat Te taJ'Y& -
reciltiin halı) vaziyeti kötu -
dur ve biz onu biliyonaa. 

General Franko, vazi~"! 
iki hareketle işaret et ta: Bırııı 
İtalyanları Gerone'de alıkoy -
mak.. 1Jdnc.isi de., Pı.reııe'lerde 
Fransa'ya karşı yapmış olduk • 
lan tahkimatı, aıkeri mensııp -
larımızın kendı gozleriyle gor
melen için onları divet etmek. 

Muhakkak iri 111baylarnnu o
rada hiç bır tahkimat, bılhasaa 
itatyu • atman tahkimatı, bu -
lamıyacaklardır. Bu, gurultu -
den ibarettir. 

• • • 

i spanya ile Fransa arasın
da halledilecek iki me • 

' . ıele vardır: :Fransa ya can atan 
miıltecıler meselesi bir, ital -
yan alman kuvetlerınin, bılhas
aa i;alyanlann memleketlerine 
ıonderilmeai meaele&l ilci. Hu 
iki meselenin de halledilmfti 
pyet basittir. Yeter ki köti 
niyet ite kanfmasm, 

Fransa'ya 140.000 asker ve 
150.000 sıvil can attı. Bır ordu 
ıle, bir halk kiitlesı.. Kadııalar, 
çocuklar, sıvıller,bir kelime ıle 
korkudan otleri koparak aleta • 
cele relmiılerdır. Korku, onla -
n zaten zebun etmistir. Yann 
General Franko teminat ve.re • 
cek. politika ile alikalı olmı -
yan halk yavaı yavaı evlerine 
donecekJerdir. 

Askerler Fransa'da blacak -
tır, fakat vaziyet vahimdir. 
Yalnız unutmamalıdır ki, Fra.n
sa'ya ıığman İspanyol askerle • 
rinin ekset1si katalonyalıdır. 
Sınıf sınıf seferber edilmişler, 
muntazam bir idare tarafmdan 
askere almm11lardır. Bunlar IÖ 
nullu deiildır. Bunlardan 4.000 
tanesi tekrar Franko'ya don -
mek istemiıtir. Belki, bu mik -
tar yarm daha fula artacaktır. 
Barcoa'ta re9ml bir elÇl ister 
ki, bu elçi, hizumu olan temi • 
natı alabilsin. 

Bazan fransız partileri bu 
f40.000 ldılyi Va\ens\.,.•,.a 
sön<fermeyi teklif ediyorlar. 
Bu fikir tehlikelidir. Çunku, bu 
kadar insanı Valensiya'ya mun· 
tazam bk kafile halinde aevke
de.rken belki milliyetçi harp 
cemneri taarruz edebilir. o %8• 
man Bıırıoa bülrilmetiyle harbe 
tatutma)ı; lazım gelir. Bunu ba
zı fransızlar istiyor ama, Fran· 
la istemiYQr. 

Pranaa'da buluaan 300.000 
lapanyollara cünde S milyon, 
ıyda 90 milyon frank harca • 
nacaktır. Fakat 1nciltere bize 
yardım adecektir. Sonra eli • 
mizde buıtın İspanya bankası • 
nm l,500 mlly0n altın fraııp 
bulunuyor. Nihayet ıunu da u • 
nutmamak lazımdır ki, 1914 
den 1918 aeneline kadar 18.000 
katalonyalı ri5nlillii asket" Pran· 
sa için canını nrmiıt.ir. 

• • • 
S aylendlilne göre Azana 

ile N eırin U'JUtamamı• • 
tardır. Neırin ordu)'a ve iKi 
teıkilitı ıeflerine dayanarak 
mücadeleye devam etmek lsti
J'Qrdu. Halbuki Azana uataı • 
mak istiyordu. Hldiae ıu ki, 
cümhurrdıi Valenıiya'ya do • 
neceğe benzemiyor. Paris'tekt 
lspanyol elçiliilne )'erl .. mek 
istiyor. Elçiliii, iıpanyol top -
rağından bir parça telakki et • 

tiiini .c>yliiyor. 
Fakat turaaı da çok açıktır. 

a milyon nufuslu bir de•let 7a
nm milyon insanla müdafaa e • 
dilirken. reiai bahanduiu dev • 
let kendisini beklerken, cum -
bıırreiai elçilikte durama&. 

tnciltere ile Frama'nın te • 
memü ettiii. fakat, ltalya'ıua 
ana etmediii bir müzakere ka
ran "Nril.meden cümmatreiıd -
alD TU'i)retini anlamak miim • 
kiia detildir • 

Zira. italyan ~. IOll 
hidiaelerdesı tamamıle mlnaaıı: 
netice çıbrmaktadı.rlu. İlpan· 
ya'dalti .. italya.n maaafferiye • 
ti'" ne milklfateıa Reato del 
Ca.rlino cueteai •cJece. XOC' • 
sika. Tuu, Sava. Hia. Cibati 
Ue Sil•en bnalını iıti)'orda. 
Guete töyle ilbe ediyordu : 

"'Fena tekilde elde edilmiı o· 
lanları iade etmeyi reddetmek 
için. Paris, bugan Londra'dan 
tesamıt istiyor. Fakat, akıllı 
Çemberlen hükumeti, ingilıs 
mılletini, ve Britanya impara - . 
torluğunu bir tanfa bırakarak 
l talya ile airiıtiEi ııbirllii e -
ıerini kendi elleriyle ~k eder 
mi? Bunu lngiltere'den soru -
yoruz ... 

Ertesi günü, Gemberleyn : 
•Fransa'nm menfaatlerini teh • 
dit eden her tehlikede, nereden 
celirse celsin, ln~iltere iıbirli
ii 7apacaktır ... diye ceYap ver • 
di. 

Daha ertesi cünü de, İtalyan 
pzeteleri, harp yalDlZ askeri 
noktai nazardan deiil. siyasi 
noktai nazardan da bi tmed ilt • 
ten 10nra, İtalyan aakerlerinin 
1spanya'yı terketnüyeccklerini 
yardılar. Bu siyasi noktainara• 
n tehdit etmek için, gazeteler, 
ispanyol cümhuriyetçi ord11&u • 
na Fransa lı:abul etmeyinclye, 
veya Fransa ile İnriltere, Fran 
ko'yu tanıyıncaya kadar ital -
)'an Jatalaruım 1spanya'dan don 
miyecekleriru bıldirdiler. 

• • • 
M ntlyetçi İspanya ne kar -

p kaqıya ıelince, d&va 
biraz ketumiyetini kaybediyor. 
lspanya'daki İtalyanlar 700.000 
e karşı, 16.000 dir. Fazla bir 
ıey delildir. Binaenaleyh, 
Franko, Fransa ve İngiltere 
ile birlik olarak, sesini yüksel
tebilir. halya'7ı dinlenıes. İlk 
sibnJmize gelen duıunce bu • 
dıır. 

İkinci düıllndlll'1mtiı: tefe 
plince: bucün, italyan yardı -
mı milliyetçi İlpanya'da fay -
duu olacaiı bir devrin baıla -
rındayız. Şunu soyliyetim lı:I, 
az ı:aman için iıpanyollar, men
faatlerine tabammul edemiye • 
eekl..&r. Z\n \Qea70\lar ı.a.._ 
ten sonra, ıe.relt kendi toprak· 
tarını, gerek imparatorlu~ a • 
razilerini muhafaza etmeyı ıon 
derece arıu etmektedir. lnıtl· 
tere ile Fraaaa bunların muha • 
fazasını lrolaylaıtırmıılardır. 
balyan ıazetelerinin yazdık • 
ları cibi, eter İtalya ile lnıil· 
tere arasında, antant miikem • 
mel oJmıyacakla, hiç olınaı:n 
lıııiltere, Fransa ve milliyetçi 
İlpanya arasındaki antant mli· 
kemmel olacaktır. 

Bir kaç haftadanberi, hldi -
seter manzarayı deiiıtiriyor. 
Eler talih Franlro lehine dö • 
nene, İtalya aleyhine de do • 
ner. 

• • • 
İtalyanların, yalnız deniye • 

ecirleri bir ıey var: Milletler 
arası konferansı. Bu konferana
ta italyan • franııı noktainuar 
teatisi miimkilndiır. 

Burada takip edilecek plin 
ıöyle olabilir : 

1apanya'nın yeni baıtan in
psı noktainuarından, İlpan -
ya tezgahı için, franıız • inıi • 
liı sermayesi, alman teknifi, 
ital)'an el işi karıpcak ve bir -
leıtirilecek. 

İtalyanların endiıesi bu va • 
ziyette lspanya'ya el uzatama
aıak ıerek İspanya mnelesi 1-
çın yapılacak bir milletler a • 
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Franko kimleri cezalandıracak ! 
Geıural Franlco, harp bittikten ve lspanya kur

tuldulctaa sonra kimlerin mesul edilip cesalandırıla
calı bak.hada bir emirname ~ık.arnuıtır. Bunda de
ailiyor lci: 

"lk.i sene süren dahili harp esnasında memlekete 
~• millete sarih ve feci bir surette ihanet edenlerin 
ae suretle cezalandırılacaklaunı gösteren bir kanun 
'ıkarılacaktır. Bu kanun, kurucu bir ruhla v~cude 
getirilecek, vatan menfaatlerini, ferdin ekonomık ha
yatını alt üst etmiyecek bir surette hazırlanacaktır. 

Bu sebeple, bilhassa ufak. ticaret erbabının mah
volmasına yol açmamak azere verilecek ekonomik ce
zaların imkan nisbetinde hafif olmasrna riayet edile

cektir. 
Bu arada suçluların esasen bulundukları yerden 

başka yere kaldırılması gibi tedbirlere za:uret hasıl 
olabilir. Yalnız ne ferdlere karşı çok ~edıd davranı
lacak, ne de umumun emni~t ve sellmeti haleldar 
edilecektir. 

lspanyol nasyonalistleri fazla haşin hareketler-
den içtinap edeceklerdir." 

lspanya'da vatan ihaneti suçu işlemiş ~/anları~ 
muhakemesi subaylar, adliyeciler ve Falangıst pırtı· 
si mensuplarından mürekkep mahkemeler tarafından 

• yapılacaktır. Bunları kontrol için hülcümet tarafın
dan tayin edilmif bir yüksek mahkeme kurulacaktır. 
Bu mahkemede de bit reis, ilci general, iki yük~k 
mahkeme azası, ve mesleki avukatlık ve hakimlik o
lan iki parti divanı bası bulunacaktır. 

Franko'nun emirnamesinde bllhassa cezalandıt1· 

lacaklar ara.unda ı ilkte~rin 19J4 ile 18 temmuz 1936 
arasında lspanya'yı felakete sürükliyen mesul siyasi 
phsiyetler, halk cephesine ve buna mümasil te~ek
Jclillere girenler, ayrılma temayülü gösterenler ve 
Mason locaları mensupları gösterilmektedir. 

Verilecek cezalar arasında bütün mal ve miJlkle
rin müsaderesi, hapis ve para cezası vardır. Hapis 
cezaları sekiz sene ile on beş sene arasında tahalüf 

edecelctir. 
Emirnamede nasyonalist harekete filen muhalif 

vaziyet almıı olanların siyası mesuller arasında bu
lunacağı ya11ı/1dır. 

1936 şubatı seçiminden sonra halle cephesine gir· 
miı olanların hepsi kaaua dııı sayılacaklardır. Bu 
tef11lılciillec ve partilerin bütün mülkleri devlete ge-
çecek, batla llaldarı istirdat edilecelctir. . 

Ticaret buliklerine n aoıyallıt tepkJıüllerıne 

girmi~ olanlar da cezalandırılacalctrr. 
18 temmuz 1936 dın sonra localarla olan manase

betlerı'ni kesmiş olanlar müstesna olmak üzere bütün 
far masonlar da cezaya çarpılacaklardır. 

- Manchester Guardian -
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rası miiaakerninde, gerek ıe • 
ne lapanya'yı alakadar eden 
bir milletler arası konferan • 
ıında ve ıereıtıe de doğrudan 
doiruya bir milletler araaı 
konferanımda lta)yaııların va -
ziyeti zayıf olacaktır. 
Şüphe yok ki, itabanlar bu • 

cün alınanlarla müttefik, fabt 
ittıfaklanrun mevzuunıa nı as
ker, ne tonaj, ne de bir tayya • 
recilik vaziyeti tetkll etmiyor. 

İtalyan endüstrisi ile alman 
endüstrisinin arasındaki bu 
nisbetin farkı l le 6 niıbotin
dedir. Hem, bıı handikapa çı • 
kan, İtalya'nın mali ve l!İtai 
kudreti delildir. 
Yakın bir atide, Franko, kar

ıısında cıimhurlyetçilerin mu -
kavemetini deiil, İtalyan müta
lebatını bulacaktır . 

La Tribua• des Nations 
"Pierre Dominique" 

ltalya Fransadan 

neleri nasıl 

istiyor? 
İspanya'ya yardım etmek 

suretiyle İtalya, Avrupa'yı 
kurtarınıf tır ~ İtalya, ge -
neral Franko orada tam i~ 
tikrarh bir vaziyet alıncı
ya kadar orada kalacaktır. 

İtalya'nın orada framız 
ıiyatetinin bir bekçisi ola. 
rak kalmuı da iyi bir ~y -
dir. Çünkü Franea, Avru-

pa'da bir emniyet unsuru 
değildir. 

Fransa'nın milli emelle· 
rini tanımaktan içtinap et • 
ıniş olması, hem Fransa, 
hem de Avrupa için meşum 
Akıbetler doğurabilir .. Eğer 
İtalyan emelleri, müzakere 
yolu ile yerine getirilmi • 
yecek oluna tili.hla alına. 
caktır. 

İtalya, Fransa'dan ken
di tarihi haklarından ne faz 
la, ne de eksik hiç bir şey 
istemiyor. Yani Tunus'u, 
Süveyş'i, Cibuti'yi iıı.tiyor. 

Koraika İtalya'dır. Kor • 
ıika meıeleıi halledilmeli -• dir. Çünkti burası italyan 
emniyetinin bir esas nokta
sıdır. 

Bir başka dava da Nis· 
tir. Fransızlar Niıı'in, Pi • 
yemont kadar italyan ol -
duğunu takdir ve kabul et-" 
melidirler. 

