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B. Ruzvelt Amerikan harici 
siyasetinin esaşlarını anlatti 

Birleşik Devletler her türlü 
ittifakların aleyhindedir 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel 
Silôhların azaltılması için yapılacak 
bütün gayretleri sempati ile karşılanz MAARİF VEKİLİNİN BEYANATI 

Olgunluk imtihanının 
kaldırlla,ağı asılsız ! 

Milletlerin siyasi ve 

sahip olmalarından 

. 
ekonomik istiklallerine 

memnuniyet duyarız 
Gazetemizin çıkmadığı bayram günleri esnasında, Amerika 

Cümhurreisi B. Ruzvelt senato ordu encümeninin gizli celsesinde 
beyanatta bulunmuştur. Resmen gazetelere tebliğ olunmıyan be
yanat, gazetel~re bilvasıta aksedince Amerika ve Avrupa'da bü
yük akisler uyandırmıştır. Gazetelerin yazdıklarına göre B. Ruz
velt bu beyanatında, beynelmilel vaziyetin vahametine işaret ede
rek "dünyanın indifa etmek üzere olan bir volkan üstünde oldu
ğunu,, kaydederek totaliter devletlerin vaziyetin tehlikeli olması
na saik olduklarım söylemiş, bir harp takdirinde Amerika'nm de
mokrasilere yardım edeceğini kaydederek, · Fransa ve lngitere 
böyle bir harpten mağlup çıksalar bile "Amerika'nın, demokrasi
nin son kalesi olarak kalacağını,, ilave etmiştir. Amerika, İn
giltere ve Fransa'da jyi karşılanan bu sözler, Almanya ve ltalya
da, tabiatiyle, çok kötü tesirler uyandırmıştır. Diğer taraftan A-

Maarif sistemimize modern ve 
vermek için ihtiyaçlara göre veche 

Maarif Ş-cırasında bir çok 
mühim meseleler konuşulacak (Sonu 8 inci sayfada) 

Nutuklar 

•• 
F.R.ATAY 

Son hafta sönük hadiseler, fa-
1·-• oarlak nutuklarla geçti. Mu
solini, Hitıer, n~ ... v alt. Cember
leyn ve Bone, hepsi ayrı ayrı, dt:· 
mokrasilerin ve totaliter devlet· 
lerin vaziyetlerini yeniden tasrih 
etmek için fırsat buldular. Duce, 
Barselon'un zaptı üzerine, ltal -
ya'mn Franko zaferindeki yük -
sek şeref hissesi üzerinde ısrar 
etmiştir: "Nosyonalistlerin zafe
ri, bizim yapmakta olduğumuz 
Avrupa tarihinde yeni bir fasıl -
dır. Kızılların parolası şu idi: 
''Geçemiyecekler !,, Fakat bizi 
hiç bir şey durdurmadı ve istik -
halde de böyle geçeceğiz!" Hit -
ler'in lisanı daha yumuşak ve uy
saldır. "Uzını bir sulh devri" n -
den bahsettiği için İngiliz Ba~ve
kili ve gazeteleri tarafından iyi 
kabul gören bu nutukta Führer, 
eski alman sömürgelerinin geri 
verilmesi lazımgeldiğini bir da
ha ileri sürmüş ve gelecek bir 
harpte Almanya'nın İtalyan or -
dusu ile birlik olacağını da bil
dirmiştir. Gazeteler, Ruzvelt'in 
ayan meclisinin ordu encüme
ninde, metni henüz neşrolunmı • 
yan nutku ile, demokrasilerin 
vazife ve mesuliyetleri üzerinde 
durmuş olduğunu yazıyorlarsa 
da bu hususta gazetelerde gör
düğümüz' ifşalar kendisi tarafın
dan tekzip edilmiştir. Bununla 
beraber Ruzvelt'in bu vazife ve 
mesuliyetler hakkındaki fikirle
rinin ne olduğunu geçenlerdeki 
meşhur mesajında okumuştuk. 
Çemberleyn, ltalya'nın, harp 
biter bitmez İspanya' daki ku
vetlerini geri çekeceğini ye
niden teyit etmiştir. Bundan 
~aşka şarki İtalyan Afrikası 
ıle, Sudan ve komşu İngiliz 
toprakları arasındaki hudutlar
da bazı düzeltişler yapılmağa 
karar verildiğini de söylemiştir. 
İngiltere - Fransa dayanışması -
nın samimiyet ve sarsılmazlığına 
iıaret eden Çemberleyn, Fransa 
ile İtalya arasındaki gerginliğin, 
İ!panya harbi nihayet bulmadık
ça zail olamıyacağı kanaatinde
dir. Bone'nin nutkundaki yeni-

fSonu 8 inri ~vlada) 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bir haf-

i tadan beri İstanbul' da bulunan Maa -
rif Vekilimiz B. Hasan Ali - Yücel 
bugün partide gazetecilerle maarif iş· 
leri hakkı.oda uzun bir konuşma yap -
tı. Maarif Vekilimiz bu konuşmada e
vela olgunluk imtihanlarının kaldın • 
lacağına, Maarif müdürlükleri teşki -
15.tınm genişletileceğine dair haber -

l lerin mevsimsiz ve lüzumsuz olduğu -
na işaret etmiş, bilhassa olgunluk im
tihan1arının kaldırılacağı hakkındaki 
haberlerin tahsilde bulunan gençlerin 
çalışmalarına mani olacak mahiy.ette 
bulunduğunu söylemiştir. Vekil bu 
konuşmada önümüzdeki yaz aylarında 
toplanacak olan maarif şurasından da 
bahsetmtş ~~ bu hususta şurayı tenvir 
edecek raporlar hazırlandıgını ve şura 
toplantıya çağınlmadan önce bu ra -
porlarm tabedilerek şura azasına hiç 
olmazsa bir ay evel dağıtılacağını ve 
şuraya iştirak edecek olan terbiyeci • 
lerle üniversite profesör ve dekanla -
rmm, maarif müdür\erinin, vekalet u
mumi müfettiş ve müdürlerinin ve ay
nı zamanda diğer devlet daireleri na -
mına bulunacak mütehassıs zevatın 

neşriyattan istifade edeceklerini, ma
arif sistemimize modern ve ihtiyacla-

(Sonu 8 inci sayfada) 

İSTANBUL'DA 

Tramvay ve Tünel 

·rk ti rinin le 
muamelesine baılandı 

İstanbul, 4 (Telefonla) - !iükü -
metçe satın alınan tramvay ve tünel 
şirketlerinin devir ve teslim muame
lelerine başlanmıştır. Devir işlerini 
idare etmek üzere Nafıa Vekaleti şir
ketler Başmüfettişi ve elektrik umum 
müdül' muavini B. Süruri'nin reisli -
ği altında bir heyet kurulmuştur. Tes 
lim işi ay sonuna kadar bitirilmiş o
lacaktır. 

Şirketlerde çalışan ecnebi memur· 
}arın vazifelerine nihayet verilmiştir. 
Şirketlerin idaresi için şimdilik 
''Tramvay ve Tünel idaresi'" adı al
tında bir idarenin kurulacağı sonra 
idare şeklinin tesbit edileceği haber 
verilmektedir. 

İngiliz Baş\·ckili B. Çcnıher
foyn' den sonra, Harich c Nazı
rı Lord Jlalifaks da bi~ nutuk 

> 

vererek lngilh're'nin sulha o-

lan bağlılığını, fakat harptan 
da korku~u olmadığım tebariiz 
ettirmiştir. (Hahcrlcrimiz 3 
iincii ı-ayfacladır.) 

Franko kıtaları Geronef~~~~~~'.it~~fi~] • • 
1 

• ı f şal ediyor. Aşağı-İ 
• '-" f daki harta son as-i şehrı n ı de ışga ettı eri ~:.:.z::;~:.tigÖ•-ı 

Diğer bölgelerde de ileri 
hareketi devam ediyor 

F ransaya sığınanlar 
85.000 kiıiyi buldu 
Burgos, 4 a .a. - Nayar kolordusu bu sabah Gerone

ye girmiştir. Gerone'nin işgaline dair gelen tafsilata 
göre, gönüllüler Kasa della Sellya tarafından şefakla 
beraber taarruza geçerek Lambillası zaptetmişlerdir. 
Düşmanın mukavemeti süratle kırılmıştır. 