- Htıftalrlc Rela~ione 
lnternazionale -

İtalya'nın 

İspanya' da ki 

emeli ne imiş ? 
İtalya, gayet sarih olarak 

Franko'ya, nerede ihtiyacı 

olursa yardım etmeyi ka&
tediyor. İtalya, hail hariç• 
ten tehdit altında bulunan 
Franko zaferini müdafaa e. 
decektir. İtalya, onun ilze-
rine kendi ııiyasi zaferini 
empoze etmek istemiyor. 
İtalya, İspanya'daki yeni 
rejimin faşizm veya faşiz
me yakın bir rejim olması 

üzerinde duracak de~ildir. 
İtalya, lspanya'dald reji. 

min ispanyol milletinin ar
zularına terccman olmasını 
ve memleketi meşum ya· 
hancı nüfuzlarına karşı ko. 
nnnaaun arzu eder. 

GAYDA 
Voce ti' ltall• 

İngiltere' de radyo 

dinleyicileri 
"Son yıl içinde İngilt-ere

deki radyo diınleyicilerinin 

ıayısı 393.540 ki•i artmtt
tır. Bunların mecmuu son. 

kanun ayında 8.930.000 ki

ıiyi bulmu9tu. Radyo din • 
leyicilerinin bu kadar art. 
masına sebep evela radyo 
id.arC9inin gayet güzel prog 
ramlar tertip ve bunları 
muntazaman neşretmesidir. 
İkincisi de taksitle radyo 
satılması ve bir kimsenin 
ilk taksit ile hükümete ver· 
ııisini verdikten sonra evin 
de bir radyoya malik ola • 
bilmesidir ... 

- Manchester Guardian-
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(_R_A_D_ v_o_....) 

İSPANYA MESELESİ 

VE İTALYA 
İtalyan _ ispanyol mese

resindeki durum fU §Ckilde 
hulasa olunabilir: 1 - Lon 
dra ve Paris'te Burgos'a 
kartı takip edilen hareket 
tauı tasvip edilmemekte • 
dir; 2 - General Franko 
ile sıkı tcsanUd yeniden te· 
yid olunmaktadır, bu tesa. 
nüd askeri sahada ancak 
General Franko italyan le • 
jiyonerlerinin vazifesini 
bitmiş telakki ettiği zaman 
nihayetlenmiş olacaktır. 

İtalyan matbuatında fran 
sız ve ingiliz siyasetine en 
sık yapılan itiraz iktısadi 
ve mali müzaharet v!dı ile 
İspanyada tesir yapmıya v~ 
milli İspanyanın ellerini 
bağlamıya kalkıftna.Sıdır. 
Bir yandan büyük demok -
rasiler yeni İspanya'nın 
ııempatisini altın pahaarna 
satın almak istemekle it • 
ham edilmekte, öte yandan, 
zengin ve çalışkan olan 
İspanyanın sivil harbın ha· 
rabisini, büyük demokra • 
ııilerin kölesi olmadan ken. 
di vasıtalariyle imar edecek 
kabiliyette olduğu ileri ıil· 
rülmektedir. 

Bazı gazeteler, bu hu • 
susta, habe§ harbından 90n. 
ra haricin her türl\i mali 
yardımlarmı reddetmit o • 
lan İtalyayı misal olarak 
ıöstermektedirler. 
Kısacası İs.panya'ya ya

pılan tavsiye kendisini kil.. 
çUk dü.fürecek ve Fraııko 
ihtiWiniJı temelini te,kil 
eden ideolojiye halel vere
cek bu nevi yardımlardan 

korunmaııdıc. 
İllve ediliyor ki bu i.bti. 

li.l, İtalya ve Almanya'da 
BB. Mueolini ve Bitler ta
rafından ilham ve idare e. 
dilen ihtilallerin bir ben -
zeridir. Bu ıuretle e.kiaiy· 

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postaları 

TORKlYE Radyosu 
ANKARA Radyoıu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcı./120 Kw, 
31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. 1Sl9S Kes./ 20 Kw. 

T.A. Q. 

Ankara 

CUMARTESİ - 25 - 2 - 1939 
13.30 Program 
13.3S Muı:ak (Cazband - Çi • 

gan) Lantoş Orkestrası. 
14.00 Memleket saat ayarı, a -

janı ve meteoroloji haber -
leri. 

14.10 Müzi.Jc (Cazband - Çi -
gan) Lantoı orkestrası (de -
vam). 

ıs.oo.ıS.30 Türk müziii- Ça • 
lanlar: Vecihe, Kemal Niya -
zi Seyhun, Eşref Kadri. O -
kuyan: Hal\ık Recai. 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Dans .aati - Pl). 
17.SS Muzik (Keman solo) Pro 

fescir Necdet Atak. Piyano • 
da: Ülvi Cemal Erkin. 1 • 
Fricdeman Bachy Kreısler 
(Grave). 2 • Pugnani • Kreıs· 
!er (Preliıd ve allegro). 3 -
Korsokoff - Kreisler (GUnes 
duisı). 

ıs.ıs Turk müziii (Fasıl he -
yeti· Bestenicar faslı) Ce -
lal Tokses, Hakkı Derman, 
Esref Kadri, Hasan GUr, 
Haındi Tokay, Basri Ufler. 

19.00 Konuşma (dış politıka 
hldiseleri). 

19.15 Turk müziği (Sıvaııh saz 
5airleri: Aşık Veysel ve lb · 
rahim - Sivas halk oyun ha • 
valan ve dirkuleri). 

19.35 Tilrk mıiı:igi (Muallim 
Nuri Halil) :(Klisik reper • 
tuarından seçilmiş parçalar). 
Çalanlar : Vecihe, Ruıen 
Kam, Mesut Cemil. 

20.00 Ajans, Meteoroloji ha • 
berleri, Ziraat Borsalı (fi • 
yat). 

20.15 TEMSİL (Baki gecesi). 
Tertip edenler: Ekrem Re -
şit ve Avni Dilligil. Temsile 
Türk müzigi heyeti iııtirik 
edecektir. 

21.lS Memleket saat ayarı. 
21.ıs Eıham, Tahvilat, Kam-

biyo - nukut borsaın (fiyat). 
21.25 Folklor (Halil Bedii). 
21.45 Muzik (Li eder • Pl.). 
22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (Küçük Orkestra 

le hiç bir bailantıaı olau • ~4;tı 
yan yeni bir Avrupa te,ek· ~/~ 
kül edecek ve çok geçme - .;.~.~~ 7'~ 

~~c 
den demokrasilerin nüfu - {-' 1,. 

- Şef: Necip Aşkın) : l -
Hanıchmann - Andalusia -
(İspanyol valsi) . 2 - Fried 
Walter - Ruya (Keman solo 
ve orkestra için). 3 - Walter 
Noack - Romantik üvertiır -
4 • halo Azzoni - Sabah şar
kısı. 5 • Strauss - Çardaş. 6 -
.Franz Albert • Ormanlarda 
ve nınni. 

23.00 Muzik (sinema sesi ve 
cazband). 

Z3.45·24 Son aJanı haberleri ve 
yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
14.lS Frankfurt -20 Sottena 
- 21 Roma. 

ORKt<.::i'l ı<A KONSERLERİ 
VE SENı:ONlK KONSER
LEH : 16 Mılano - 18 St • 
razburı - 20.20 Kopenhag -
21 Berlın - 22.15 Lükseı:ıı -
burg - 24 Bruksel . 

OUA MUS1K1S1 : 18.20 Be· 
ıomunster - 18.30 Breslav 
- 2 ı .40 London - Recyonal -

-SOLO KONSERLERİ : 15.10 
Vıyana - 17.5 Stokholm -
20.10 Viyana - 22 Straı:burg 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
v.s.): 6.30 Breslav - 8.30 
Keza - 10.30 Hamburı -
12 Keza - 18.30 Frankfu.rt. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 18.10 Münib -
18.30 Hamburg - 20.lS Post 
Parizyen., 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin 
- 9 Keza - 12 Konıgaberg. 
MUnlh, Viyana - 14 Layp -
ıiı - 14.10 Viyana - 14.15 
Berlin- 14,25 M ünih - 15.20 
Hamburıı - 16 Alman istas
yonları - 18 Berlin - 19 
Hamb.ırg, Laypzlf - 19.30 
Frankfurt - 20.10 Berliıı. 
Bre5lav - 22.lS Kolo117a, 
Ştutgart. 

HALK MUSiKİSİ: ıuo Ştilt
gart - 14 Keza - 18.15 Vl .. 
yana. 

DANS MÜZlöt: 16 Frank • 
furt - 18.lS Laypzlg - 19 
Ştutgart - 20.15 Frankfurt 
- 21.45 Sof ya - 22 Belcnd, 
Monte Cenerl, Sottena -
22.20 M unih - 22.30 Brea .. 
lav, ŞtUtgart - 22.35 Brno -
22.40 Konigsberı - 22.45 
Stokholm - 23 Budapette, 
Floransa, Stokholm - 23.10 
Bruksel - 23.15 Roma -
23.30 London • Recyonal, 
Tuluz, Pirene - 24 Lükaem
burg, Milano, Parls - P.T.T .. 
Tuluz - 0.30 Droytvlç, 
London • Recyonal • 

zuna aon verecektir. / (S 
Birçok gazete ve mecmu- ---, l :.._"ı\ ______ _ 

alar Roma_ Berlin mihve. [ - .-J~ ~~~---••--= 
rinin Madrid'e kadar uzatı· .~.J---S",L 
!abilcceiine telmih etmek • ---=;:::::;~==11;;':1 :;:-;::==~~~~=-~::::..:::;;;; 
tedirler. Bu gaye henüz sa- ıt l!,, __ =r_ rJ_;.·.. ~ 
rih ve kati tabirlerle ifade ~·- '~ - -
edilmiş olmamasına rağmen f.~ J 
totalitekr dedvletlduer~n ah~zusu {ı(;f A_, 

bu mer ez e ol gu ısse • ~ ) '7. 
1 -ı~;:-ı~ 

dilmektedri. Roma ve Ber. ı_:..J,,, 

lin Franko'nun 1spanya'da, if)9t~ 
Almanya'da Hitler, İtalya'- "f 
da Muıolini ne iıe o olma· 

ıını ve aynı vazifeleri g5r. 

mcsini temenni etmektedir. 

Le Tempı 

B. Çemberleyn'in teskin siyaseti - "Münib 
ne rağmeın "diktatör socuğu" susturmak kabil 
Nevyorlr. Tayms'den 

• 
• 

südü" 
deği~ 1 

&ine ıildi. Gö.ıleri Blis'e tutkalla ya- - Kabul edecek otı~ ... anız dedim. rar kendine gelmiş, neşelenmiş, coş -
p1şuıı9 gibi idi. Parayı bu tartlarlA ka.bul ediyor mu - muftU. Blis'in yazını' olduğu birkaç 

Bliı teminat verdi: sunuz? satırı okudu ve istekli istekli imzası -
- İtler yolunda. Paralan aldım. O- Mr. Morgan, artık hissiyatını gizle. nı attı. Sonra banknotları caketinin iç 

turunu~ da gunları sayalım. mek lüzumunu hiesetmiyordu. Başını cebine geçirip üzerini güzelce ilikle -
Hayatin içyüzü 

sirinden bir yudum daha içmig gibi 
idi. 

xxvın 

Morgan kekeledi: kollannın llzerine dayayarak hıçkır - di. İki elini de Blis'e doğru uzattı: 
~=====================!..- 54 - ==~ - Aldın mı sahiden? Sahiden para- mıya bafladı. Kar•ı yanı baıına otur- - Genç adam, dedi, benim Kamber-

- Vallahi billahi Ernest Blial 
Strand'da en yakın iş idarchaınele -

rinden birisine gitmek üzere yolun bir 
tarafından öte tarafına geçen Blis ha· 
şıını çevirip baktı. Uzun zamandan be. 
ri korktuğu fey nihayet başına gelmiı
ti. Bu sözleri aöyliyen adam, tehrin 
en şık adamlarından ve kendisinin es
ki hayatında arkadaşlarından olup her. 

kesin malUmat almak istediği halde 

hiç kimsenin bir şeyler öğrenemediği 
Dik Honertondu. Gene, mutadı oldu

ğu gibi, gayet şık giyinmişti. Her ne 

kadar Blis'in elini candan, gönülden 

tutmuş ise de gördügü manzara kar • 

şnıında hayret duymamış görünmek 

içi:ı bir mücadele geçirdiği belli olu. 

~rdu. 

}' aaan: Fil.ıpı Upenhaym tarı alıp getirdin mi? muftu, kocasının omudarmı okfuyor- vel'den tramvaya bindiğim gün haya· 
Blia banknot deıteaini uzattı: du. tımın en uğur lu gtinU imiş meğer. 

Mister Morgan, göğüs geçirdi : zin ~ bana tamamiyle inanmadığını- _ Tabii aldım, dedi, ııize böyle söy- - Bir müddet için onun kusurum Hayatlan:ru namusklrane kuanabil • 
- Bu i..:, bana olacak gıbi gôrünmi • zın farkındayıın. Fakat ı.::-n ao .. zümde '--'--- M" Bl" dedi o d k i .. ı- b di bu kadar ,.ır 

s uıı:: lememi; mi idim? Geliniz buraya otu- U&AUlAymtz ıster ıa, , a, me yw• unca sene r, :s • 
yor, dedi, senin böyle bir tan~d.ığın dur~cağım. Onun için ncıesiz durmak- runuz da teslim edeyim. ben de i.kimiz de çok çetin günler gör- pma'tl iki kifinin nazarında een en aziz 
var da, ne diye, haftada otuz şılınge ta bır fayda yok. Yarın saat on birde Mister Morgan, rüyada yürüyen bir dük. Kaderimizle, talihimizle mücade. varlıksın. Benim bütün ıöyliyeceğim 
ökçe satmak ıçin taban tepiyorsun ? paraları getirecetim. adam gibi muaya doğru ilerledi. Bir- lelerde bulunduk ve tekrar tekrar bundan ibarettir. Fazla söyliyemiyo • 

Blis : Madam Morgan, bir eliyle gözlerine denbire karısının elini yakaladı. Kadın mağlCip olduk. Amol gibi usta i•çi rum. Ben bir işç.iyim; bir hatip deği • 
- İfte burada yanılıyorsunuz, de • toplanan yatları sUnıeğe uğraprak: •

1 
kocasının boynuna sarıldı. Ondan zor bulunur. Hiç bir !OY onun fevkini lim. Anam. öteki koluna da sen gir de 

di, hem siz iıi bırakın, üzülmeyin. Ba.. - Eğer bunu yapar.anıs, dedi, iki- sonra ikisi de ;-encerenin önüne doğru kıramamıttı. Kaç defa onun ıuratmm hep beraber gidip bir şeyler içelim. 
na tımadınız vardır; öyle degıl mi ? mizde qayatımızın ıonuna kadar ıizi seğirtip bir müddet yan yana orada karmakarıtık olduğunu görmUıtümdUr. Bli• ortalarrnda olduğu halde mer· 

Mıster Morgan : hayırla, minnetle anacağız. durdular. Fakat hiç birisi bu seferki kadar milt· divenlerden apğıya inip sokağa çık -
- İtimattan yana sana itimadımız Bliı, bilyilk bir itina ile bir cigara hiş olmamı,tı. Şimdiden tonra iyi o. tdar. Etraf ve civar gayet çirkin bir 

yoktur demem, dedi. Ertesi gUnü tam saat on biri on~- yaktı. Ondan sonra bilyilk bir iş adamı lacağını umarım. On yedi senedir, bu. manzara arzcdiyordu. Hava bunaltıcı 
- O halde böyle mühim bir mesele- çe Blis küçük yazıhanenin kapısını a- edaıiyle masanın yanına oturup dedi kadar çah,mz. Bu müddet içinde hiç derecede sıcaktı. Bu sebeple birahane. 

de de sizi aldatacağımı hatırınızdan çıp içeriye girdi. Madam Mor~, pen- ki: bir zama·n haftada üç liradan fazla pa- nin etrafa yaydı~ı koku büsbütün kes· 
geçirmeyiniz. Borcumuz olan parayı cer.enin önniıde durmuf, sokagı ıeyre- n-.:ı b ra yapamadrk. Ukin bu ·seferki fena kinlef?Diftİ. 

b. Bl' ' d" dil - '"'-liğim akılsız adamın, en ya· yarın ögle vakti alacaklılara ödenmiş diyordu. Birden ıre ıs e on · nına vardığım zaman, iyiliği üzerinde geldi. Fakat artık para var; ortada Bir kolunu Madam Morgan, bir ko-
bilin. Yarın saat on birde ve yahut pek Delikanlı gülümsiyerek ba,ını salla - idi. Ona vaziyeti anlattım. Bunun ü • para var değil mi delikanlı? Onu geri lunu da patron sıkıca tutuyorlardı. 
az sonra bunu alacaksınız. Size söz ve- dı. d .. zerine makinenin takaitini ödeyebil _ almıyacaksınız değil mi? Madamın batındaki şapka çarpılmıştı; 
riyorum. Blis, bir deste banknotu ka ına goe- mek üzere yüz lira verdi. İşte İngiliz Blis, banknotlan Morgan'm cebine kordelalan sarkryordu. Eldivenlerini 

Bu vait hoşlarına gitmisti. Fakat ta· tererek: bankasmın banknotlarından yüz tane. yerl~tirdi. de vanma almayı unutmuştu. 
ıaazniyle 'kanaat getiremediler. - Oldu, dedi ,paraları aldım. Sonra bu adam, kendi el yazınızla ve- _ Yalnız, dedi, •u klğıda bir imza İkiıi de Blis'e sanki doğdukları 

Bliı, tezgaha gidip birer bira daha Kadın, Morgan'ın bulunduğu depo- receğiniz bir aenedle senede yüzde bet '1tacalcılmız, o kadar. Ondan sonra 07ünden heri dostları imiş ({ibi ııarıl 
getirdi Sonra Madam Morgan'a dö · ya doğru koJarak seslendi: faizle beş yila lira daha borç vermek • simdi.,~ bdıu aabahlevin vanm· .. ·~·1• .,,,"larclı. Blis. ba,ı arkad:ıı viit'üyordu 
nup dl"di ki : - Amoı ! Amos 1 Delikanlı geldi. teklifinde bulundu. Pan yanımdadır am11 • bira:r da kö11eve uünv:ııhm 'M'is· TCıtlhi de zevkle çarpıyordu Yorgun 

- Kocanula ben. her aktam itten Parayı almıf. Eğer ,artları kabul edecek olursanız ..• ter Morıgan hayli aanılmıı. Ben de bu hık, yobulluk ve mahrumiyetle geçen 
1. b" b' . Morgan, makinenin yanmdan ayrı. ba o1d ld l 1 . d"ği dil L:s..-Juk •. sonra buraya ıe ıp ırer tane ıra ıçe- Kabul ediyor musunuz? ıaa h ukça yoru um. ay- arın buıu e getır ı f&un u-

larak gene inannuyan bir tavırla mer -
~~rb;:·;,.:B~u;.:~:;.!l~:..... ...... _ _.._L....!ıw.ıcl.u...i;uııa1.mda...dıımlu...Jiilllıa:i"iDiJ" ~tc~-L-~Nri!_e ,g;ded~iJJ!!!i!!z ?~N!'!e~ded~in~?~ ....... --~ı&w~~~M~~~can~~blf~mı~blı~ldır~~ck.~T~ek.~ zerinden kal'"?ftı. Ha atm hakiki it. 

- Aziz arkadaşım, dedi, Londra -

nın esrarengiz şahsiyetlerinden birisi 

olup çıktığtnı biliyor musun? Nere • 
lerde idin? Ne oldu, başından :ıeler 

geçti? Bu halin nedir? 

Blis kaçamak yollu bir cevap verdi: 

- Bunda esrarengiz bir taraf bulun.. 

duğunu bilmiyorum. Başımdan geçen 

felaketleri, her halde, herkes duymut

tur. 

(Sonu vuJ. 
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Spor teşkilôhmızm 
müstakbel çalışması 

Paris ve Londra Burgos'u 
pazartesiye tanıyacaklar 

Tarlı memurunda 
• •• • 
ıı enerııaı 

(Başı 1 inci sayfada) 

----·-----

)Gün için 
Tümgeneral Cemil Taner'in izahları Burgos'taki görüşmelerde 

bütün hudut ve ıümuliyle tayin et
mektir. Kanun yapanlar; bunları a -
na hatlariy]e fakat her çeşit tedahü
lün önüne geçecek sarahatle söyle
melidirler.Memu,lara topluca verile
cek talimat, yahut hususi emirler; 
kanunların çizdiği yollar içinde çok 
açık ve bir disipline tabi ?lmaltdrr. 
Bilhassa ayrı ayrı mahiyett<) birçok 
anıme hizmetlerinin top1nndığı mev
kiler için vazife, daha vazıh tayin e
dilmiı olmalıdır. Bu;,lara verilcr.-ek 
direktiflerde vahdet ve nizam ba§lı
ca §arttır. 

Sanat ve meslek 

Beden T erbiyeıi Genel Direktörlüiü merkez iıtipre beyetinrn 
evelki gün Hava Kunımu merkezi aalonunda Batvekil doktor Re
fik Saydam'ın reisliği altında yapbiı toplantıda Genel Direktör 
Tümgeneral Cemil Taner beden terbiyeıi bnununun tatbikine 
ait olarak hazırlanan nizamnamenin umumi hallan hakkında ba
zı izahlarda bulunmı.:ttu ı. 

B: Leon Berard ve FrankQ hükümetinin 
hariciye nazırı bir anlaşmıya vardılar 

meseleleri 

Nüfusu muntazam surette art 

bir memlekette bakkalm oğlu bab 
sınınkinden batka bir mealek aramı 
ya lüzum gönniyerek bakkallıkt 

kalabilmek gerektir. Fakat, om 

leket geniı bir endüıtri:lefllle ha 

Spor teşkilatımızın müstakbel çalıımalannda hangi esaslara 
iıtinat edileceğini anlatan bu beyanatı ehemiyetinden dolayı ay
nen derce devam ediyoruz: 

iV 

Paris, 24 a.a. - Parlamento bugün toplanarak Burgos hükü
metinin tanınmaıı etrafında müzakerelerde bulUnınut ve önce aı
rasiyle cümhuriyetçi aoıyaliıt birliğinden B. F orcinali, sosyalist 
lzardi, yeni cümhuriyetçi sosyalist birliğinden B. Lapieyi ve ko
mÜ'nist Lonteyi dinlemittir. 

ti içinde bulunursa bakkal çocuğ 

nun makarna veya konaerve fabrika 
sında daha kazançlı bir iı bulma 
muhtemeldir. Böyle bir memlekett 
demircinin, marangozun, tomacm 
teaviyecinin oğlu elbette daracı 
dükkana bağlı kalamaz ve aanat 
mekteplerinden birine girip usta de. 
mirci, usta marangoz, usta tomacı, 
uıta teıviyeci olmak iater. Bunların 
çocukları da aıraları gelince, baba 

Bunar büyüklüğüne ve lüka olma 
derecesine göre az veya çok muraUt 
olur. Şu halde bu açık ve kapalı çalıt
rz,a yerlerinin köy alanı, açık antren -
man aahası, muhtelif büyüklükte ka -
pah antrenman yeri, Aletli jimnastik -
hane, açık tribünlü stadyom, kapalı 
tribünlü salon, yUzme havuzları, ka -
yaık evleri, patinaj yerleri, tenis kort
ları ... ill gibi sınıflara ayırmak ve her 
ıene bunlardan bir kısmını yapmak i
cabedecektir. Bunu da beter senelik 
tetiHt plinı ile adetlerini g,ittikçe art
tınnak ve büyiik teıhirlerde bunları 

şehrin muhtelif mıntakalarına taklim 
etmek ve yapılanlardan civar semtle · 
rin aıra ile istifadelerini temin etmek 
en pratik bir yol olur ümidindeyim. 
Şu halde her kuHlpte sporun her nevi 
belki ilk zamanda başlamaz. Fakat 
mutlak tlet ve vesaite ihtiyaç olmı. 
yan sporlar (aletsiz beden harek!tı, 

yürüyüş, atıcılık, atletizm .. ila gibi) 
açık havada yaptırılabilir. Salonlar, 
la.balar arttıkça zamanla sporun her 
biri, her nevi ile iştigal imkan dahiline 
&irer. Bu maksatla kanun her vilayet 
bir aene evelki hususi idare tahsilat 
yekCı.nunun %2. sini ve geliri 50000 den 
fazla belediyeler hasılatının 3 4 ünU 
bölge beden terbiye bütçeleri varidat 
olarak kabul etmiş ve bu varidatın % 
80. ni münhasıran aahalara ve tesi
sata ıarfedilmesini de amir bulunmuş
tur. 

Bu para karşılık olarak her vali vi -
liyet istipre heyetinin de mütalea ve 
kararına iktiran etmek üzere be'er se
nelik tesisat programı yapacak ve ge
nel direktörlüğün merkez istipre he
yeti mukarreratına dayanan tasdikin -
den sonra hemen tatbiıka bafhyacak -
tır. Bu gelirlerin kifayet etmediği ya
pılan tetkikler neticesinde kanaat ha-
1ft1 oıautıı tak'dlı'de genel direlrt<Srlülr 
büdccsi meyanında Büyük Millet Mec
liai'nden tahıaiaat talep etmek zarureti 
hMıI olacaktır. 

Beynelmilel temMlarımuın daima 
Taki olmaıı zaruri olan üç büyük ıeıh
rimizde (Ankara, İstanbul, fuvar mü
natebetiyle tzmir'de) tribünlü birer a
çıık stadyom ve birer tribünlü kapalı 
müsabaka salonuna en kısa bir zaman
da ihtiyacımız aşikardır. Diğer yerle
rimizde mümkün mertebe az masraflı 
fazla çalııma yerleri temin etmeyi çok 
DIUraflı lüks çalrşma mahalleri vücu
da getirmeyi tercih etmeyi şahsen da
ha. faydalı buluyorum. 

Bu sahaların meydana &etirilmC$in
de vilayetleri ve kazaları dahilinde 
beden terbiyesi faaliyetinden kanunen 
ıneaul olan valilerin kaymakamların 
fahsi alaka ve himmetlerinin çok se -
rnere vereceğini limit ediyorum. 

tun. Ve mübayaaya mecbur olduğum 
kayakların tanesini 25: 30 liradan al -
dım. Bu, çok pahalıdır. Bütün sanat 
mekteplerinden, Bursa dağcılık ku1ü _ 
bünden, ukeri fabrikalar 'müdürlü -
ğündcn kendi müesseselerinde kayak 
imali mümkün olup olmadığını tahkik 
ettim. Aldığım raporlara daha ziyade 
Bursa unat mektebiyle askeri fahri -
kalar ve kısmen Konya sanat mektebi 
bir zaman bu işle meşgul olduğunu, 
memlekette yeti,en ağaçlarla 6 : 8 li
raya kadar kayak imali mümkün oldu
ğunu fakat ağaçların Avrupa'dan gc -
len kayak ağaçlariyle aynı evsafta bu
lunmadığından aynı mukavemeti haiz 
olmadığını cevap verdiler. 
Şu halde memlekette bir spor mal -

zemesi endüstrisi meydana. getirmek 
bilhassa yurt müdafaasr için çok lü -
zumlu olan ve kışın karlı mıntakalar
dalci köylü halkını bu spora azami su
rette alıştırmak için kayak malzemesi
ni memlekette yapmak ve fenni evsa
fına lıy&un yapmak ve ucuza mal et
mek icabetmektedir. 

Sümerbank müdürü ile temasımda, 
müdür Nurullah Esat bu yoldaki me
saide emrinde bulunan vesaitle azami 
yardım yapmak vadinde bulunmuşlar
dır. 

Bu endüstriyi fiil sahasına çıkar -
mak keyfiyeti genel direktörlüğümü -
zün faaliyet çerçevesinin içine almak 
mümkün olmamakla beraber direktör
lükçe yapılacak tetkikatla tesbit edi
lecek evsafta malzeme imal hususun
da İktisat Vekaletinin yardımlarına 
mazhar olacağımızı kuvetle ümit edi -
yorum. 

16 - Mektepler spor talimatı i~i: 
Maarif Vekaletince mekteplerde 

tatbik edilmek üzere hazırlanıp genel 
direktörlüğün mütaleası alınmak üze
re gtinderilmi• olan okul apor yurtla
rı talimatı geçen toplantımızda yük -
sek heyetinizce müzakere edilmit ve 
heyetin nolrtai nuarı teebit edilmifti. 
Bu buaueu.kl heyetin noktai naaarı 

yilbek vekilete arzedilmiştir. Veka -
let tasdikine iktiran etmiş olan tali -
mat okullara tamim edilmek üzere ba-
sılmaktadır. 

17 - Murif VekaJetine ve Milli 
Mild11faa Vekaletine verilecek veçhe
ler: 

Boedftl terbiyesi kanununun mad
deaine göre Maat'if ve Milli Mü. 
dafaa Vekaletlerine verilmeai lazım 

gelen noktai nazarlar hakkındaki yük
sek heyetinizin geçen içtimadaki ka -
rarları keza ait oldukları vekaletlere 
bildirilmek üzere Başvekalet yüksek 
makamına takdim kılınmıştır. 
Maruzatım bundan ibarettir. Yük -

~ek heyetinize muvaffakiyetler dile -
rim. 