Navar kıtaları da Sante Koloma - Gerone yolu üze
rinde hareket ederek B~unela ve San Delması işgal 

eylemiştir. -----------·---------------------
Bu iki kol Aiguaviva ile Kuart a- ı B 

rasında birleştikten sonra Gerone'ye 
müşterek bir taarruzda bulunmuşlar- • 
dır. İlk tanklar şehre sabah onda gir
miştir. Düşmanın külli kuvetleri esa
sen çekilmiş olduğundan ardcılarının 
mukavemeti uzun sürmemiştir. Ara -
larında birçok tank da olmak üzere 
mühim miktarda harp levazımı ele 
geçmiştir. Son muhacirler dolayısiy-

Leon Berard Burgos'ta 
temaslara basladı 

-> 

(Sonu 8. inci sayfada) J 

Fransız eski nazırlarından senator B. Leon Berard yarı resmi 
bir vazife ile Frankist lspanya'ya hareket etmiştir. Fransız gaze
teleri, hadiselerin son günlerde çabuk bir tarzda inkişaf ' etmesi 
üzerine Paris hükijmetinin bu tedbiri almağa mecburiyet hisset-
tiğini kaydediJ'orlar. (Haberlerimiz 3 üncü ıaylacladır.) 

Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelt 

Sfoyadinoviı kabinesi istifa elti 

İstifanın sebebi 
Hırvat meselesi yüzünden çıkan 

Görüş .ayrıhğıdır 
Yeni kabineyi B. Tsetkoviç kuracak 

Belgrad, 4 a.a. - Stoyadinoviç hükümetinde nazırlardan dör
dü dün gece istifa etmiştir. Bu istifa eden nazırlar müslümanla • 
rm, Bosnalıların ve slovenlerin mümessilleri bulunuyorlardı: 
Münakalat Nazırı Spaho, Devlet Nazırı Kulenoviç, İnşaat Nazırı 
Krek ve Devlet Nazırı Snoj. 

Sonradan İçtimai Muavenet Nazırı Tsvekoviç de istifa ettiğin· 
den kabine buhranı vahimleşmiştir 

Bunun üzerine Stoyadinoviç kabinesi istifa etmiştir. 
Kabine buhranı son haftalar zarfında ve bilhassa Maçek'in 

Hırvat partisiyle bir elden sırp muhalefet partisinin kuvetini 
açıkça gösteren 11 ilkkanun 1938 inti- ----------------
habatından beri için için kaynıyordu. 
Filhakika buhranın esası, Stoyadino - A k 'd 
viç kabinesi ve hükümet partisinde bu n ara a mebus 

se~imi hazırhğı 
mesele hakkındaki görüş ayrılığıdır. 

}'eni kabin.c)·i IJ. Tsvetk.oviç 
lmmcak 

Belgrad, 4 a.a. - Havas bildiriyor: 
İstifa eden nazırlardan lsvetkoviç, 

Naip Prens Pol tarafından kabul edi
lerek yeni kabinenin teşkiline memur 
edilmiştir. 

Tesbit edilen isimler 
Yeni kabineyi teşkile memur edi- Esas defterlere geçirildi 

len Tsvetkoviç eski mebusan mecli -
sinde hükümet partisi olan radikal 
grupunun reisi idi ve son seçimde de 
parti mücadelesini o idare eylemişti. 

Stoyadinoviç kabinesinde içtimai 
muavenet nazınbulunan Tsvetkoviç 
hırvat meselesi hakkında kabinede çı
kan ihtilfif üzerine istifa eden ve bu 
suretle bütün kabinenin düşmesine 
sebep olan beş nazırdan birisidir. 

Tselkoviç, Pcskapos Koroşez'in a
damı olarak tanınmaktadır. 

Siyt1si ııaziyet kararsız 
Siyasi vaziyet kararsız olmakta de

vam ediyor. Belgrad siyasi mahafilin
de zannedildiğine göre yeni kabine in 
tikal hükümeti mahiyetinde buluna
cak ve vazifesi bütçeyi meclisten ge
çirmek ve hırvat meselesini halletmek 
olacaktır. 

Öyle zannediliyor ki, istifa eden na 
zırların ekserisini ihtiva edecek olan 
bu bitaraf kabinede eski başvekil Sto
yadinoviç ya hariciye nezaretini ya
hut da maliyeyi deruhte edecektir. 
Hırvatlar. vaziyet almak için, yeni ka
binenin teşekkülünü ve programını sü 
ratle bekliyorlar. 

Haber alındığına göre naip Pol son 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Ankara mebus seçimi teftiş heyeti, 
her gün toplantılarına devam etmek
tedir. Teftiş heyetinin çalışmalarına 
yardımcı olarak teşkil edilen büro, be
lediye meclisi salonunda tatil günleri 
de çalışmak şartiyle nefsi Ankara'nm 
bütün mahallelerinden ve merkeze 
baglı nahıye ve köylerden gelen cet
vel ve defterleri esas defterine geçir
miş ve defterler tamamiyle hazırlan
mıştır. 

Teftiş heyeti, dünden itibaren def
terler üzerinde tetkiklerine b~şlamış
tır. Bu tetkikler, kanuni müddet için
de bitirilecek ve defterler şehir içinde 
merkeze bağlı nahiye ve köylerde her
kesin görebileceği yerlere asılacaktır. 

Defterler asıld ıktan sonra, rey verme 
hakkını haiz yurttaşlar, bunlar üzerin
de bir itirazları varsa teftiş heyetine 
başvurarak keyfiyeti bildireceklerdir. 
Eğer varsa, yanlışlıklar bu suretle tas
hih edilecektir. Ankara merkeziyle 
nahiye ve köylerinde ve kazalarda se
çimin ilk ihzari işleri tam bir muvaf -
fakiyetle neticelenmiştir. Yoklama ne
ticesinde mevcut nüfusun son nüfus 
sayımınrlaki miktarı bulduf u ve hatta 
geçtiği tahmin edilmektedir. 



-2- ULUS 
5 - 2 - 1939 

İnsan ve kültür: 

Devlet Ekonomimiz 
Gemil~~j~ ve tayyare1erin iyi se-, tiği anlaıı1mış o]acaktır. 

fer etmesı ıçm meteorolojik tetkik- Bütün bun]ara devi l ·· 
ı . • e muessese -
er ne kadar lazunsa, modern devlet lerini rasyonel çalıştırmanın yoll . 
hayatının ekonomik ve mali kararla- nı araştıran ve bürokratik t a·~1

1

• 
d k d ""dl . emayu rma a ra ama ayanan etu erın leri nerede e1ine geçirirse or d _ 

t k dd .. . d . d. a a or 
e ;. dumT~tmk~f~ ? ere5c~ zarubrı kır. tadan kaldıran bir üçüncü cihazı i-

ız e ur .. o ıs te ve umer _an '- Jave edebilirsek, devletin ekonomik 
ta mah~ut ~tud~er y~pa.n . konJunk- hayatta görmekte olduğu itlerin 
tur aervıslerı teıus edılmıştır. Fakat hassasiyet cihazını da yaratmış olu
bunların, ıümullü etüdler yapmasın" ruz: 
kadroları müsait olmadığı gibi, söz- Devlet fabrikalarını ve müessese
lerini dinletmelerine, kendilerine lerini en az ma&rafla en büyük ve
baılang~çta "V~rilmiş_ o~a? vasıf ve rimliliğe kavuşturmak, bu son ciha
bundakı ehemıyet manıdır. zın batlıca vazifelerinden birisi ola-

Bugün türk devleti, memleket e- caktır. Şu var ki, bu cihaz, mesela 
koı:ıomik _hayatında. ~azı. mühim ~~ devlet memurlarına veri1mekte ya
lerı kendı sennayesı ıle fılen kendısı hut verilecek olan ücretlerin memur 
görm~ktedir. Fakat bütün bunları kalitesi, memurun ihtısa:laşmasr, 
hem ıdare, hem kontrol eden İktısat memurun iştira ve alım kabiliyet· 
Vekaletini~ ka·drosunda, devleti memurun tasarruf sermayesinde~i 
h~ umumaye.tle memleket ekono- hissesi v.s. gibi birçok devletçe ve 
~ı~ı hem de bızzat kendi itlerinin gi- milletçe mültezem noktalarda ne gi
dıtı hakkında toptan ve rakamlarla bi müspet veya menfi aksülameller 
tenvir edecek bir merkezi konjunk- doğurmakta of.doğun· _ muntazaman 
tur biiroau. mevcut değildir. ve metotla tetkik edebilir. Bütün 

Benzine alkol 
karıştırma işi için 

yeni tetkikler 
Şeker fabrikalarında istihsal olu

nan alkoller, sarfedilecek yer bulun
maması yüzünden depolarda kalmak
tadır. Mütehassıslar elde edilen bu al
kollerin günden güne istihlaki artan 
benzine karıştırılmak suretiyle sarfı i
çin alikadar makamlara bir rapor ver
mişlerdir. 

Altı senedenberi benzine allrol ka
rıştırılarak kullanılması için ileri sü
rülen mütalealar kabul edilmemiş ve 
alkol karıştırma suretiyle devletin za
rar göreceği iddia edilerek bu işe giri
şilmemişti. 

Şimdi öğrendiğimize göre bu mese
le yeniden günün mevzuu olmuştur. 
Bu hususta alakalı makamlar tetkikle
re başlamışlardır. Bu tetkikler müsbet 
netice verdiği takdirde, şeker fabrika
larımızın istihsal ettikleri alkollerin 
istihlaki kabil olacaktır. Bundan başka 
harice vermekte olduğumuz benzin pa
rası da hayli azalmış olacaktır. 

Çocuk filmleri 

Bilhassa öğretici filmler ha· 
zırlanmaınna karar verildi 

Nasıl kı! aynr. ve~aletin bir pro- Vekaletlerin "muamelatı zatiye,, 
gram ve plan datresı de mevcut de- kalemleri, bu suretle bir merkeze 
ğil~ir .. ;am kadr~~u bir konjunktur hem de ilmi etüdler yapan bir mer
daıresının verecegı rakamları esas keze bağlanmıt olur. Bu etüdlere bir 
tanıyan ve memleketin yeni ihtiyaç- de memlekette mevcut muhtelif i~i İlk ve orta tahsil çağındaki çocuk
larmı bunlara göre hesaplayıp bun- yevmiyelerinin, gene hep .iıktısadi ve !arın sinemalardaki filmlerden kendi 
ları ~e>:d~na get.İre<:ek resmi veya içtimai bakımdan takip ve tetkikini yaşlarına göre faydalanmadıkları Ma
h~auaı ıstıhsal cıh~zlarını bunlara ilave edersek, devletin bu sefer, itti- arif Vekaleti tarafından yapılan tet -
gore taaarlayıp teklıf eden bir pro- ra ve alnn kabiliyeti bahsinde bu kiklerden anlaşılmaktadır. 
gram ve plan dairesi kurulmadıkça, bahse giren bütün uıuurlar üzerin- Gerek ilk, gerekse orta tahsil ça -
n:ıemleketin . iktıaat ve ~aliye itle- deki kucl\klayıcı görütü teşekkül et- ğındaki çocuklara yararlı filmler ge
rınde, k~rdınas!.on. ve ahenk y~ri- mit demektir. Bu görüşün teşc' '.i- tirtmek, bir kısmını da memleketimiz 
ne, teaadufler, surprızler ve netıce lünden sonra alınacak kararlarda dahilinde çevirmek suretiyle bu ihti -
itibariy~e • a~~r§İ ~~ki-:11 olacaktır. artık şunun yahut bunun odediği de~ yacın karşılanmasına çalışılacaktır. 
Halb~ı, bırı~ırler~nı ıtma.m e~e~ ğil, rakamın dediği, ilmin dediği ha- Maarif Vekaleti bilhassa talebeye 
suretıyle letkıl edılecek bır salahı- kim oluyor demektir. öğretici filmler hazırlıyacaktır. Bu -
yetli konjunktur dairesiyle bir sala - Bu bahsettiğimiz üç cihaz dah gün Avrupa'da mevcut bulunan ve 
hiyetli program ve plan dairesi, iktı- cok parçalara ayrılabileceği gibi va~ film kumpanyaları tarafından sinema
~t ~tlerinde, ilmi si~tem ve metodun hide de irca edilebilir. Maksat, büro lara satılan çocuk filmleri de gözden 
hakan olmasını temın edecek ve bu yahut ofis yahut enstitü adları ve a- geçirilecektir. 
i!lerin bir '.'erka11ı harbiyesi" ni tem- detleri vermek değil, bizim genç ve Bu tetkikler kısa bir zamanda ik -
aıl edecektır d ı t • d 1 · · · ·· . 1 mal edilerek tatbik mevkiine kona -· ev e çı ev etımızın u.;:erıne a mış 

O zaman, İktısat Vekaletinin olduğu bazı esaslı salahiyetler •dola- caktır. 
?'evcut tet~kilatına yalnız, verileni yısiyle, bunları sistemli, ahenkli ve 
ıcr_8: ve tat ı e~ek v~zif~leri düşe- mümkün olduğu kadar riyazi bir şe
ceg.ınden, .~~. vazı!elerın bır kere la- kilde kullanabilmesi İçin, kurmakta 
yıkıy!e. g?ı:'i1meıu k~laylaşmış ola- daha fazla gecikemiyeceği ve işleri
c~k, ıkıncı~ı. de, konJunktur dairesi- ni güzel görebilmesi için elzem ba
nın verecegı rakamlardan, hata ve zı ihtısas bürolarından bahsebn.ek

Esnaf cemiyetleri 

Umumi heyet içtimalarma 
yarın başlanıyor 

Denizbank'ta 

11 vapurun ihale 
lıi etrafındaki 

tahkikat ilerliyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Deniz

bank umum müdür vekili B. Yusuf 
Ziya Erzin 11 vapurun ihale işi hak
kında şunları söylemiştir: ~ 

".....:.. Bu iş müfettişler tarafından bi
rinci planda tetkik edilen bir mesele
dir. Henüz tahkik safha::omda olduğu 
için ileri sürüleu iddialara hak ver
mek mümkün değildir. Mamafih tah
kikat bugünlerde bitirileceık ve haki
ki vaziyet meydana çıkacaktır.,, 

B. Yusuf Ziya Erzin Denizbank 
bütçesinin ayın 15 ine doğru tasdik e
dilmesinin muhtemel bulunduğunu ve 
umum müdürlük emrine alınan eski 
idareden müdevver 51 memurun da 
dosyalarını tetkik etmekte olduğunu 

söylemiştir. 

Bir çocuk ölii olarak bulundu 
İstanbul, 4 (Telefonla) - 8 yaşında 

Yıldız adında bir çocuk Şehremininde 
annesinin koynunda ölü olarak bulun 
muştur. Ölüm şüpheli görülmüş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Orta anadolu karla 
örtülü 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık geçmiş, rüzgar cenubu garblden 
saniyede en çok bir metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek suhunet sıfır de
rece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdun Karadeniz kıyılarının şark 
kısmında hava kapah, doğu Anadolu 
ile orta Anadolu'nun şark ve Karade
niz kıyılarının gc.ı·p kısımlarında bu
lutlu diğer bölgelerde umumiyetle a
çık geçmişt'ir. 24 saat içindeki yağış
ların metremurabbaına bıraktıkları su 

Devlet, memurlar için bir 
muavenet sandığı kuruyor 

Bu sandığın işleri hususi bir 
tesbit olunacak nizamname ile 

Kamutay'ın seçimi yenileme kararı 
vermezden önce te~kil edilmiş olan 
muvakkat encümenin tetkik ettiği 
memurlar kanunu projesinin 85 inci 
maddesi devletin "memurlara muave
net sandığı" adiyle bir tesis vücuda 
getirmesi hakkında yeni bir hüküm 
koymaktadır. Hususi bir nizamname 
ile işleri tesbit edilecek olan bu san
dığın kuruluşiyle, memurlarımız, te
kaüt kanunu hükümlerinden ayrı ola
rak, devletin yeni bir alaka ve yardı
mına kavuşmuş olacaklardır. 

Projede bir de müzeyyel madde 
vardır. Bu maddeye göre, 23 nisan 
1920 t arihin<len 23 ağustos 923 tarihi
ne kadar: 

A - Milli hükümet kadrolarındaki 
vazifelerde bilfiil hizmet eden me -
murların; 

B - Mesleki memuriyet olup da 
hizmette bulunduğu veya maz.;ı oldu
ğu halde Büyük Millet Meclisine a
za olanların; 

c. - .~illi orduya dahil olup ihtiyat 
zabıtlıgı veya neferlik ile hizmet et
tikten sonra memurluğa avdet eden
lerin veya mazul olsun olmasın gönill 
lü olarak milli orduya dahil olup da 
sonradan memur olanların; 
Yuıkarıda yazılı tarihe ait hizmet 

müddetleri tekaüt ve mazuliyetlerin
de 1683 numaralı kanunun 23 üncü 
maddesindeki kayıt dairesinde iki 
kat olarak hesap edilecektir. 