(Son) 

iL. 

Bütün hatipler, İspanya'da Italyan 
kıtalarr dururken Franko hükümeti
nin tanınmasındaki tehlikeyi anlat
mışlar, General Franko'nun mütema
yil bulunduğu tenkil siyasetine Fran
sa'nın lakayt kalamıyacağını bildir-
mişlerdir. , 

Başvekil B. Daladiye bu hatiplere 
cevap vermek üzere beyanatta bulu
narak pazartesi günü nazırlar mecli
sine Franko hükümetinin tanmmasınr 
teklif edeceğini bildirmiştir. 

Başvekil, Fransız hükümetinin bun 
dan böyle General Franko'nun hükü
meti olan hakiki hükümetle iyi kom
şuluk münasebetleri idame etmeşi 

icabettiği kanaatini göstermiş ve söz
lerine şu suretle devam etmiştir: 
"- Cümhuriyetçi ordusunun bir

kaç haftadanberi mukavemet edece
ğine kim ihtimal verebilir? Bizzat B. 
Azana'nın fikri de bu değil midir? 

ln~iltcrenin tıaziyPti 
Ingiltere'fin gelecek hafta Franko 

hükümetni tan mıya karar vermiş ol
duğunu söyliyebilecek vaziyetteyim. 

lngiltere ile bu itbirliği sayesinde, 
bir aiicenaplrk politikası takip edebi
leceğimiz gibi ihtiyaç halinde lapan
ya istiklalinin muhafazasına da neza
ret edebileceğiz. 

lspanya'da büyük menfaatlerimiz 
mevcuttur. 

Bilhassa beynelmilel politika bakı
mından. General Franko nezdinde bir 
mümessilimizin bulunması lizrmdrr. 

Fransanm milli. emniyeti 
bakımından .•• 

Keza milli emniyetimizin bakımın
dan da böyledir. Barııın bu yıl ihti
mamlı müdafaa edilmeai ve Franaa'
nın Burgos'ta namevcut değil, mevcut 
bulunması lazım geleceğine kaniim. 

Bunun üzerine toSyaliat Vinc:ent 
Auriol, sah gilnil bir emrivaki karşı
aında kalmayı kabul edemiyeceğini, 
ıtöylemit ve müteakiben Mec118 reiai 
hilkümetin, itimat meeel•lnl ileri sü
rerek yaptığı "istizahların taliki" ta
lebini reye koymuştur. Ilu takrir 261 

reye kar!Jı 323 reyle kabul edilmiştir. 
Verilen malfimata göre, hükümetin 

takriri aleyhinde rey veren 261 aza 
bütün komünist ve sosyalistlerle 15 
k"dar radikal sosyalist, bir o kadar 
milıtakil sol cenahla cüınhuriyetçi 
ıosyaliıt birliği buını ihtiva etmek
tedir. 

Meclis salı günü toplanacaktır. 

Paris ve Burfifoı deles.eleri 
anl.a§tılar 

Paris, 24 a.a. - Havas bildiriyor : 
Burgos'taki fransız ve ispanyol dele. -
geleri uzun bir müzakereden sonra bır 
anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşma 
geç vakta BB. Berard ve Jorda arasın
da son bir &örüfI11eye mevzu teşkil e -
decektir. 

Buit sahaların tanziminde kulüp 
gençlerinin fili çahpnaları da çok fay
dalı semereler verir. Meseli: bir ku • 
lüp, bir köy grupu. Kendisine tahsis 
edilen sahadaki basit bir toprak ame
liyesini, saha tanzimini, buit idman 
lletlerini, açık poligon yerlerini aynı 
zamanda vücut idmanı ıeklir.de idman 

Pazartesi günü rcisicümhurun riya -
seti altında toplanacak olan nazırlar -
meclisinde Franko hükümetinin tanın 

: ması hakkında kati bir karar verilece-

--.. -----
mualliminin nezaretinde olarak pek a· y • h • d k" 
1i baıarabilir. Bu işler kulüp idare he- = en l,Şe I r e I 

-: ği teeyyüt etmektedir. 

Yetiyle, bölge beden terbiye.i idare S u L u s 
heyetinin faaliyet ve becerikliliiine : 

:E Fransız - ispanyol dostluk cemiyeti
: nin verdiği iatihzah takririne gelince, 
: hükUmet mahfilinde beyan olunduğu. -kalmı-+ır. : : 

~· - -
Gençliğin kendi işini kendi görecek S Sinemasına gidiniz.... : 

ıurette yetfmeei bu filt çalışmalarla : Çünkü Ankara'da ilk defa : 
ayrıca temin edilmiş olur. Kazma, kü - 5 olarak gösterilen : 
rek, balta kullanma kayrıca birer id - - -

ınan ve spor hareketidir. ~ Komikler kırah ~ 
14 - Kıya/et meselesi: - -

Beden terbiye hareketlerinde ve fa. ==== M 1 LTO N 'un ==_=_ aliyetinde kıyafet birliğini çok lüzum-
lu görüyorum. Her spor şubesinin 
,_ - -&endisine göre bir kıyafeti vardır. : : 
ll'utbol, atletizm, tenis ... ila l'porlar na- S En çok muvaffak olduğu : 
ııl kendilerine mahsus kıyafeti istil - : GENÇ KIZLAR : 
zam ederse toplu hareketler, yürüşler, S MEKTEBiNDE : 
ve merasimde gençliğin ve gençlerin : Franıızca ıöalü komedi fil- : 
velevki çok sade de olaa yeknasak kı- ; mi göıteriliyor. : 
Yafette bulunması bütün memleket : Geceleri filme ilaveten : 
gençliğinin birliğini göatennesi ve - -- -- -: Lantos Orkestrası : - -

;ıa göre ba§vekil bu takririn eauının 

derhal müna.kaşasınaitira zedecek ve 
bu müzakerelerin tehiri huıuaunda iti
mat meselesini ileri sürecektir. 

B. Azana ve general 
Miaja'nın va:;iyeti 

Paris'teki cümhuriyetçi İspanyol 
mahfillerinden alınan malumata göre, 
fransız ve ingiliz hükümetleri Burgos 
hükümetini tanır tanımaz B. Azana 
istifa edecek ve Paria'ten ayrılacaktır. 

Meksika hükümeti General Miaja -
ya, tspanya'dan ayrılmak mecburiye • 
tinde kaldığı takdirde Meksika'nın 

"Yüksek misafiri" olarak kabul edile
ceğini bildirmiftir. 

lngiltere de Burgoı'u 
tanımıya lıcuırlanıyor 

hareketlar için icabeden kolaylığı te
min etmesi noktai nazarından muvafık 
ınütalea edilmektedir. Bu kıyafetin 
fÜphesiz çok ucuza mal olması ve İcra 
Vekilleri heyetinin kararına ve tasdi

: Yeni programında S Londra, 24 a.a. - Presı Aıociation, 
: Seanslar: 14,30-16,30-18,30 S 1ngiltere'nin Burgoe hükümetini ta -

kine iktiran etmesi zaruridir. 
15 - Malzeme meselesi: 
Spor malzemesinin memleket dahi

linden tedarik edilmesi ve ucuza mal 
edilmesi bu arada ilk dütUnülecek me
ıelelerden biridir. İlk i,e bafladığım 
gQn kı' faaliyet mıntaka1arı için ka -
ırak mabemeei tc ile ~lif • 

: Te 2l de : nıması için icap eden muamelenin ta -
: : mamlandığını ve gelecek hafta ba§ın-
- - and : - da Londra ve Paria'te aynı zam a 
: Bugün aaat 10 ve 12 seansla-~ birer beyanname n~ri mutasavver ol-
: rında ucuz fiyatlarla : duğunu bildiriyor. -: • • : B. Çernberleyn, bu hususta Avam = Kadınlar hapısanesı ~ Kamarasında reemi beyanatta buluna= : caktu. tik ı, iki taraftan birer büyük 
,1111111111111111111111 Ti: 3923 Hllr"' el i ini olacakUr. 

Fronsa' da 3 62 bin 
miilteci var! 

Paris, 24 a.a. - Paris Soir gazetesi -
ne göre, §İmdiye kadar doğu prenesin
de Fransa'ya 220 bin hükümetçi ispan
yol mültecisi geçmiştir. Bunlardan 11 
bini yaralıdır. Bundan başka 187 bin 
kadın, çocuk ve ihtiyar Fransa'ya il -
tica etmiştir. 45 bin milis ve sivil mem
leketlerine gönderildiğine göre, ha -
len Fransa'nın misafir etmiye mecbur 
olduğu mülteci adedi 362 bin kişiyi 
bulmaktadır. 

Holandcı Rur}.!os'ıı tnnıdı 
Lahf'y, 24 a.a. - Holanda, Burgos 

hükümetini hukuken tanrmaya karar 
vermiştir. 

Kızıl9rdu'nun 

yinni birinci 
yıl dönümü 

Kıtalar ana kanun 

üzerine yemin ettiler 
(Başı I incı sayfada) 

Stalin için, vatanı, milleti, i'çi ve çift
çi hükümeti için, seve seve kanını ve 
hatta hayatını vermiye hazır olduğu -
nuzu biliyorum. Fakat, bu kafi değil -
dir. 

"Kı.ıdordu yenilmez,, 
Kızıl ordunun zimamdarları ve şef .. 

leri olan bizlerin yapacağımız daha 
çok şeyler vardır. Bizler, şanlı Kızıl -
ordunun önünde bulunan vazif eyc dai~ 
ma layik kalması için, bize tevdi edi -
len iti drijc etmesini, çok çalıpayı, 
organfzıe bir tarMa çalıf111ayı bilmeli -
yiz. Tarihi şartlar dolayıaiyle, K•zıl -
ordu, mağlup edilmez, yrldırım gibi 
bir kuvet olarak mevcut bulunabilir. 
Kızıl ordu, böyle<lir ve daima böyle o
lacaktır. 

'"}' orulrrwdan çalıf(!caiız,, 
Kızıl ordu er'=r1. kumandanıarı, po

litik memurları veoilhaua meaul zi -
mamdarları ve şe~eri, bizler, hepimiz 
bunun için, yoru~1an çalrıacağız, 

askeri ve politik terbiyeye, Kızıl or -
dumuzun durmadan ıyileşmesi eseri
ne bütün kuvetimizi vereceğiz. t,çi ve 
çiftçi Kızıl ordunun teşkil ettiği emin 
kalkanın arkasında Lenin ve Stalin'in 
büyük tarihi eeerlerinin muvaffaki • 
yetle ve mesut bir surette inkişafı i~in 
böyle çalı.,nak liznndır ve böyle çalı
şılacaktır. Aakeri yeminimiz, bunun 
zımanıdır.,, 

B. Stalin ~ tahlif edildi 
Moskova, 24 a.a. - B. Stalin. askeri 

umumi konsey azası sıfatiyle, konsey 
iz•ı önünde tahlif edilmiıtir. 

Memurda faziletli bir enerjiyi 
takviye eden bir unsur da itimattır. 
Bunu memur hem mafevkinden, hem 
de halktan almak mecburiyetinde
dir. 

H:r memur kendi hareketleriyle 
onun da mesuliyetini arttırabileceği 
mafevk bir mevki temsil ederek iı 

görür. Binaenaleyh memur bir yan-
dan kendine verilen vazifenin icap aanatının daha üıtün kademelerinde 
ettirdiği itleri yaparken bir yandan refah imkanları arıyacaklardır. Bu 
da üst kademedeki mesuliyet sahip· misalleri ziraat, ticaret ve diğer aer. 
terinin aydınlanmaırna itina göster - beat meslek erbabınm çocuklarma 
melidir, da teşmil edebiliriz. Akıl ve mantık 

Ha.Ikın memura itimadı eaaıtır çocuklar için baba mesleğinde deva. 
memur mifevkine olduğu kadar mı icap eder. 
muhitine de emniyet telkin etmek F k t · t' d d '- 1 
mecburiyetinded.r. Bundan mahrum a a ' cemıye ın e •a ece aaı 
olmak, bütün muvaffakiyet ihtimal- ve mantıkla uzlathrrlmıyan kendi. 
terini kaldırır. Halkın memurla neıe ne has icapları vardır. Şayet, aanat 
ve itimat içinde çalıtmaaı; en iyi ka- ve meslek farkı gözetilmeksizin ba. 
rarları, en güzel tatbik etmek için e- baların ekseriyeti, biraz okuyup 
ıaslı bir ,arttır. Memurun da buna yazma öğrenen ve ellerine bir orta 
kartılık muhit:mien beklediği, sami· mektep ,ahadetname•İ geçiren ço • 
miyeli~e itimat olmasıdır. Cinacna- cuklarmı memurluğa tahaiae kalkJ!I. 
leyh onu suçlu kılacak hareketlere yorlaraa bunun sebeplerini cemi1e
ve bundaki niyetlere yakından vakıf tin bünyeainde aramak iktjza etmez 
olmadıkça kendiıine hürmet herkes mi? 
için bir borç olur. Birçok hayaller ve - Ya baba aanatı artrk verinuiz. 
hatta ihtimallerle memuru ıüphe al- dir ve baba çaresjzlik içinde, oilunu 
tında göatennek bir ahli.kıızlık ol- kendi ıanatından fazla garanti ara. 
makla kalmaz, bunun uzak yakın eden memurluia vermek iıtemekte. 
tesir·. memuru mütereddit, kararaız, dir; 
çekingen bir hale aokmak olur. O ar- - Yahut çocuk, baba •anatınm 
tık her iti üst mevkiden aorarak me- çerçevesi iç:nde hapaolup kalamıya
ıuliyeti baıkalarına yükletmek İ.1- cak kadar ileri bir tahıil 1apm11tır 
ter. Binaenaleyh memur hakkında ve o tahsile göre bir it aahibi olmak 
kararlarımızı daima ağır batlılıkla ıztırarındadır; 
vermekliğimiz yalnız onun tahaı için 
değil, devlet i,lerinin iyi görülmesi -Veya baba unatı ile ali.kalı bir 
için de bir vazifedir. Her cümhuriyet me.lek lahıili yapmıt da o aanatta 
mEmuriından, birçok eserler bekli- faydalı olamıyacağmı anlam11 ,,.. 
yoruz. Onun, bunları bir kartıbk a- memurluğa aülılık etmitH bu takdir 
rayarak dtğil, o eserlere kavuşma- de aanat tahsilinin kifayetsiz olduğu.. 
nın zevki içinde yapmasını i.tiyoruz. na hükmetmek li.zım gelir. 