}lii~terek hiikiinıler : 
Devlet hesabına memleket içinde 

tahsil görenlerden orta tahsili biti
renler beş, yüksek tahsili bitirenler 
sekiz sene müddetle ve yabancı mem
leketlerde hükümctin tayin ettiği mü 
esseselerde tahsilini bitirenler de tah
sil müddetlerinin iki misli kadar 
meslek ve ihtisasları dahilinde hiz -
mete mecbur ve bunun için alakalı 

dairelere müracaatla mükellef olacak 
lardır. 

mecburi hizmetlerini ifa ettiklerini 
veya tazminatını ödediklerini vesika 
ile ispat etmeleri lazım olacaktır. Bu 
şekilde vesika getirmiyen mecburi 
hizmet erbabını kullanan müessese -
ler kanunun tayin eylediği tazminat 
Üzerlerine almış olacaklardır. 

Daireleri tarafından staj maksadiy
le yabancı memleketlere gönderile -
tek memurlar, geçirdikleri staj müd
detinin ilç misli müddet meslek ve ih
tisasları dahilinde hizmet etmiye 
mecbur olacaklardır. 

Meobud hizmeti tamamlamadan ön
ce kendi hareketlerinin kanuni bir 
neticesi olarak herhangi bir suretle 
memurluktan ayrılanlar ve bu mec -
buriyetleri yerine getirmemis olan 
memurları hizmetlerine alm~§ olan 
müesseseler hakkında da yukardaki 
madde hükümleri tamamen tatbik 
edilecektir. 

Memurun şikiiyeı htıkkı: 
Projenin son maddeleri, bütün me

murlara şamil ve müşterek hükümler 
halinde tedvin edilmiştir. 

Kanun ve nizamnameler hükümle
rine mugayir olarak herhangi bir ma
kam veya ılmirden bir emir telıl.kki 
eden memur, kanaatini amirine bildi
rebilecek ve amir yazı ile ısrar ederse 
emri yerine getirilecektir. Bu tak
dirde mesuliyet, yalnızca amire ait 
olacaktır. 

Bu emirlerin kanunen suç teşkı1 ederı 
maddelerden bulunmaması Iazımclır. 
Aksi takdirde memur bu emri kati -
yen yerine getirmiyerek daha yüksek 
makama keyfiyeti bildirmiye mecbul" 
olacaktır. 

Kanun ve nizamnam.elerde sarahat 
olmıyan ve hakkında bir tebliğ bu. 
lunmıyan işlerde amirden talimat al
mıya veya cevap beklemiye imkan 
bulunmazsa memurların kendi içti
hatlarına göre hareketleri caiz ola~ 
caktır. 

noksanın program ve plan·dan mı tir. 
yoksa icra ve tatbikten mi neşet et- Burhan BELGE 

Kaçal<çıhl< yapan 6ır 
gemi yakalandı 

Beden terbiyesi 
talebesi Uludağ'da 

İstanbul, (Telefonla' - Şehrimiz- miktarı Hopa'da 28, Rize'de 17, Gire
de mevcut 34 esnaf cemiyetinin sene· sun 10, Trabzon, Ordu ve Vakfrkebir
lik heyeti umumiyeleri ve yeni idare de 7, Çarşamba'da 6, lstanbulda 5, 
~yeti se!flmlewt hepa· _ra. u. g~ :t.y Samsun ve Cizrede 3, Van ve Sinop
içinde yapılacaktı. Fakat, 34 cemiyet- ta 2, Töl<at ve Gümüşanede bir kilo
ten hiç birisinin heyeti umumiyesin - gramdır. 
de ekaeriyet temin edilememit ve bu- Karla CSrtUlU yerlerdeki karın top
nun için toplaıntı ve seçimler yapıla • rak üzerinıdeki kalınlığı, Hopa'da ı, 
mamıştrr. Bundan dolayı, cemiyetlerin Erzurum, Kars, Afyon ve Giresunda 
heyeti umumiye toplantıları, ikinci 2• Trabzon, Kayseri, Kastamonu ve 
defa olarak pazartesi gününden itiba _ Musta 3, Niğdede 4, Beyş.ehirde 5, 
ren tekrar yapılacaktır. Ticaret Odası Vanda 6, Sıvasta 7, Bayburtta 14, Na
hcyeti umumiyeler için bir liste tan ~ zım.iye'de 35, Uludağda 170 santimet
zim etmiştir. Bu içtimalar, ikinci de - redır. 

Bu suretle müracaat vukuunda kad
roda açık bir memuriyet bulunmazsa 
bile, bun ların kanunla tayin edilebi
lecekleri memuriyete muhassas maaş 
ve emsal hasılı kendilerine ücret ola
rak verilmek şartiyle, mealek ve ih

tisasları dahilindeki vazifelerde sta
jiyer olarak kullanılacaklardır. Bu 
vaziyette olanların ilk açılacak me -
muriyetlere tayinleri mecburi ola -
caktrr. 

Her memurun hakkında tatbik edi
len muameleden dolayı amirinden şi
kayet hakkı vardır. Amir hakkında 
şikayet, ondan üstün amire müracaat 
suretiyle ve vekili hakkında devlet 
şuraaına d&va ~m.kıa-.o,,-.p•ı-k.tu_ 
Memurların çalışma saatleri mev

simlere göre altı saatten sekiz saate 
kadar değişecektir. Bu müddetler İcra 
Vekilleri heyetince tayin olunacak -
tır. Amirler ve inzibata memur olan
lar için lüzumuna göre çalrıun:ı -- -ı 

İstanbul, 4 (Telefonla ) - Sokoni -
Vakum kumpanyası gemilerinden biri 
nin memlekete kaçak eşya getirdiği 
hakkında yapılan ihbar üzerine dün ge 
ce kaçak eşya vapurdan harice nakle
dilirken bir cürmü meşhud yapılmış, 
geminin ambarları mühürlenmiş ve 
tahkikata başlanmıştır. Cürmü meş
hud sırasında gemide bulunanların 
denize bazı sandıklar attıkları da tes
pit edilmiş ve sandıkların içindeki eş
yanın mahiyetini tespit etmek üzere 
sandıkların denizden çıkarılmasına 
karar verilmiştir. 

İstanbul hclcdiyesimle 
yapılan tahkikat 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Belediye 
müfettişleri tarafından haklarında tah 
ki.kat yapılan eski belediye muhasebe
cisi Kemal ile Fatih belediye muhase
bedsi Eınver hakkındaki fezleke ta
mamlanmış ve evrak müddeiumumili
ğe verilmiştir. 

Beynelmilel a\·cı:iar cemiyeti 
rei:si nıcınlekt'limizdcıı ayrıldı 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Memle
ketimizde avcılık hctkkmda tetkikler 
yapan beynelmilel avcılar birliğ i rei
si Maksim Dükrok bugün İstanbul av
cılar birliği tarafıntlan şerefine veri
len bir ziyafette bulunduktan sonra 
Ekspresle Sofya'ya hareket etti. B. 
Dükrok hareketinden evel memleketi
miz hakkındaki tetkik ve temas]arın -
dan cok memnun olduğtınu söyledi. 

Bayram i<:in gidenler 
döniiyorlnr 

Bayram münasebetiyle tatillerini 
lstanbul'da veya başka yerlerde geçir
mek üzere şehrimizden ayrılanlar dön
miye başlamıslard r . İki üc gündenbe
ri bilhassa İstanbul trenleri çok kala
balık olmaktadır. 

Dün de tatili t akip eden yarım gün 
olması itiba riyle daireler ve di ğer res
mi müeseseler kapalı kalmışlardır. Ya 
rın sabah tan itibaren tekrar normal 
mesaiye devam edilecektir. 