Milli seciyemizin ona memur~.uğun - Bunlarm hiç biri doina delil de 
üstünde münevver olarak da yu~let: memurluk, az çok tahsil aahipleri
tiii vazife budur. O~un b.':' v.~zıfe!ı ne, kapılan ardma kadar açmqaa 
,.aparken karıılatacası guçluklerın memlekette tahlilr - ...1 1...&1.z. 
"k" 1!.L • k nd te 1 _ .... -..-.• •ar t ı munım unaw'Ulla J'U a a • d ekf 
maa etmiş olduk. Cümhuriyet kanun. em ır. 
tarı her günkü tekamülü içinde me • - Ve nihayet, akla ıu da selir iri 
mura faziletli, enerjik bir çalıpna- idaresi devlet veya müeaaeMler elin 
nın bütün imkanlarmı hazırlamakta- de bulunan bütün iıatihaal tubelerin. 
dır. Kamutay TUznamesinde olup de - marangoz veya mühendis, denür 
konuşmaları hayli ilerlemiş olan bir ci veya toför, muhaaip veya maki
layihanın bu makj\atları fazlasiyle nist - her ne vazife ile iatibdam edi
temin edecek kuvette çıkacaiına lirlerae edilıinler, bu iıleri üzerisi. 
ıüphe edilemez. ne alanlann hepıine birden m....., 

Kemal ON AL adını verenler yanht bir m\&tahede. 
de bulunmaktadırlar. 

Uşak Belediyesinin 

çalışmalar1 

Uşak, 24 a.a. - Belediyemiz son 
günlerde şehirde parkrn ve 'münaalp 
yerlerin ağaçlanması için faaliyet gös
termektedir. Bütün köylerimizde de 
muntazam surette ağaçlanma teşebbü
ıüne geçilmesi için kaymakamlıkça i
cabeden tedbirler alınmıttır. 

Harp aonraaınm geriletip ilerlet • 
tiği ve bünye değiıikliklerine aevk
~ttiği bütün memleketlerde aanat ,,. 

meılek kadroları, bunlara taalluk e
den münakaplar, ve birer meaele 
halinde zihinleri İfgal edince aranan 
hal çareleri hiç bir zaman babalan, 
çocukları ve cemiyeti suçlamıya in. 
hiaar etmemiJ, fakat aal&hiyetlilen:e 
müıahede ve mütalea edilerek ne si. 
bi tedbirleri iıtilzam ediyoraa onla. 
nn almmaaı tavsiye olunmuttar. 

İnglllı istihbarat dairesi müdür muavini 
general Frederik JorJ B. Netbitt ıehrimizde 

Bizimki gibi teıekkül ve taazzıw 
halinde bulunan bir memleketin de 
elbette sanat ve meslek meaeleleri o

lacak ve bunlar birer dava halinde 
önümüze çıkacaktır. O zaman yapı· 
lacak şey demagojiye söz hakkı ta. 
nımıyarak bu meaeleleri - bütün 
dünyaca yapıldığı sibi - aal&hiyet. 
lerin tetkikine arzetmekten ibaret 
değil midir? 

General Frederik Jorj B. Netbitt l•tanbul'Ja lrartdanıyor 

Fakat, şunu da tasrih etmek )a
zamdır ki cemiyetin gidişinde gördü

ğü herhangi anonnal bir hali omuz 
silkip kayıtsızça telakki etmek hiç 
bir vatandaıın hakkı olamaz. lmcli, 
vatandaıın mütahede ve ikaz hakkı
nı da, bağırıp çağırmadan, etrafı 

velveleye vermeden kullanmaaı ıart. 
tır: hata babalarda i.e onları irfat 
etmek, gençlerde ise "dikkat ediniz, 
yanlıı adım atıyorsunuz,, denıek, 
aanat ve meıılek tahsili kifayetsiz ise 
realitelerimize uymaması aebepleri -
ni teırihe çalıtnıak auretiyle ... 

(Bafı 1 inci sayfada) • • • paneyi, enatitünUn muhtelif salonları-
Ukin ziraat ticart, aanat, memur. 

Ziraat enstitülerini "'""mll§tir. nı gezmi' ve ayrılırken gördüğü inti-
b- luk, program, endüstri, tahsil, kaL 

General Frederik Jorj B. Netbitt'in zamdan beyanı memnuniyet ederek 
kınma, ve kısaca yeni Türkiye'Dİll Harbiye okulunu ziyareti bir saat ka - enstitUnün çalışma tarzı etrafında ver-

dar ıürmu, ve 'eref salonunda bir müd ı diği izahattan dolayı enstitü müdürü bütün bünyevi meseleleri, acaba, 
det wtirahat eyledikten sonra mektep- Esat'a bilhaaaa tetckkilrlerde bulun - memleket ölçüaünde bir coatinceace 
ten ayrılmıftır • muttur. ve coordination da.....a İNa ..W.. 

General GUi terbiye enatitüıünü General öf le yemefini Amarapa • mea mi 'l 
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NÖBETÇi ECZANELER 

lstanbul Eczanesı 
Merkez Eczancsı 
Ankara Eczancsı 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesı 

Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Ege ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat. Ycnişebır Eczanelerı 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has -
talık vukuunda acele imdat istemek için 
beledıyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilır. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon miıracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341·2342) , - Elektrık ve Havagazı. a -
rıza memurlugu (1846). - Mcsaıerı 
Şehi r Anbarı: (3705). - Taksı telefon 
numaraları- Zincirlicami cıvarı : (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazan civarı: (2806 
- 3259). - Yeniııehir. Havuzbaıı ı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaşı Guven tak -
sı: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisı : (3997). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K . dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M . n a 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçibren'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M . na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'tcn Ulum M. nn 7.00 21.30 
Ulus M . dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M . na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye - .- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na . 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnişehir'e 7.10 23.00 
S. pazann'dan Akköpru'ye 6.15 7.00 
Akkbprü'dcn S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında • her 
beş dakikada bir sefer olup tren zaman -
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Mcydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpaznrı arasında saat S den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönüşleri sinemaların dagılııı saatine 
tlibidirler. 

Posta saatleri 

Tcahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe -

tine mektup kabul eder. 

Tren saat.eri 

Haydarpaııaya : 

Samsun hattı ı; 

Diyarbakır hattı: 
Zonguldak hattı : 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per -
ecmbe. Cumartesi, 
Her gün 9.35 (Kayse -
ri, Sivas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 
Her gün 9.35 
Her gün 15.00 

Kazalar ·· 
Buz makinesi tesisi 

Fethiye BelediyeReisliğindcn : 

1 - Fethiye'dc belediyece müba -
yaa ve tesis edilecek buz fabrikası 
makineleriyle tefcrrüatı eksiltmiye 
~ıkarılmıştır. Keşif bedeli 4416 lira -
dır. 

2 - Muvakkat teminat 331.20 lira
dır. 

3 - Makinenin ve teferrüatının 
fenni ve hususi şartlariyle plan, pro
je ve keşiflerini arzu edenler Fethiye 
belediyesine veya İstanbul'da Galata
da Karaköy 6 ıncı kat 12-13 numarada 
mühendis Şönmana müracaat etme _ 
lcri. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf 
usuliyledir. 

5 - Eksiltme ve ihale 1-3-939 çar
şamba günü saat 14 de fethiye bele -
diye enc.ümeni huzurunda yapılacak-
tır. (829-449) 10464 

Bir Motopomp alınacak 
Çubuk Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto -
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1468 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 123.40 ku -
nıştur. 

4 - Kati teminatı 226.40 kuruştur. 
S - İhale günü 1.3.939 tarihine mü 

sadif çarşamba günü saat 10 da bu 

baptaki şartname bila bedel verilir. 
10578 

idi, T tlcnf ,. T CrcfciJt • ~ 
. ·r . . . . .. 

Halk tipi radyo ahizeleri 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

Halk tipi olarak memleketimizde 
kullanılmak üzere idarece tespit edil
miş olan evsafta Radyo ahizesi imal 
edecek fabrikaların İstanbul ve An
kara P.T.T. müdürlüklerinden ala
cakları izahnameye göre nihayet 
S. 4. 939 tarihine kadar teklif ve nü
mune vermeleri ilan olunur. 

(529) 10580 

1 Milli Müdafaa Bakanlığı 
Boş ampul alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10400 lira olan bir milyon adet 1 cc. 
lik ve dokuz yüz bin adet 2 cc. lik boş 
ampul 3 - mart - 93t cuma günü saat 
ı 1 de Ankara' da M.M.V. satın alma 
Ko. da kapalı zarf usuliylc satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 780 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra komis -
yonda görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarım eksiltme saa
tinden behemahal bir saat evetine ka -
dar M.M.V. satın alma Ko. mı verme-
leri. (138) 10178 

• 20.000 adet mendil 

olanacak 
M. M. Vekleti Satın Alma Komis

yonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 20 
bin adet mendil satınalınacaktır. Mu
hammen bedeli 3100 lira olup ilk te
minat mikdarı 232 lira 50 kuru~tur. 

2 - Açık eksiltmesi 28-2-939 salı 
günü saat l 1 de veka.Jet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve numunesi her 
gün koııt'isyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin belli saatte ilk te
minat veya makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (434) 10445 

Gaz Okulu binası yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 187991 yüz seksen 
yedi bin dokuz yüz doksan bir lira o
lan Mamak'ta gaz okulu binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

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

3 - İlk teminat 10650 on bin altı 
yüz elli lira olup şartnamesi 940 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu işle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasın -
dan alacakları vesikalarla birlikte iha 
le saatinden behemehal bir saat eveti -
ne kadar zarflarını M .M .V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (535) 

10550 

Arka çantası diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Bezi vekaletçe verilmek ve ara bezi 

ile sair bütün teferruatı müteahhit ta
rafından temin edilmek üzere 80.000 
adet arka çantası pazarlıkta diktirile
cektir. İsteklilerin teklif edecekleri 
en son fiyat üzerinden kanunen 
vermeleri icabedcn kati teminatları 

ile birlikte pazarlık günü olan 27 şu
bat 939 pazartesi günü saat 10 da An
kara'da M.M.V. satın alma Ko. na 
müracaatları. Arka çantaları toptan 
bir talibe verileceği gibi iki parçaya 
da ayrılmak suretiyle iki talibe de 
verilebilir. (594) 10592 

Yüri çorap ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Elli bin çift yün çorap 28 şubat 939 

sah günü saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin teklif edecek
leri en son fiyat üzerinden kanunen 
vermeleri icabeden kati teminatları i
le birlikte pazarlık gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. (607) 10617 

Perçin çivisi saire 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Otuz kalem perçin çivisi, pulu ve 
toka ve saire pazarlıkla 28 şubat 939 
sah günü saat 14 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da sat~ alınacak
tır. lsteklilerin en son tcklıf edecek
leri fiyat üzerinden kati teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve aaatında 
komisyonda bulunmaları. 

(608) 10618 

Yün Eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50.000 çift yün eldiven 28 şubat 939 

salı günü saat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin en son teklif 
edecekleri fiyat üzerinden vermeğe 
macbur oldukları kati teminatları ile 
birlikte pazarlrk gün ve saatında ko· 
misyonda bulunmaları. 

(613) 10621 

' 

uı.:u s 

Çorap ve eldiven 
alınacak 

M. M. Vek&leti Satın Alma Komis 
yonund&n: 

Yün çorap 

Yün eldiven 

Yün çorap 

Yün eldiven 

Pazarlık 

günü ve 
(/9fıt aaati 

50.000 

50.000 

• 

50.000 

50.000 

1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
10 da 

l/Mart 939 
Çarşamba 
günü saat 

11 de 
1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
14 de 

l/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
ıs de 

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı ço -
rap ve eldivenler hizalarında gösteri -
len gün ve saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin en son teklif ey 
liyecckleri fiyat üzerinden 2490 sayılr 
kanun hükümlerine göre hesap ede -
cekleri kati teminat ile birlikte pazar
hğa iştirak eylemek üzere M. M. Ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra -
caatları. (629) l 0639 

Nöbef~i muJambası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 

yonundan: 
1 - 40 tane nöbetçi muşambası ace -

le pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - Nümunesi her gün komisyonda 

görülebilir. 
3 - İsteklilerin 27-2-939 pazartesi 

günü saat 14 de vekalet satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (630) 10640 

Kompressör makinesi 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : .. 

1 - Bir adet kompresör makinesi 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
4750 lira olup ilk teminat miktarı 356 
lira 25 kuruştur. 

2 - A~ık eksiltmesi 12-4-939 çar
şamba günü saat 11 de Vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gü:ı komisyon. 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli aaattc ilk tc -
minat mektup ve makbuzlariylc ko -
misyonda bulunmaları. (647) 10657 

Muhf elif ecza ve malzeme 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmi:ı edilen fiyatı 

(21500) lira olan yirmi üç kalem ecza 
ve malzeme kapalı zarf usulü ile ek -
siltmcye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 14 - mart - 1939 sa 
lı günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - tık teminatı (1612) lira 50 ku
ruştur. 

4 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kanu:ıi teminat ve 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemahal bir saat 
cveline kadar M. M. Vekaleti satın al
ma komisyonu:ıa vermeleri. (645) 

10658 

50 adet uçuş gözlüğü 

alınacak 
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko

miayonumlan: 
1 - Alınacak 50 adet uçuş gözlü -

ğü:ıe istekli çıkmadığından eksiltme
si 10 gün uzatılmıştır. Muhammen be
deli 2000 lira olup ilk teminat mikta
rı 150 liradır. 

2 - Eksiltmesi 6.3-939 pazartesi 
günü saat 15 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gü:ı ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
lc komisyona gelmeleri. (663) 10664 

Boş teneke satışı 
M . M. V elı:aleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - M. M. V. daire levazımında 

mevcut 17 5 boş teneke arttırma ile sa
tılacaktır. Hepsine tahmin edilen fi -
yat 900 kuruştur. 