Bir yangın başlangıçı 
Di.ın gece saat on bir de, Ulus mey

danındaki bir bakkaliye mağazasın
dan yangın çıkmıştır. Yangına, ortada 
bırakılan bir mangaldan sıçrıyan kı

vılcımlar sebep olmuş. fakat derhal 
yetişen itfaiye birkaç dakika içinde 
tehlikenin önünü almıştır. Zarar bü • 
yük değildir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü beden bö
lümü son sınıfından kız - erkek 20 ki
şilik bir grup öğretmen B. Hasan 0-
ncn'in idaresinde 15 günlük kayak 
kursunu takip etmek üzere dün ak -
şam şehrimizden Bursa'ya hareket et
mişlerdir. 

Orada hocalarından B. Kurt Deinas 
ve öğretmen B. İlyas Sınal kendileri
ni karşılıyacaklardır. 

Belediye Meclisi 

yarın toplanıyor 

fa olduğu için ekserioyet aranmıyacak- Rüzgftrlar Trakya ve cenubu şarki 
tır. Anadolu bölgelerinde garpten·, doğu 

Bu sene ilk defa olarak cemiyetle- Anadolu ile Karadeniz kıyıları ve 
rin heyeti umumiyeleriyle idare heye- ve Kocaeli bölgelerinde şarktan, di -

ğer bölgelerde umumiyetle şimalden 
ti seçimi de birlikte yapılacaktır. Şim-

saniyede en çok 5 metre kadar hızla 
diye kadar içtimalar ve seçmler ayrı 
ayrı yapılırdı. esmiştir. 

En yüksek suhunetler, Edirne, Zon 

Amortisman sandığının 

sermayesi artıyor 

guldak ve Siirtte 4, Balıkesir ve Si
nopta 5, Kocaeli, Çanakkale ve Bur

sada 6, Islahiyede 7, Diyarbakırda 8, 

Devlet borçlarmıa aid tahvilleri mil- Bodrumda 11, Antlya ve Adanada 12 

Stajycrlikte geçirdikleri müddet, 
namzetlik müddetine ve mecburi hiz
metlerine mahsup edilecelct;~ .......... ut 
askerlilrto 6"~1recekleri müddetler, 
mecburi hizmete mahsup edilmeyip 
umumi hükümlere tabi olacaktır. 

Ankara belediye meclisi yarın saat 
17.30 da belediye salonunda bu devre
nin ikinci umumi toplantısını yapa -
caktır. bayaa ve bunlarrn piyasalarını tanzim 
Yarınki toplantıda azanın muhtelif etmek maksadiyle kurulan amortis-

derecedir. 

En düşük suıhunetler de sıfırın al
tında Urfada 2, Manisada 3, Akhisar
da 4, Malatyada 5, Van, Bilecik ve 

Konyada 6, Afyon, Ulukışla ve EHi

zığda 7, Sıvas, Erzincan ve Boluda 8, 

Erzurum ve Karsta 11 derecedir. 

Hizmete alınmak için mürcaat et
miyenler tahsil müddetlerince kendi
lerine yapılan masrafı faizi ile birlik
te ödemiye mecbur olacaklardır. Mec
buri hizmet müddetini bitirmeden ön
ce, kendi hareketlerinin kanuni bir 
neticesi olarak herhangi bir suretle 
vazifeden ayrılanlar, kendilerine tah
sil müddetince yapılan masraftan mec 
huri hizmetin geride kalanına isabet 
eden kısmını bir misli zam ile ve fa
izle birlikte ödemiye mecbur tutula
caklardır. Şu kadar ki bu miktar, tah
sil müddetince yapılan masraf ile fa
izinin tamamını geçemiyecektir. 

encümenlere seçimi yapıldıktan son

ra reislik teklifi veçhile, 1938 bütçe -

sinin muhtelif fasıl ve maddelerin -
den münakale yapılması müzakere e

dilecektir. 

lçinde bizim de bulunduğumuz 
bir grup fotoğrafını elimize aldı
ğımız zaman ilk önce kimi ararız, 
kime bakarrzi' Bu suale samimi o
larak verilecek cevap basittir: ken· 
dimize ... 

Birkaç sene eve/, Nevyork tele -
fon kumpanyası, telefon muhavere
Jerinde en çok kullanılan kelimeyi 
bulmak için tetkikler yapnuştı. Bu 
kelimenin ne olduğunu t;;.hmin et
tiniz mi? Ben... 500 konuşmada, 
"ben" zamiri tam 3990 kere kulla
nrlmış. 

Günlük hayatımızı, günün son 
saatinde kontrolden geçirirsek - ve 
samimi olursak - 24 saat içinde 
"Ben" in doldurduğu geniş yeri 
hayretle ve ibretle görebiliriz. O 
kadar ki, "ben kendimden bahset
meyi sevmem!., derken bile, "ben" 
den, haşmetli "ben" den bahsetmiş 
olmryor muyuz? 

t nsanl:ır toplu oldukları zaman, 
çok i~ gören ve gördüğü işlerden 
az bahseden m§şeri bir karakter ta
şıyorlar da tek olarak, nedense, ken
dilerini başkalarından üstün gör
memeğe daha az tahammül edebili-

man sandığının 2 milyon lira avansla 
kuvetlendirilmesine lüzum görülmüş
tür. Bu suretle sandığın sermayesi 6 

buçuk milyon liraya çıkarılmış olacak 
tır. 

yor/ar. 
Doğru değil mi? - K. Z. G. 

tık hayat 

"Beden terbiy~i genel direk

törlüğü" türk neslini gürbüz vü
cutlu, kuvetli iJııanlardan mürek
kep bir hale getirmek kararını 

verdikten aonra İ§e gençlik'ten 

batladı. Diğer taraftan Maarif Ve
kaleti, aynı gayeyi temin dütün
cesiyle, mekteplerde spor yurtları 
k'1rdu. Bu tetebbüılerin veteceii 
meyva, cümhuriyetin en sağlam 
müeyyidesi olacaktır. 

Gençlik, ömrün ilk kısmı, ilk 
hayat demek olduğuna göre Sok
rat'ın fU sözü timdi ne güzel, ne 
manalı oluyor: 

"llk hayatı iyi yaııyan kimae, 
iki defa yaşar,,. 

llk hayatı iyi yaıamak, kafa ile 

vücudun el ele aynı ideale koşma
sı demek değil mi? 

Beyaz adam 

Hususi kanunlar ile bu kanuna gö
re mecburi hizmete tabi olanlardan 
banka, imtiyazlı şirket veya herhangi 
bir hususi müessesede iş iatiyenlerin, 

rın bizden çok daha çalıtkan ol
maları lazım; yazık ki bu ç.alış
kanhğın eserlerini yakmdan tanı· 
mak imkanlarından mahrumuz. 
Fakat ne olursa olsun, taıbiatm 
kendilerini sürdüğü daracık, alça
clk kulübelerin içinden doğacak e. 
serler pek göz korkutucu teyler 
olmasa gerektir. Ama içimizde ge
ne ıu suali sormak hissi var: 

- Acaba hakaret yersiz mi? 

lJ<·nz sitayi~ 
Eskimo deyince aklımıza kürk- ------

lere bürünmüt, uzaktan tüylü bir lngiltere kıralı beşinci Jorj, al-
ınahluk hissini veren kutup inaan- tı güzel ata sözü yazdırmış, camia-
ları gelir. Onlar hakkında etraflı tal"ak Bukingham sarayındaki ça-
bilgiıi olanlarımız nadirdir; tanı- lış.ma odasının duvarlarına asmı§-
mıya belki de pek lüzum his.set- tı. Bunlardan bir tanesi şudur: 
meyiz. Halbuki onlar bizi öyle iyi ''Ucu:z sitayişleri ne almayı, ne 
tanıyorlarmı§ ki... Biz,den beyaz de satmayı istemem,, İngiliz ata 
ırıkı kaıtediyorwn. Eskimoların bi- &Özündeki bu "ucıtz sitayitı, riya-
ze karıı ne dütündüık.lerini siz de nın ti. kendiaiodir. 
merak eder misiniz? Aralarmda- Bizim dilimizde de buna ben-
ki ite yaramazlara, tenbellere: zer meseller yok değildiı·. Fakat 

- Beyaz adam! derlermiş. Bi- riyakarlığın revaçta olduğu asır-
zim, gururla, hatta azametle baş- larda bunlardan çoğu, söylenmiye 
katarına karşı sarfettiğimiz bu iki söylenmiye unutulup gitmiı. Yuka-
kelimenin içinde onlar tenbelleri- rıdaki söz bizim olsaydı ve bunu 
ne en büyük hakareti savururlar- güzel tablolar halinde binlerce 
mrı. teksir etseydik acaba uacak du-

Bu aözlerine balulıraa eak.imol&- var bulunmaz mıydı 1 

hariciQd" ;. _ ........... mecburr olacak .. 
u r . ~aır memurlar için çalışma saati 
dışında iş görmek yalnız müstcena 
zamanlarda mecburi olacaktır. 
Memurların maa,ıarı her ay başın

da peşin olarak verilecektir. Tekaüt• 
leri halinde kendilerinden, vefatları 
halinde vereselerinden geri alınmıya· 
caktır. Memurluktan tekaüt edilenle
rin ve bunların yetimlerine memleket 
dışında ikamet müddetleri ve sebep .. 
leri ile yoklama ve müracaat usulle
ri nizamnamelerde tayin olunacaktır.. 