2 - Kati teminatı 1 lira 35 kuruş 
olup şart:ı~esi ve tenekeler her gün 
M. M. V. daıre levazımında görülebi-

lir. 
3 - Arttırma 27-2-939 pazartesi 

günü saat 11 de M.M.V, satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Arttırmı -
ya iştirak edeceklerin belli gün ve sa· 
attc komisyonda bulunmaları rica o -
lunur. (664) 10665 

Jandarma 

Kaputluk kumaş 
alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine üç yüz kuruş 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gury kırk bin metre kaputluk boz ku
maş 4-3-939 cumartesi günü saat onda 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi altı lira karşılığı 
komisyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiyenlerin (7250) 
liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif zabıtla
rını belli gün saat dokuza kadar ko· 
misyona vermiş olmaları. (446) 10491 

Mahruti çadır 
alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Bir tane::;ine altmış beş lira kıy
met takdir edilen yüz altmış iki mah. 
ruti çadır 28-2-939 salı günü saat on 
beşte pazarlıkla satın alı:ıacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko -
misyondan alınabilecek olan bu pazar
lığa girmek istiyenlerin (790) liralık 

teminat ve şartnamede yazılı belgeler. 
le tam vak tinde komisyo ıa baş vur -
maları . (642) 10656 

·Devlet Hava Yolları 

Traktör, ~ilindir saıre 

alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlügünden : 
1 - ldaremiz için 2 büyük, 1 küçük 

traktör, Ôiri tek ikisi çift olmak üze -
re 3 silindır. 3 çayır makinesi ve 3 a
det üçlü tırmık kapalı zarf usuliyle 
.satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17,400 li. 
radır. 

3 - İhale 10·3.939 cuma günü saat 
11 de Ankarada Hava yollan umum 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. 
MezkQr teminatı para olarak vermek 
istiyenler idaremizin Ziraat Banka -
sındaki 3667 sayılı hesabına yatırarak 
makbuz ibraz etmelidir. 

S - Taliplerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar vesaikleriylc birlik. 
te teklif mektuplarım komisyon reis -
liğine vermeleri lazımdır. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri 
ile mukavele projeleri Ankara ve İs _ 
tanbul'de devlet hava yolları acenta -
tarından parasız alınabilir. (619) 

10612 

Ankara Valiliği 

Sabit raf yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muntazam borçlar Umum Müdürlü
ğü evrak ve dosya kaleminde yapıla
cak sabit raf ve dolap işi 4-3-939 cu
martesi günü saat 10 da vilayet bina
sı dahilinde Nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (2120) lira (97) ku -
ruştur. Muvakkat teminat 159 lira 
07 kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikası te
minat mektup veya makbuzu ve Na· 
fıa Müdürlüğünden alacakları ehli -
yet vesikalariyle birlikte yukarda a
dı geçen günde saat 10 da Nafıa ko
misyonuna gelmeleri lazımdır. Buna 
ait keşif ve şartname her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. (556) 

10540 

Sigara kôğıdı alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

! - Şartnamesi mucibince 26 1/ 2 mm. 
lik verje cinsinden 120.000 bobin si -
gara kağıdı kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konmu~tur. 

II - M uhammcn bedeli beher mili
mi sif "2" kuruş hesabiyle "63.600'' 
lira, muvakkat temi·:ıatı "4770" lira -
dır. 

111 - Eksiltme 10-4-939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü ge. 
çen şubeden İzmir ve Ankara başmü -
dürlükleri:ıden 318 kuruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun 
kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa -
rası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflar 
eksiltme günü e:t geç saat 14 e kadar 
mezkur komisyon başkanlığına mak _ 
bul mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(1183 - 655) 10661 

1
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Vilôyetler · 
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Eksiltme ilônı 
Aydın Su İşleri DöNiüncü Şube 

Mühendisliğinden : 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı -

nın 15+ 791 - 17 + 295 inci kilometre
leri arasında Kayran de~esi üzerinde 
proje ve keşifnamesi mucibince sula
ma kanal hafriyatı ve imalatı sınaiye 
ve inşaatı olup bedeli keşfi (25448) 
lira 22 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C - Eksiltme günü: 
2 - Mart 939 tarihine tesadüf c -

den cuma günü saat 15 te Ayd n Su 
İşleri dördüncü şube mühendisliğin -
de yapılacaktır. 

D - İstekliler şartname, proje ve 
merbutatını 127 kuruş mukabilinde 
Aydın Su İşleri dördüncü şube mü -
hendisliğinden alabilirler. 

E - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (2490) numaralı kanun hü
kümlerine göre (1908) lira 62 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
ihaleden sekiz gün evel ehliyet vesi
kası almak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmiş olmaları şarttır. 

F - Teklif mektupları Eksiltme gü
nünde tesbit edilen saatten bir saat 
evel Su işleri dördüncü Şube Mühen
disliğinde teşekkül etmiş olan Ko -
misyona vermiş olması Jazımdır. 1 
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İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü icra Memurlu

ğundan: 
Etipalas oteli altında 20 numaralı 

mağazanın bir senelik icarı aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde açık artırma
ya ç ıkarılmıştır. 

Bir senelik icar olarak 1800 lira 
kıymet tahmin edilmiştir. Birinci ar
tırma 15. 3. 939 günü saat H'-12 ara
sında Ankara dördüncü icra memur
luğu odasında yapılacaktır. Talipler 
takdir edilen kıymetin % 7,5 ğu nis
betinde pey akçesi veya milli bir ban 
ka teminat mektubu veya tahvil geti
receklerdir. Satış günü artırma bede
li takdir olunan kıymetin % 75 ni 
bulduktan sonra mezkur günün 12 in
ci saatında en çok artırana ihale edi
lecektir. İşbu artırmada teklif edilen 
bedel mukadder kıymetin % 75 ni 
bulmadığı takdirde 17. 3. 939 günü 
saat 10-12 arasında yapılacak ikinci 
artırmada en sok artırana mezkur gü
nün 12 inci saatında ihale edilecektir. 
Üzerine gayri menkul ihale edilenler 
dosyadaki şartnameyi görmüş ve oku
muş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacaklardır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlcr 
dairemizin 939/ 1497 numaralı dosya
sındaki şartnameyi her gün görebile-
cekleri ilan olunur. 608 

Mahkemeler 
Bursa Asliye Hukuk Hakirnliğin-10433 l 

H u .. ku" met k ~ . den: 
OnOQI .".lŞaSI Davalı: Bursa asliye birinci hukuk 

Van Defterdarlığından : 
l - Uzalpın mer"'e.z1 1.ıulunan Gar

gallinde yapılmakta olan hükümet ko
nağı bakıyei inşaat keşifnamesi muci
bince 26095 lira olup bedeli 939 mali 
yılında verilmek üzere mezkur inşaat 
bakiyesi eksiltmeye konulmuştur. 

Mevcut malzemeyi müteahhit fiat tah
lili üzerinden teslim etmeğe mecbur -
dur. 

mahkemesi zabıt katibi ve Hacılar M. 
Yeniyolda 3 No. evde pansiyoner olup 
halen ikametgahı meçhul Mehmet Ta
lat namı diğer Mahmet Turan. 

Davacı Zehra tarafından davalı ko
cası aleyhine ikame edilen ihtar dava
sı üzerine muhakeme günü olarak ta
yin kılınan 28-12-938 saat 14 te mah
kemeye gelmesi için namına gönderi -
len davetiye, mumaileyhin Ankara ta
rafına gittiği fakat adresi meçhul ol-

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak duğu meşruhatiyle bilatebliğ iade kı-
şunlardır. lınmış ve davacı vekili de davalının i-

A - Eksiltme şartnamesi kametgahını bilmediklerinden ve meç-
B - Mukavele projesi. hul kaldığından ilanen ve ilsakan 
C - Bayındırlık genel şartnamesi davetiye tebliğini talep etmiş oldu-
E - Yapı işleri umumi fenni şart- ğundan davacı vekilinin talebi veçhi-

namesi le ikametgahı meçhul kalan davalıya 
D - İnşaata ait fenni ve hususi şart- ilanen ve ilsakan davetiye tebliğine 

name 
L - Metraj keşif hülasası silsilei 

fiat cetvelleri 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

ücretsiz nafıa müdürlüğünde görebi -
lirler. 

3 - Eksiltme 17.2.939 tarihinden i -
tibaren on beş gün müddetle 4.3.939 
günü saat onda vilayet defterdarlığı 

odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle
dir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 1957 lira 13 kuruş muvak -
kat teminat vermesi bundan başka ta
liplerin eksiltme gününden sekiz gün 
evel vilayete müracaatla nafıa müdür
lüğünden ehliyet vesikaları almaları 

şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar mal sandığına yatırılan 
1957 lira 13 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubunu vililyet defterdarlığı 

makamında eksiltme komisyon riya -
setine verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez.' (1123/ 627) 10630 

Hôl binası yaptırılacak 
İzmir Belediye Reisliğinden : 
İzmir'de Basmahane istasyo-

nu yanında yaptırılacak sebze 
ve meyva hali baş mühen-
dislikten on dokuz lira yirmi beş 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
keşif, proje ve şartnameleri veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli üçyüz seksen beş bin li
radır. İhalesi 11-4-939 salı giinü saat 
on yedjdedir. 2490 sayılı kanunu tari
fatr dairesinde hazırlanmış teklif mek 
tupları ihale günü azami saat on altı
ya kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı on dokuz bin yüz 
elli liradır. (587 - 667) 10666 

-·. Bankalar 
Emekli, dul ve 

yetimlerin nazarı 

dikkatine 
Emlak ve Eytam Bankaaın·dan : 

Bankamızla muamele yapmakta olan 
emekli, dul ve yetimleri maaş vize -
si için defterdarlığa müracaat ctmiye
rek doğrudan doğruya bankamıza gel
meleri ilan olunur. (640) 10646 

ve muhakemenin 13-3-939 saat 1 O a 
talikine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan yuknrda yazılı gün ve sa -
atte Bursa asliye ikinci hukuk mah -
kemesine bizzat gelmesi veya tarafın
dan baroya kayıtlı bir vekil gönder -
mesi iktiza eder. Aksi takdirde dava
lının gıyabında muhakemeye devam o
lunacağı tebliğ •yerine kaim olmak ii-
zere ilan olunur. (668) 10662 

Heyeti Umumiye loplanhsı 

Bulvar Şirketinden : 
İzmir imarat ve inşaatı umumiye 

türk anonim şirketinin heyeti umu
miyesi 31 mart 939 cuma günü saat 
11 de toplanacağından elli hisseye sa
hip olan ortakların muayyen günde 
şirketin Çatalkaya Hanındaki daire
sinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 

1 - İdare Meclisi ve mürakip ra
porlarının okunması. 

2 - 1938 senesi bilançosunun tasdi
ki ve İdare Meclisinin ibrası. 

3 - Müddetleri biten azaların yer
lerine seçim yapılması. 

4 - Mürakip seçimi ve tahsisatının 
kararlaı;tırılması. 618 

An~ara B.elediyesi 

Tenvirat işi 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ulus meydanında bulunan Ata.. 
türk anıtının tenvirat tesisatı projek
törle yaptırılması on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (850) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (63.75) li. 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlc
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin 10.3-939 cuma günü saat 
ı 0.30 da Belediye encümenine müra • 
caatları. (617) 10610 

Memur alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Vakıflar umum müdürlüğü hukuk 

müşavirliğinde 30 lira asli maaşlı bir 
tetkik memurluğu açıktır. Bu memu • 
riyete müsabaka ile hukuk veya mül
kiye mezunları alınacağından talip o
lanların müsabaka günü:ıü öğrenmek 
üzere evrakı müsbi teleriyle zat işleri 
müdürlüğöne müracaatları ilfın olu • 
nur. (662) 10663 
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rin iadeli taahhütlü olınasr ve niha
yet münakasa zamanından bir saat e
vci komisyona gelmiş bulunması la-
zımdır. (463) 10495 

Siirt içme suyu tesisata Tosya ve İskilip ıehirleri icme 
işinin kapah zarf 

usulile eksiltmesi 
Dahiliye V ek.iletinden : 

Siirtte takriben 4 kilometre mesa
feden terfi ile su isalesi pompaj, fil
tre tesisatı su deposu şehir şebekesi 
ve sair müteferri işlerin yapılması 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
1 - İşin muhammen bedeli 120000 

liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı 600 kuruş muka
bilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler 
İmar Heyeti Fen şefliğinden alabi · 
lirler. 

3 - Eksiltme 3 nisan 1939 tarihi
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 

toplanacak Belediyeler İmar Heye
tinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko -
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 7250 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin etti ği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmiye bir 
mıni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup, 

D - Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girmek için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Belediyeler Bankası ikinci katında 
Belediyeler imar heyeti şefliğine ve

·rilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek

tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heye
ti Fen Şefliğine müracaa etm leri. 

(429) 10488 

Niğde ve Develi ıehirleri i(me 
su tesisat projelerinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Niğde ve Develi şehirleri içme su 
tesisatına ait projelerin tanzimi işi 
bir grup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
Niğde şehrinin projesi keşif bede

li 2350 ve muvakkat teminatı 176.25 
liradır. 

Develi şehrinin projesi keşif bede
li: 2800 ve muvakkat teminatı 210.00 
liradır. 

Eksiltme 9 mart 1939 perşembe gü
nü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. Şartnameler bilabedel 
belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den alınabilir. Müteahhitler teklif 
zarflarını eksiltme günü saat ona ka
dar belediyeler bankası üstündeki 
imar heyeti fen şefliğine teslim etme
ğe mecburdurlar. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
tnünakasa zamanından bir saat evel 
komisyona gelmiş bulunması lazım
dır. (462) 10494 

Bafra ve Zile ıehirleri i(me su 
tesisah projelerinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bafra ve Zile şehirleri içme su te
sisatına ait projelerin tanzimi işi bir 
grup halinde kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur: 

Bafra şehrinin projesi keşif bedeli: 
3600 ve muvakkat teminatı 270 lira
dır. 

Zile şehrinin projesi keşif bedeli: 
2000 ve muvakkat teminatı 150 lira
dır. 

Eksiltme 9 mart 1939 perşembe gü
nü saat ıı de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
MütC'ahhitler teklif zarflarını eksilt
rne günii saat ona kadar belediyeler 
bankası üstündeki imar heyeti fen 
tefliğine teslim etmeğe nıecburdur
lar. Posta ile gönderilecek teklifle-

su tesisatr projelerinin 
tanzimine ait eksiltme 

Dahiliye Vekaletinden : 
Tosya ve İskilip şehirleri içme su 

tesisatına ait projelerin tanzimi işi 
bir grup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tosya şehrinin projesi keşif bede
li: 3000 ve muvakkat teminatı 225.00 
liradır. 

İskilip şehrinin projesi keşif be
deli 1500 ve muvakkat teminatı 112.5 
liradır. 

Eksiltme 9 mart 1939 perşembe gü
nü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedeJ belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif zarflarını eksilt
me günü saat ona kadar belediyeler 
bankasında imar heyeti fen şefliğine 
teslim etmeğe mecburdurlar. Posta 
ile gönderilecek tek.liflerin iadeli ta
ahhütlü olması ve nihayet münakasa 
zamanrndan bir saat eve! komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

(464) 10496 

Kuıehir kasabası içme su 
tesisatı projesinin f anzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 
Kırşehir kasabası içme su tesisatı

na ait etüd ve projelerin tanzimi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işe ait keşif bedeli 
2700 liradır. Muvakkat teminat 202.5 
liradır. 

Eksiltme 9. 3. 939 perşembe günü 
saat 11 de Dahiliye vekaleti binasın
da belediyeler imar heyeti tarafmdan 
yapılacaktır. 

Şartnameler bitabedel belediyeJer 
imar heyeti fen şefliğinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif zarflarını ek
siltme günü saat ona kadar belediye
ler bankası üstündeki belediyeler i
mar heyeti fen şefliğine teslim etme
ğe mecburdurlar. Posta ile gönderile
cek tekliflerin iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet münakasa zamanın
dan bir saat evel komisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. (455) 10497 

Adıyaman kasabası i~me su 
tesisah projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 
Adıyaman kasabası içme su tesisa

tına ait etüd ve projelerin tanzimi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. Bu işe ait keşif bedeli 
2700 lira ve muvakkat teminat 202.5 
liradır. Eksiltme 9. 3. 939 perşembe 
günü saat 11 de Dahiliye vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyeti tara
fından yapılacaktır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Müteahhitler teklif zarflarını eksilt
me günü saat ona kadar belediyeler 
bankası üstündeki belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine teslim etmeğe 
mecburdurlar. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet münakasa zamanından bir 
saat evel komisyona gelmiş bulunma-
sı lazımdır, (466) 10498 

Bayburt kasabası içme su 
tesisah projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bayburt kasabası içme su tesisatı
na ait etüd ve projelerin tanzimi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işe ait keşif bedeli 
2500 lira ve muvakkat teminat 187 .5 
liradır. Eksiltme 9. 3. 939 perşembe 
günü saat 11 de Dahiliye Vekaleti bi
nasında belediyeler imar heyeti tara
fından yapılacaktır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif zarflarını ek
siltme günü saat ona kadar belediye
ler bankası üstündeki belediyeler i
mar heyeti fen şefliğine teslim et
meğe mecburdurlar. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
münakasa zamanından bir saat evel 
komisyona gelmiş bulunması lazım-

dır. (467) 10499 

ULUS 

Mardin kasabası icme su 
tesisatı projesinin tanzimine 

ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Mardin kasabası içme su tes,isatına 
ait etüd ve. projelerin de tanzimi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur: 

Bu işe ait keşif bedeli 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 Jiradrr. Eksilt
me 9. 3. 939 parşembe günü saat 11 de 
Dahiliye Vekaleti binasında beledi
yeler imar heyeti tarafından yapıla
caktır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabi
lir. Müteahhitler teklif zarflarını ek
siltme günü saat ona kadar belediye
ler bankası üstündeki belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine teslim et
meğe mecburdurlar. Posta ile gönde
rilecek tekliflerin iadeli taahhütlü ol-
ması ve nihayet münakasa zamanın
dan bir saat evel komisyona gelmiş 

bulunması lazımdır. ( 468) 10500 

Bayınd1rlik Bcİkanlİği' 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankara'da Nafıa Vekaltti malzeme 
Mildürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(447) 10492 

Kitap yazma müsabakaSI 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılr kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre İlko -
kulların her beş sınıfı için beş ciltten 
müteşekkil bir okuma kitabı yaz lma
sı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti )-3-1939 
dan başlamak ve 30-12-1939 cumartesi 
günü öğleyin bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 30 - 9. 1939 cumartesi günü öğ -
leye kadar bir dilekçe ile · Maarif 
Vekilliğine müracaat ederek bu mü -
sabakaya girecekler defterine adla -
rını yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza · 
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkinci erkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
\" tl1ığx, üçüncü. dördüncü ve be~inci 
ç kanlara da birer defaya mahsus o1-

Beton a rme köprü inşaatı ~~=k~izr~re biner lira mükafat veri -

5 - Müsabakaya gireceklerin eser-
Nafıa Vekaletind~n : ]erini üçer nüsha olmak üzere maki-

1 - Bolu vilayetinde Düzce · Hen- ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
dek yolu üzerinde ahşap Merkiçme - züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
len köprüsünün betonarme olarak in- liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
şaatı (107.000) lira keşif bedeli üze- mukabilinde vermeleri veya gönder
rinden kapalı zarf usu1iyle münakasa meleri lazımdır. Kitaba konula~ak re
ya çıkarılmıştır. sim ve sairenin as:l1arınm yalnız 

2 - Münakasa 3-3-939 tarihine mü- bu nüshalardan birinde ve ye.rleri-
sadif cuma günü saat (15) te Nafıa ne konulmuş olarak bulunması kafi 
Vekaletinde Şose ve Köprüler reis- dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
ligi odasında yapılacaktır. girenler de kitabın üç nüshasını ve-

3 - Münakasa şartnamesi ve buna recek veya göndereceklerdir. 
müteferri diğer evrak (53Ş) kuruş mu 6 - Müsabakaya girenlerin eser 
kabilinde şose ve köprüler reisliğin- müsveddeleriyle bir1ikte, eserleri ka
den alınabilir. kabul edildiği takdirde eserlerini i -

4 - ~ksiltmeye ancak bir teahhüt- lan edilen telif hakkı mukabilinde 
te en az altmış bin lira bedelli beton- ve her türlü tasarruf hakkından vaz
arme bir köprü veya buna benzer bir ı geçerek Maarif Vekilliğine üç y llık 
yapıyı teahhüt ederek iyi bir surette bir devre için terkettikleri - ve ı ki . 
ikm~l. ettiği_ni is~at .edenlc:r gireb~- tabın o devre içindeki her ::sılışınrn 
lecegınden ıstekhlerın eksıltme tarı- t h'hl . . k d "l . k . . .. . . . son as ı erının en ı erı W!Ya en-
~ınden en az s;kı~ gun ~vel hır ıstıda di mcsuliyetleri altında tayin edecek
ıle Nafıa. Vekale~tıne ~uracaat ve bu leri diğer bir zat tarafından yapıla-
evsafx haız oldugunu ıspat ederek a- - .. t · t l'kt t d'kl' b' _ . . .. 

1 
cagım gos enr no er ı eın as ı ı ır 

Jacagı ehlıyet vesıkasını gosterme e- t ahh"t d' 1 · d 1 ~ d 
ri lazımdır. e u ~ene ı verme en e ~zım xr. 

5 1 kl ·ı · T' d - 7 - Kıtaplarda bulunması lazımge-
- stc ı enn ıcaret o ası vesı- 1 d ""k t k -k fl .. 

k · J (6600) J' 1 k kk . en pe agOJl ve e nı vası arı gos-
asıy e . ıra ı muva at temı- teren şartname ile noterliğe tasdik 

natlarını ~avı ola:ak .2490 say ılı ka- ettirilecek teahhüt senedinin formü -
nunun tarıfatı daıresınde hazırlıya- lu" Maa "f v k"ll·g- · y n n· kt•• . . . rı e ı ı ı ayı ıre or -
cakları kapalı z.arfları?ı ıkıncı m~d- lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
dede yazılı vakıtten hır saat evelıne yenlerin bir kuruşluk bir t 1 • 
k d k 

. . 
1
. _. kb pos a pu u 

a ar omısyon reıs ıgıne rna uz nu da birlikte göndermeleri la' d 
b·ı· d 1 . k 'd' zım ır. muka ı ın e verme erı mu tazı ır. 10354 

Postada olacak ı:ecikmeler ve mühür
süz zarflar kabul edilmez. (439) 10489 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Siyasal Bilgiler okulu jimnastik
hane etrafındaki toprakların kaldırıl
ması, istinat dıvarı, tretuvar ve mo
zayık döşeme işleridir. 
Keşif bedeli: 12004 liradır. 
2 - Eksiltme 8. 3. 939 çarşamba 

günü saat 16 da nafıa vekaleti yap · 
işleri eksiltme komisyonu odasmd. 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak altmış kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür 
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 900 lira 30 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden bu iş için alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. Bu 
vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istida
larma bu işe benzer iş yaptıklarına 

dair işi yaptıran idareden alınmış ve
sika rapdetmeleri muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale giinü olan 8. 3. 939 çarşamba gii 
nü saat 15 e kadar eksiltme komisyo 
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(554) 10585 

Telgraf makinesi 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
1 Nisan 1939 cumartesi günü saat 

11 de Ankara'da Nafta Vekaleti bina
sında Malzeme Müdürlüğü odasrnda 
toplanan malzeme eksiltme komi~yo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telgraf maki
nasının kapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 229.35 liradır 

Memur alınacak 
Maarif V~kaletinden: 
Zat işlerine 14 lira aylıklı memur 

alınacağından memurlar kanundaki 
şeraiti haiz ve en aşağı orta derecede 
tahsili bulunmak şartiyle talip olan
ların evrakı miispiteleriyle birlikte 
şubat 27 ye kadar Zat işleri müdür
lüğüne müracaatları. (650) 10651 

Bir mütercim alınacak 
Ba§vekalet Beden Terbjyesi Ge

nel Direktörlüğünden : 
Genel direktörlükte (150) lira üc

retli bir almanca mütercimliği mün
haldir. 

Talip olanların memurin kanunu
nun dördüncü maddesinde ib;azı mec 
huri vesaikle birlikte şeraiti öğren
mek üzere Yenişehir lzmir caddesi 23 
numarada Genel Direktörlük muame
lat müdürlüğüne müracaatları. 

10662 

· Tüze BakanhOı · 

Bir daktilograf alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Vekalette 100 lira ücretli bir dak -

tilograf alınacaktır. Memurin kaııu • 
:ıunda yazılı ve evsaf şartları haiz O
lanlar 1 mart 1939 tarihine kadar isti· 
daları ve müsbit evrakları ile birlikte 
Vekalete müracaat edeceklerdir. 

Taliplerin 6 mart pazartesi günü 
öğleden sonra saat 15 de imtihanları 
yapılacakt.ır. İmtihan türkçe ve fran• 
sızca imladan, fransrzca gramerde:ı ve 
daktilografiden yaprlacaktxr. Namzet
lerin yüksek bir mektebe veya fakül -
teye müdavim olmamaları ve hariçte 
aym;a başka bir işleri bulunmaması 

Ankara levazım Amirliği 

58.000 kilo el alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Safranbolu'daki kıtaat ihtiyacı 

için 58000 kilo et kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu m~ktar ya sığır ya keçi veya 
koyun eti olabilir. Hangisine ucuz fi
yat teklif edilirse o alınacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu'da as
keri satınalma komisyonunda görüle
bilir. 

4 - Muhammen bedeli 11600 liradır. 
Muvakkat teminatı 870 liradır. 

5 - Kapalı zarf eksiltmesi 27 şubat 
939 pazartesi günü saat 15 de Safran -
bolu belediye dairesinde yapılacaktxr. 
6 - Eksitmeye gireceklerin mahalli ti 
caret odalarına kayıth olduklarına da
ir vesikaları ve 2490 sayılr kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını eksitme saatin· 
den bir saat eveline kadar Safranbolu 
belediyesinde askeri satmalma komi<S· 
yonu başkanlığına vermeleri. 

(425) 10430 

60.000 kilo arpa 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Safranbolu'daki krtaat hayvana

tının ihtiyacı için 60.000 kilo arpa açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 -Ekisiltme 27 şubat 939 pazarte
si günü saat 14 de Safranbolu beledi
ye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Safranbolu askeri 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

4 - Arp2nın muhammen bedeli 3180 
lira muvakkat teminatı 238 lira 50 ku~ 
ruştur. 

5 - İsteklilerin teminat makbuzla
riy le ve mahalli ticaret odalarına ka -
yxth bulunduklarına dair vesaikle iha
le saatinde Safranbolu belediyesinde 
bulunmaları. (431) 10432 

Kaşar peyniri 
alınacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 

2100 kilo kaşar peyniri açık eksi1tme
sı 3-3-939 cuma günü saat 11 de Anka
ra Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 20 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı 94 lira 82 kuruş -
tur. 

4 - Eksiltmeye girecekJerin e~\lt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki belgele!"iyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko -
misyonunda bt<i.unmaları. (509) 10512 

2 Pavyon yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 
1 - Alay eratının ihtiyacı için iki 

pavyon inşaatı yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku · 
ruştur. 

3 - Eksiltme 1 - 3 - 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kilis alaıyı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname plan ve modeller An 
kara ve İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonlarında ve Kilis, Gazian· 

' tep, Maraş, Adana, İslahiye, Kayseri 
skeri satınalma komisyonlarından gö
ülür. 

5 - Taliplerin 76.000 liralık işi ya
pabileceklerine dair vesaiki haiz olma
ları ta1iplerin mühendis veya mimar 
olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz olan memurları inşaatın 
sonuna kadar bulunduracaklarına dair 
noterlikten musaddak teahhüt kağıdı 
ile temin etmeleri ve ihale tarihinden 
8 gün evele kadar komisyondan iha -
leye iştirak için ehliyet vesikası L.~
maları lazımdır. 

6 - İstenilen evrak ile beraber 5050 
lira muvakkat teminatlarını havi mü
hürlü mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme · 
!eri lazımdır. 

7 - İnşaat müddeti bir teşrin 939 
'1nüne kadar uzatdmış 
8 - Kati kabul muvakkat kabulden 

altı ay sonra yapılacak 
9 - İstihkak raporları ayda bir ve 

rilir. 
10 - Son istihkak muvakkat kabu' 

raporu iledir. (510) 10513 

Kale tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
Erzincan'daki Yanıkkalenin tamiri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 100.000 lira ilk teminatı 

6250 liradır. Eksiltmesi 3 mart 939 
cuma günü saat 11 de Erzurum'da as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname keşif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 

.. ---..... 
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kanlığma verilıpiş veya posta ile 
derilmiş bulunacaktır. (511) 

10514 

Buğday alınacak 

Ankara Levazun Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum askeri satın alma 

misyonu ihtiyacı 500000 kilo bu 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 31850 lira 
muvakkat teminatı 2388 lira 75 ku 
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.3.1939 cuma g 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
cü maddelerinde istenilen belgele 
le birlikte ihale gün ve saatından 
geç bir saat evelin ekadar teminat 
teklif mektuplarını Erzurum as 
satın alma komisyonuna vermeleri 

(517) 10523 

59.000 kilo Piri 
alınacak 

Ankara LevazOJJ Amirliği Sa 
Alma Komisyonundan : 

Vize tümene bağlı birliklerin i 
yacx için 59000 kilo pirinç kapalı za 
la eksiltmeye konulmuştur. Eksil 
si 13-3-939 günü saat 15 te yapıla 
tır. 