Bu memurlar kanunwıun neşrin
den itibaren beı ay içinde inzibat ce
zalarını ve kanunun tatbik Jekillcri
ni gösteren bir nizamname yapılacak
tır. 

Havalar yine birden 
soğudu 

İstanbul, (Hususi) - Son günleflo 
de havaların soğuması üzerine K.ara
deniz'de de fırtına başladı. Yolda bu. 
lunan birçok vapurlar fırtınadan ya • 
katarını kurtarmak içi.n en yakın li • 
manlara kendilerini zor atmışlardır. 

Ege denizinde de aynı suretle fır
tına alametleri görüldüğünden yolda 
bulunan vapurların bir kısmı ilk uğ
rıyacaklan limanlara gelir gelmez de· 
mirliyerek yollarına devam etmemis • 
!erdir. Yoluna devam edebilcnlerd~n 
İzmir vapuru limanımıza gelmiştir. 

Bugün maç yok 
Bölge futbol ajanlığı, bu ayın ao -

nuna doğru geleceği haber verilen A
tina muhtelitine karşı çıkarılacak ta
kımın ekzersizini temin maksadiyle 
bu haftaya rastlıyan lik maclarını te-
hir etmiştir. • 

Bu suretle Ankaragücü - Gençler
birliği~ Harbiye Idman Yurdu - Gala
tasaray arasındaki müsabakalar, 12 
şubat pazar günU yapılacaktır. 

Mamafih, bu müsabakalar, yalnız 

UçUncli ve dördlincülüğün Gençler -
birliği ve Harbiyeden hangisine ait 
olduğunu teıbite yarıyacaktır. Çün -
kü bu iki maçın neticesi ne olursa CU.- • 
sun Deminpor Ankara şampiyonu, 
AnkaragUcü de ikincisidir. 
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Dört günün tarihi 
Bu sene kurban bayramı, enter

llaayonal politikanın faal bulunduğu 
iÜnlere tesadüf etti. Bu faaliyeti te
barüz ettiren de hadiselerde bir ta
kını nutuklal'drr: sıra ile iki defa ln
giltere baıvekili, alman führeri sov
yet baıvekili nutuklar söylem'işler
dir. Amerika cümhurreisinin, miJli 
~.üdafaa encÜmeninde söylediği 
aozlcr de Avrupa'da büyük alaka u
yandaırmı§hr. Bunlar~an başka bu 
d.ört gün içinde Sovyet Rusya, Maca
r1$tan'la siyasi münasebetlerini kes -
ıniı. Romanya hariciye vekili Belgra
t' . 1 zıyaret etmi§. Filistin konferansı 
gelecek salı gu-nü toplanmak için 
b''C u un hazırlıklarını tamamlalnJ!. ls-
P&bya harıbi de devam etmiıtir. 

••• 
_çemberJeyn birinci nutkunu Bir

~ınghaın'da Kuyumcular cemiyeti
nın senelik ziyafetinde söylemiıti. 
Ba§vekil birminghamlı olduğundan 
~e ?"? cem.iyetin aenelik içtimaı da 
ıngılız ticaret hayatınm belli başlı 
hadiselerinden birini teşkil ettiğin· 
den Çemberleyn'in nutku alaka lle 
beklenmekte idi. Bundan baıka ala
kayı çeken diğer bir nokta da Roma
yı ziyaretindenberi söylediği ilk nu
~ olınasmda idi. Filhakika Çem-

erleYn bu nutkunda Roma'ya yap
tığı seyahatten uzun ve etraflı bahs
ebniı ve ııulhu korumak yolundaki 
hte&aisini anlatmııtır. Baıvekilin 
rıutku en kısa §ekilde §Öyle hüliısa 
edilebilir: lngiltere &ulhpervM"dir. 
Fakat harpten korkmaz ve bunun i
çin de hazırlanmaktadır. Çember
leYn, kendi&ini, on sekizinci asrm 
&onlarında ve on dokuzuncu asrm 
başlangıcında Napolyon ile mücade
le eden baıvekil Pitt'e benzetmiştir 
ki, bu zatm, İngiltere tarihinde sul
ha bağh olmakla beraber, provoke 
edildiği zaman zafer kazanıncıya 
kaodar harp yapan bir devlet adamı 
olarak yer aldığı hatırlanacak olur
•a, Çemberleyn'in ne demek istediği 
anlaıılrr. 

Çenıberleyn ikinci nutkunu avam 
kaınarasmda söylemiştir. Baıvekil 
Münih konfcransmdanberi takip et -
tiği dıı politikanın bir hülasa.smı 
Yapmıı ve bilhassa Roma görüşmele
ri Üzerinde dunnuıtur. Çemberley
n'e göre, Münih'tenberi cereyan e
den hadiseler takip ettiği siyasetin • b , 
ıaa etini ispat ebniştir. Roma'da 
müspet bir netice elde edilmediği. 
doğru değildir. Roma'ya gittiğimiz -
de ltalya ile dost idik. Roma'dan da
ha samimi dost olarak geri döndük. 
Fransız - İtalyan münasebetlerinin 
normal olmama&ından müteessiriz. 
n __ t,oanya harbi engeldir. 

Bu nutkun oüüo. ... ı... lavık olan 
boktası, hem fransızları, hem de ital
Yanlan memnun etmesidir. Fransız
lar, İngiltere ile Fransa arasındaki 
teaanü-dün ehemiyetinden bahsettiği 
İçin memnun kaldılar. İtalyanlar da 
İtalya ile Fransa arumda bir harp 
çıkarsa, lngiltere'nin bu harbe karı
tacağma dair bir söz söylenmediği i
çin sevindiler. Filhakika nutuk her 
İki tefsire de müsaittir. Anlaşılıyor 
'ki her iki memleketin matbuatı nu
tuit içinden itine elveren sözleri ala
tak onun üzerinde iılemiı. Diğer ta
l'•flarını da bırakmııtır. 

"'** 
Nazi tefinin nutku, Almanya'da 

l'tı.iHi sosyalistliğin altmcı yıldönümü 
"1iinasebetiyle söylenmiştir. Hitler, 
~ltı senenin bir tarihini yaparak, mil-
1 sosyalistlikten evel, Almanya'nın 
~llJ'ıf ve periı~m bir halde bulundu -
rııu anlattıktan sonra bugünkü 
k ""etini tebarüz ettirmiştir. Filhaki-
1.a &'~İ§ beı yıl içinde Almanya si-
'hlanmıı, Ren nehrinin boylarını 
''kerileıtinniş. Avusturya'yı ilhak 
:bniı. Sü-det almanlannı milli hu
h lltları içine alarak orta Avrupa' da 
"1:Renıonya kurmuş. Bugün Avrupa 

\f\.azenesinde imparatorluk Al-
~Ya'sından daha büyük bir kuvet 
"1 ilde etmektedir. Fakat herkesin 
b eraJt ettiği nokta, Almanya'nm 
~~dan sonra bu kuvetini nereye 
ti il'u tevcih edeceği meselesi idi. 
y~llkta bu nokta üzerinde aarahat 
~~~r. Yalnız Hitler Almanya'nın 
hoı llr~e istediğini öylemiıtir. Sonra 
detr."ıklik bermutat, hiddetli ve şi·d
r'1· 

1 •Öz.lere hedef olmuştur. Hitle-
IJ b' ltaı' ır harp halinde Almanya'nın 

kııı;a'~a yardımda bulunacağı hak
Ya. akı sözleri her tarafta alaka u
IJe ~d11'llıı§hr. Fakat radyo haberleri
d1ttı akılacak olursa, ltalya'ya yar'° hakkındaki bu sözler, nutuktan 

nra k de" . zabıt hazırlanırken, azıcı 
dı gıttirilıniştir. Şöyle ki nutukta yar
ta~ blutlak olarak viı,odedilmişken, 
cak ı~ta İdeoloji ihtilaflarından çrka
tllaf'harp diye takyit edilmiştir. Maa
iit 1

• hu, italynn matbuatının nutuk 
erınd h • -rıi t . e e cmıyetle durmasına ma-

tık e/ltıl etrnemil)tir. Bu matbuat ar
~k ~~lya ile Fransa arasmda çıka
kund ır harpte Çemberleyn'in nut
t'in an lngilterc'yi bitaraf ve Hitle-

~'kundan da Almanya'yı ken-

ULUS 

,,l).:;;0 . N Y A H A B · E R L E R İ Lord Halif aks' m bir nutku 

Biz sulh 
istiyoruz! 

... "" ' ' . 

B. Leon Berard Burgos'ta 
temaslara başladı 

B.Hitler'in 
nutkunun 
akisleri 

Fakat silôhlar arttıkça 

güçlükler de artacaktır • I Romanya nın 
tek arzusu: Sulh 
içinde yaşamak 

Batvekil muavini 
beyanatta bulundu 
Bükreş, 4 a.a. - Başvekil muavini 

ve milli müdafaa nazır vekili B. Ar
mand Kalinesko vazifeye başlarken 
yaptığı beyanatta ezcümle demiştir 
ki: . 
"- Romanya, ordusunu taarruzi 

hedeflerle hazırlamakta değildir. Ro
manya'nın hiç bir tarafta iıstiyecek 
hiç bir şeyi yoktur. Zira milli ülküsü
nü tahakkuk ettirmiştir. Yegane ar
zumuz, barış içinde yaşamak, milli 
servetlerimizi kıymetlendirmek ve 
memleketimizin ekonomisini kuvet -
lendinnektir. Bu hususta, bütün dev
letlerle ve bilhassa bizi tamamlıyan 
ekonomilerle mübadeleyi genişletme
ğe amade bulunuyoruz:. Orduya husu
si bir ehemiyet vermekliğimiz, milli 
mirasımızı her dakika müdafaaya a
made bulunmakhğımız bütün vatan
daşlarımıza daimi bir emniyet hissi 
vermekliğimiz lüzumundandır.,. 

B. Kalkinesko sözlerini orduyu ve 
subayları takdir ve tazimle yadetmek 
suretiyle bitirmiştir. 

Macaristan'da örfi 

idare ilôn edildi 
Budapeşte, 4 a.a, - Dokuz yahudi, 

Budapeştede havradan çıkarken, meç
hul kimseler tarafından atılan iki 
bomba ile yaralanmıştır. 

Çok şiddetli tedbirler alındığı res
men bildirilmektedir. 

Budapeşte, 4 a.a. - Dün Budape,te 
havrasına karşı yapılan suykast neti-
cesinde hükümet bütün Macaristan'da 
örfi idare i an etmiştir. 

Gerek bu gibi tecavüzler, gerek as
kerlere ve zabrtaya itaatsizlik müc
rimleri divanı harplerce muhakeme o
lunacaklardır. 

Eski başvekil Kont Bethlen'in gaze
tesi olan Oraiujsag dört hafta müddet 
le ve naayonaliat mebus Hubay'ın ga
zetesi oıau M<>gyarug sekiz hafta 
müddetle bükümct tarafmdan kapatıl 
mrştır. 

dileriyle müttefik bir vaziyette gö
rüyorlar. 

*** 
Amerika cümhurreisinin hayli de-

dikodu yapan sözleri, milli müdafaa 
encümeninin gizli bir içtimamda 
söylendiği için tümul ve manaları 
hatta söylenen sözlerin mahiyeti sa-

Burgos. 4 a.a. - Fransız ayan a
zasından Beerard bugün öğleden son
ra buraya gelmiş ve hariciye nazırı ge
neral Jordana'yı ziyaret etmiştir. 

Berard, bu seyahati hakkında ga
zetedlere malômat vermekten imtina 
etmiştir. 

Tetkik edilecek lTU'!feleler 
Paris, 4 a.a. - Pöti Parizyen ve 

Pöti Jurnal gazetelerine göre senatör 
Berard ezcümle şu dört noktanın tet
kiki vazifesiyle mükelleftir: 

1 - Burgos'a bir fransız mümessili
nin gönderilmesi için Frankon'un şart 
!arı nelerdir ve muhariplik hakkının 
verilmesi elzem bir şart olarak telakki 
edilmekte midir? 

2 - Franko, beynelmilel bir ihtilaf 
halinde Fransa'ya karşı bitaraflığını 

muhafazaya amade midir? 
3 - İspanya'nın toprak bütünlüğü 

hakkında general Franko evelki beya
natını teyide amade midir, yani dahi
li harp bittiktC'll sonra da yabancı iş
gal baki kalacak mıdır? 

4 - İspanyol muhacirl~ri meselesi? 

ltaly<m malı/ili.erinde şiiplıe 
Roma, 4 a.a. - Fransız ayan azasın

dan Leon Bernard'ın Burgos'a yaptığı 
ziyaret faşist mahfillerinde büyük bir 
alaka uyandırmaktadır. Fransız siya -
setinin böyle bir ziyaret d~ünmesi, 
şüphe ile karşılanmaktadır. Bu mah -
fillerde söylenilen ve italyan matbua
tının da bazı neşriyatına tevafuk eden 
sözler işte bu intibaı vermektedir. 

Filhakika gazeteler, Fransa'nm İs
panya'da iki yüzlü bir oyun oynamak 
istediğini ve italyan nüfuzunu orada 
kırmaya çalışacağım yazıyorlar ve di
yorlar ki: 

takat İtalya'nın bu hususta gene -
ral Franko'ya mutlak bir itimadı var -
dır. Fransız devlet adamının Burgos'
ta bulunuşu italyan - ispanyol silah 
arkadaşlığını unutturarnıyacağı gibi 
Fransa'nm İspanya dahilt hamının 
başından beri cümhuriyetçiler lehinde 
aldığı vaziyeti de unutturamaz. 

Yahudi mülteciler 
İngiliz Güyan'ına 

yerleştirilecek 

Londra, 4 a.a, - Sömürgeler nazı -
rı, Amerika mültecilere yardun komite 
sinin ingiliz Güyanına bir heyet goo
derecegini ve 10 şubatta oraya muva
salat edecek olan bu heyetin aşağıda
ki meseleler hakkında tetkikte bulu • 
nacağını bildirmiştir: 

1. - Avrupa muhacirlerinin in -
giliz Güyanında kütle halinde koloni
ze edilmesi için iklim şartlarile fizik 
ve iktısadi şartlar nelerdir? 

2. - Derhal ve daha sonra koloni
ye kaç muhacir yerleştirilebilir? 

. 
Almanya' da Nazi rejiminin k~- Hu11, 4 a.a. - Dün akşam Hu11'de 

ruluıunun yıldönümün·de yeni Ran- bir nutuk söylemiş olan Lord Hali
tag'ın açılması dolayısiyle B. Hitler faks, B. Çemberleyıı'in geçenlerdeki 
bir nutuk vererek nazi rejiminin beyanatını teyid etmiştir. 
§İmdiye kadar baıardığı işleri say- Lord, bundan sonra şöyle demiştir: 
mıı ve sömürge meselelerinde Al- "- Bizim için ecnebi devletlerle 
manya'nın ısrar ettiğini kaydettik- ticari münasebetlerimizi ıslah etmek -
ten sonra, yahudi meselesinin bir an ten ve Amerika ile bir ticaret itilafı 
önce hallinin hem yahudiler , hem de imza eylemekten daha mühim bir şey 
Almanya için iyi olacağını söylemiş- olamaz." 
tir. Bu nutkun akisleri devam etmek Hatip. müteakiben modern muha -
tedir. Gazeteler bilhaasa, kiliselere rebenin fecaatlerinden bahsetmiştir. 