Taliplerin mektuplarım saat 14 
kadar Vize tümen satın alma kom 
yonuna vermeleri ilan olunur. (559 
Miktarı M. Bedeli M. Teminatı 

59000 15930 1195 Ant 
ya cins piri 

10586 

Garaj ve hangar yaplırılaca 
Ankara Levazım .Amirliği Sa 

Alına Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanııır mrnt 

sında beş parçadan ibaret garaj hang 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla ihal 
20 mart 939 pazartesi gü:ıü saat 15 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede 
193162 liradır. İlk teminatı 10909 li 
radır. 

Şartnamesi ve sairesi 966 kuruş b 
deli mukabilinde komutanlık inş 

şubesinden verilebilir. İsteklilerin i 
teminat makbuzu veya mektuplariy 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerind 
yazılı vesikalariyle ihale gününden 
az sekiz gün evel vilayet Nafia Fe 
müdürlükleri:ıden alacakları vesika 
lariyle beraber ihale günü ihale saa 
tinden bir saat eveline kadar tekli 
mektuplarını Fındıklıda komutanlı 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(652) 10660 

Çadır tômir ettirilecek 
Ankara Levazrm Am.irliği Sat 

Alma Komisyonundan : 
Tümen ambarındaki çadırlardan 7 

mahruti 2 sekban çadırı pazarlıkla ta 
mir ettirilecektir. Şartnamesini gör • 
mek istiye:ılerin her gün ve taliplerin 
3 mart 939 cuma günü saat l O da An
kara Sarıkışlada piyade alayı satm al
ma komisyonl.l'Ila müracaat etmeleri, 

(669) 10663 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

13 kalem erzak pazarlıkla satm alına
caktır. Taliplerin teminatlariyle bir
likte 27. 2. 939 pazartesi günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

Kit o 
840-1050 Havuç 
680~ 850 Kereviz 

1320-1480 Taze bakla 
200- 230 Adet ekmek kadai.fi (bil· 

yük olacak) 
3000 Adet limon 

400 Kuru erik 
400 Kuru kayısr 

10 Karabiber 
10 Yeni bahar 
10 Limon tuzu 

300 Sarımsak 

200 Sirke 
1000-1400 Tahin helvası 

(670) 10644 

27 ton tuz alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Müesseseye satın alınacak 27 
ton tuz 8. 3. 939 çarşamba günü saat 
11 de açık eksiltmesi yap lacaktır. 

2 - Muhammen bedel 1350 lira o
lup muvakkat teminatı 101 lira 50 ku-

mileuae 
mu tem 
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Musiki Bilhassa 
zevkini 

BLAUPUNKT Radyola riyle 
tatmin mümkündür 

Blaupunkt Radyoları Rakipsiz 
bir eserdir. 

Kozım Rüştü 
Adliye sarayı caddesi Gençağa 
apartmanı 2. ci kat N o: 6 
Ti: 2208 498 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mik
roplarım kökünden teJ'.!lİzlemek için (Helmoblö) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, srk sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun, mesanede taşlarm 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

Dikkat : HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

/.:r= ==SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipli{li satışı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

Nazilli Basma Fabrikası mah 
Ereğli Bez Fabrikası mah 

16 " " 480 
24 " " 580 
24 " .. 580 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık siparişler için •• ., 575 
15 .. ,, .. .. .. 570 
25 " ,, .. .. .. 565 
50 .. ,, ,, .. .. 560 

" 
" 
" 

" 
•• 
" ., 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle
rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müs
tehliklerinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-
rikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7045 

Kayın travers alınacak 
D.D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 

15, 16-2-1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmıyan ve mu. 
lıammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gü
nü ve saati aşağıda yazdı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrr ayrı 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün eksiltme saatinden 
bir eaat evveline kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 
idare mağazalarında dağrtılmaktadır. (579) 

Liste Miktar ve Cinsi 
No. 8I Adet 

1 
2 
3 
... 
5 

6 
'1 
8 
g 

10 

11025 kayın makas traversi 
3195 ,, .. .. 

6608 Kayın köprü traversi 
24892 Kayın cari hat traversi 

5929 .. .. .. 

5880 .. •• .. 
60410 
12771 
26333 
93317 

,, u ,, 

,, ,,. ti 

.. .. .. 
,, " ,, 

Muhammen 
bedeli Muvakkat Eksiltme 

Beher adedi Teminat Gün saati 
Kuruş Lira 

500 
420 

320 
140 
175 

255 
185 

215 
175 
245 

4006,25 ) 
1006,42 ) 
1585,92 ) 
2613,66 ) 

778,18 ) 10-3-939 
1124,55 ) Cuma 
6837,93 ) 

2059.32 ) 

3456,21 ) 
12681,33 ) 

10635 

15.30 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarını21 derhal keser. 

Muhtelif madeni eşya 
yaptırılacak 

latanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

Muhammen bedeli Teminatı 

Yapılacak iş Lira Kr. Lira Kr. !hale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 
madeni eşyası 15299. 55 1147. 47 3-3-939 cuma saat 15 
Göz kliniği madeni eşyası 6295. 50 472. 20 3-3-939 " 15.30 
Kulak boğaz ve burun 
kliniği madeni eşyası 5445. 408. 38 3-3-939 

" 16 
Tedevi kliniği madeni 
eşyası 11244. 843. 30 3-3-939 .. 16.30 

1 - Yukarda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrr ayrı 
karşılığında yaz ı lı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - İstekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerine her gün rek -
törlükte görülebilir. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 te makbuz mukabili rektörlüğe verile
cektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yataklı bir 
hastanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yaptığına dair vesikala-
rın da zarf içerisine konulması lazımdır. (875-485) 10504 

Kirahk tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Vakıf 
No. Mevkii Cinsi 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

Senelik 
muhammen 

Kirası 

217 Çakmkap ı Tarla 8 25 110 
458 Üçtaş Tarla 4 50 60 

Yukarrda evsafı yazılı tarlalar teslim gününden itibaren üç sene müddet
le ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 28-2-939 salı günü saat 15 
de vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapdacaktır. Kirala
mak ve şartlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(430) 10459 

Açık artırma suretile satılık emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından ; 

Esas Mukadder K. Depozitosu. 
No. Mevkii ve nevi T. L. T. L. 

259 Doğan bey M. İbadullah So. 33 taj numaralı 
harap ev. 292 58,40 

411 Misakı Milli M. eski Nardüşmez, yeni Gözgü 
sokağı 20, 20 A, 20 B taj No. lu hane 5500 1100,00 

511 Keçiören köyü Güllü Kaya mevkii 3 hissede 
2 hisse bağ yeri (tamamı 2460 M2.) 492.- 98,40 

530 Kızıl elma M. Adliye sarayı arkasında arsa 

16 M2. 240.- 48,00 
528 Necati bey M. Meçhulasker sokağında 16 his-

sede 4 hisse (tamamr 79 M2.) arsa 198.- 29,60 

529 Necati bey M. Mevsim sokağında 
71 M2. arsa 1420.- 284,00 

526 Çeşme M. yeni Sorman, eski Kümbet So. 
82 M2. arsa. 144.- 28.80 

527 Başkır M. Söğütlü sokağında 417 M2. arsa. 834.- 166,80 
Yukarda mevkii ve nevi yazılı emlak peşin para ile ve açık arttırma u

sulü ile satılıktır. 
!hale 2-3-939 perşembe günü saat onda Bankamız satrş komisyonu huzu

runda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız emlak servisine gelmeleri. (492) 10481 

ULUS - 20. inci yıl. - No- 6308 

imtiyaz sahibi 
Nllt'ettin Kamil SUNER 

..1111111111111111111111111111111111111111. 

Büyük Vals § ------ -: Pek Yaknda Ankara'da : - -
':iııııııırııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Hava Kurumu 

Kurban derisi satışı 
T. Hava Kurumu Kızılcahamanı 

Şubesinden : 

iLKBAHAR 1939 

ViY ANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. 
Mühim tenzilatlı biletler, bütün izahat için: 

K. A. Müller ve Ş. ki 
lstanbul - Galata • Minerva han Telefon: 40090 7081 

fP1111111 İ L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 1111111. 
Sakarya Eczanesinden ahnzz. Az zamanda muhterem§ -- -=: Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete --- ve ilaçlarınrz büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- -----=: mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayaatta her hu- =: 

ill 11111 iliıYı İıliiıl teshila~a~:::;~~i;·2~1ı;s Me:O~anifö ttililiii 11 lf f I. 

... ı ı 1111111111111111111111111111111111ııHl1111111111111111111111111111111111111ıı1.. - -
~ Umumi Heyet doveti ~ ------§ Ankara memurlar Kooperatif --
§ Sirketinden : -----------------------------------------------

""' ---
idare Meclisi, Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi his· E 

sedarlar umumi heyetini 3 Mart 1939 tarihine müsadif cu- : 
ma günü saat on altıda Ankara Ticaret ve sanayi odası bi· : 
nasında Ticaret kulübü salonunda senelik adi içtimaa da- E 
vet eder. : 

lçtimaa iştirak için ortaklarm hisse senetlerini ibraz et
meleri lazımdır. 

Müzakere ruznamesi: 

----------1 -- 1938 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlannın : 
oku·nması; : 

2 - 1938 senesi Bilancosunun tasdiki ile idare meclisi- : 
nin ibrası ve ortaklara te~mettü hissesi tevzii ve mübayaat : -ristumu icrası, ---: 3 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerine yeniden : 

: intihap yapılması, E - -: 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin E 
: tayini. 484 E - -,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Umumi heyet toplantlsı 
Mahdut mesuliyetli Ankara 

(Güven) yapı Kooperatifinden : 
Kooperatifimizin 1938 senesi muamelat ve hesebatından dolayı 

ortakların alelade umumi heyeti 11. 3. 1939 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 15 de Ankara Sümerbank umumi müdürlüğü 

binasında aşağıda yazılı hususları müzakere ve intaç etmek üzere 
içtima edeceği ilan olunur. 
1 - İdare Meclisi ve mürakipler tarafından hazırlanan raporla

rın okunması . 
2 - Şirket bilançosunun okunması ve bunların kabul ve tasdiki 

ile İdare Meclisinin ve mürakiplerin ibrası. 
3 - İnhilal eden İdare Meclisi azalıklarına intihabat yapılması. 
4 - 1939 senesi muamelat ve hesabatı i~in mürakip intihabı. 

Cebeci Hastanesi ••• ı ı ı ı 111ııı11111111111111111111111111111111 
Cilt, saç, Zührevi hastalıklar ~- Kargalar =--

Klinik Şefi _ _ - ----
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı lşleri Müdürü 
Mmntaz Faik FENlK 

Dr. Kemal Arıcan : -Şubemizce toplattırılan 2100 tane Diathermie ve ultraviolet ile 
kurban derisi satrs,a rrkanlmıştır. Ta. E Mizahi, manzum yeni çıkan = 

Üstad Hüseyin Siretin --
ULUS Basnne\Q ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rr:r.a BASKAN 

EMLAK VE ARAZI 
Alım, Satım evi . 

HA YRl DlLMAN 

.'.$ kosrnetik tedaviler - b d 25 K !iplerin şartnameyi bir mektupla !:U • : ir eseri ir: • 599 : 
:r Belediye sırası Emek Ap. kat 2 - -

bemizden istemeleri ilan olunur. 550 ---••••••••••• -ıı111111111ıııııııııııııı111ır111111111-

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

.. .. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7065 .. .. 
Ankara'nm her tarafında, Ev, arsa, 

apartman ve civarlarda bağ ve bağ ev
~------~~--~--------~--~~~~- leri - Bu husu~arda en doğru mua

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

sus ---i YENi s i N E M A LA R -
.:!llllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. - -
!Umumi heyet toplanhsıl 
§ Emlak ve Eytam Bankası idare § 
~ meclisinden: -----§ Esas nizamnamemizin seksen beşinci maddesi mucihin- -
=: ce, 1938 senesi umumi heyetimiz; 29. 3. 939 çarşamba gü- _ 
=: nü saat onda alelade ve esas nizamnamemizde yapılacak =: := bazı tadilat için aynı günde saat on birde fevkalade ola- = 
:= rak Ankara' da Bankalar caddesindeki merkez binamızda := 
=: toplanacağından hissedarlarımızın bu toplantılarda hazır := 
E bu'•·nmalarını dileriz. --:= Müzakerat ruznamesi ayrıca ilan edilecektir. --E (649) 10659 = -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf;=" 

meleler ve en dürüst malumat . 

Karaoğlan. Koç apartmanı 
No: 4 Telefon: 2181 533 

DAKTİLO KURSU 
56 ıncı devresine mart 339 

ilk haftasında başlıyacaktır. 
Tahsil aranmaksızın herkes 
alınır. 2 ayda diploma veri
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tl: 3714 609 

~ Bugün Bu gece HA L K 

-----
-------

Amerikada bu gü:ıe kadar çevri. 
len filmlerin en azametlisi 

Şikago yanıyor 
Baş Rollerde: 

ALİCE FAYE 
TYRONE POWER - DON 

AMETCH 

Seanslar: 
_ 10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

Bugün Bu gece 
Türkçe sesli ve şarkrlı 

Şeyhin Oğlu 
Baş Rollerde: 

Rudolph Valentino. Vylma Banky 

Seanslar: 
10.30 ve 12.30 da ucuz 
HALK MATİNELER! 

----Bu gün Gündüz -14 matinelerinden itibaren ---
ÇILGIN BAKİRE = 

İRENE DUNNE 
Fransızca sözlü aşk ve 

ihtiras filmi 
Seanslar: 

14. 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

----
-----

Ucuz halk matineleri 10 ve 12 de -
Son defa olarak =: 

--Şeyhin Oğlu --= Normal Seanslar -------------- = Normal seanslar Türkçe sesli ve şarkılı = 14.45 .. 16.45 - 18.45 • Gece 21 de 14.30. 16.30 . 18.30: Gece 21 de Telefon: 3589 
--..... 

Dans dersleri 
Azami bir ayda mükemmel dans 

edebilirsiniz. Ulus'ta G. M. rumuzuna 
mektupla müracaat edilmesi. 588 

-== ....................................................................................................................................................................... = = YENİ SİNEMADA Geceleri filmden eve! gösterilmekte olan VARYETE heyeti yeni programları- -= na devam ediyorlar. Fiatlarda zam yoktur. = -
':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 