yapılan yardımları tebarüz ettiriyor- Mumaileyh, demiştir ki: 
lar. "- Harbm önüne g~mek, beşerin 

Kiliselere yapılcın yardımlar iktıdarı dahilinde olan her şeyi yap -
Berlin 4 a.a. - Hitlerin son nutkun mak çok doğru olur. Fakat ingiliz mil

dan da anlaşıldığı üzere devlet tara- Jeti, müsellah bir ihtilafa girmek mec
fmdan kiliselere yapılan yardım 1933 buriyetinde kaldığı takdirde bu ihti
teki 130 milyon marktan 1938 de 500 lafın sonu ne olacağından bir an bile 
milyon marka çıkmıştır. şüphe etmem." 

Papalığın gazetesi olan Osserva- B. Çemberleyn'in sulhçu 
rore Romano bu rakamların devlet ma- 1'!ayretleri tiye tahsil şubelerince kilise namına 
tahsil olunan bizzat kiliselerin kendi Lord Halifaks, bundan sonra B. 
varidatları olduğunu yazmaktadır. Çemberleyn'in sulhu muhafaza mak -
Halbuki siyasi mahfillerde kaydolun- sadiyle mütemadiyen sarfetmekte ol -
duğuna göre kiliselerin eline geçen duğu gayretleri sena etmi~tir. 
paraların üçte biri tamamiyle devlet İngiliz başvekili, B. Musolini'nin 
tahsilatıdır. Sonra, kilise varidatı 1933 kendisini Roma'ya davetini bu mak -
tenberi üç misli artmışsa kilise bunu satla kabule ve Duçe'nin italyan siya -
nasyonal _ sosyalist devletin icraatına setinin bir sulh siyaseti olduğu sure -
borçludur. Çünkü kilise varidatı da tindeki teminatına işaret etmek iste -
temettü vergisiyle mütenasiptir. Esa- rim. B. Muı:;olini, şimdiki Akdeniz 
sen diğer memleketlerde kiliseye ya- statüsüne riayeti natık olan ingiliz -
pılan yardımlar ile Almanya'da yapı- İtalyan itilafından memnun olduğu 
lan yardmılar mukayese edile<:ek olur- hakkında bize teminat vermiştir. Bun
sa, dünyanın hiç bir tarafında hrristi- dan başka mumaileyh, İspanya harbı 
yan kiliseleri Almanya'da olduğu ka- nihayet bulur bulmaz italyan kuvet -
dar yardım görmediği anlaşılır. lerinin mütalebesinde hulunmıyacağı-

Yanlr.ş zehaplan tashih nı söylemiştir. 
Nasyonal - sosyalist partisinin gaze- Diinyanın 1.-armakarısık 

tesi, Hitler'in nutku üzerine, Alman- ı:cıziycti 
ya'nın ihracatını arttırmak yahut da Dünyanın karmakarışık vaziyetin -
eski müstemlekelerine tekrar sahip ol den bahseden ingiliz nazırı, demiştir. 
mak istediği yolunda ecnebi gazeteler- ki: 
de hasıl olan intLbaı tashih ediyor ve "- Her ıne kadar ingiliz milleti 
diyor ki: . sulhu arzu etmekte ise de mevcut ol -

"Ya beriki, ya ötekıi yolunda bır şey 
bahis mevzuu değildir. Çünitü Alman- madıkları takdirde hayatın zahmetine 
ya'ya müstemlekelerinin iadesi onu ih değmiyeceği bazı şeyler mevcut oldu
racat.ını artırmak zaruretinden kutta- ğunu da çok iyi anlamaktadır. 
ramaz. Almanya kendi ekonomik kud- Biz, hiç bir zaman Almanya'yı dün
retine uygun bir dünya ticareti temi_ ya ticaret sahasının haricine çıkar -
nine mecburour. Binaenaleyh alman mak istemedik. B. Hitler, uzun bir 
mutalebatı ya müstemleke ve yahut da sulh devresi geçeceğini ümit etmekte 
ihracatm artrrılmaaı değil, hem müs- olduğunu söylemiştir. Bu, bizim çok 
temleke, hem de ihracatın arttırılma- aziz olan arzumuzdur. Fakat dünya 
sıdır. Ancak Almanya'nın ihtiyaçları- müscllah bir kamp haline geldikçe 
na karşı büyük bir anlayış gösteril- herkes için müşkilat mevcut olacaktır. 
mekle ticaret harbinin önüne geçilebi Beynelmilel bir konferans ile halledi -
lir. İstihtıali arttırmak için Almanya- lemiyecek beynelmilel hiç bir mesele 
da alınacak te<lbirler maliyet fiyatları- ıyoktur. Maamafih yapılacak müzake
nı dUşüreeeğinden alman ekonomisi ti relerin iyi bir neticeye varmasına mü· 
caret harbine karşı koyabilecektir. sait bir havayı evciden vücude getir -

rnede.n ağır ve karrşık meseleler hak -

3. - Böyle bir kolonizasyonun mas 
rafx ne olacaktır. 

4. - Kütle halinde bir kolonizas -
yon planı hazırlamak. 

kında müzakerelere girişmek fayda -
sızdır." 

rih ~n~ ~la~mcy~ Esa~h!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
sırada yapılan bu gizli encümen 

Sansı vilayetinde 
ıiddetli harpler görüşmeleri etrafındaki yazılara D 

pek inanılamaz. Geçenlerde harici Ü Ü N Ü L E R 
ye encümeninin bir içtimaında güya 
Amerika'nm Londra sefiri Kenedy, 
Avrupa'da ilkbaharda harp çcka
cağını söylemi§. Bu sözler sonra tek
zip edildi. Fakat sefire atfedilen 
müheyyiç sözleri bin kiti okumuşsa, 
tekzibi on kiti okumamıştır. Şimdi 
de milli müdafaa encümeninde güya 
Ruzvelt: ''Amerika'nın hudutları 

Franııa'dan baılar" demi§. MalUm.
dur ki Baldvin de birkaç sene e· .:1 
İngiltere'nin hudutları Ren nehrin
den hatlar demİ§lİ. Bu iki vecizeyi 
bir araya getirerek birçok gazete
ler, İngiltere, Fransa ve Amerika a 
rasında bir ittifaktan bahsetmiye 
başladılar. Halbuki Amerika'nın 
böyle bir kombinezona girmiye ha
zır olma·dığı muhakkaktır. Ruzvelt 
şüphesiz Avrupa' da demokrat dev -
letlere mütemayildir. Onlara Ameri
ka'dan silah satılmasını teşvik edi· 
yor. Sonra totaliter devletlerin Ame
rikan demokrasisi için tehlike te~kil 
edebileceklerine kanidir. Amerika'
yr siliıhlamaktadır. Fakat Amerika'
nın Avrupa devletleriyle siyasi itti
fak akdetmiye yanaşacağı çok şüp
helidir. Hatta denilebilir ki şimdilik 
yana§mıyncağı §Üphesizdir. Buna en 
büyük engel de umumi harbin Ame
rika' da doğurduğu hayal sukutudur. 
Bununla beraber, alman ve İtalyan 
liderleri, demokrasi rejimlerine kar
§1 yaptıkları açık ve şiddetli hücum
larla Amerika'yı Avrupa devletleri
nin kolları içine atmak için ellerin
den geleni yapıyorlar. Amerika ile 
işbirliği bahsinde lngiltere'nin ve 
Fransa'nın en büyük ümitleri ıde 
bundadır. 

A. Ş. ESMER 

Gene içtimai alakaya dair 
26 sonkcinun tarihli Ulus'un gene bu sütunlarında "ferdi değil içti -

mai alôka'' nrn kıymet ve ehemiyetinden bahseden bir yaz;ım çıkmıştı. 
Okuyucularımızdan biri bu ya~yı öne sörerek gazeteye bir mektupla 
müracaat ediyor ve biz;i imtihana çekiyor. Aynen diyor ki: "Bakalım ki 
aynı z;amanda siz; de söz.ünüzde doğru mus'unuz? ... Hakikat, cemiyet, 
vatanperverlik alôkan,. ne nispettedir? Bazı lstanbul gaz.eteleri gibi 
kalanız. Frenk melezi mi? ..• Yoksa Jamarlarınız.da hakiki bir türk kanı 
var mı? Halis bir türk JüfiinÜfÜ ile dÜ§ÜnÜp hareket edebiliyor musu
nuz.?,, Haysiyet, ;şeref ve vatanperverliğimizi bu kadar çetin bir imtiha
na tôbi tutacak olan meselenin ne olduğunu merak ederek okumakta 
devam ediyoruz. Çıka çıka ne çıkıyor, biliyor musunuz? Bay okuyucu, 
dünya diplomatlarına hitap ,eden ve onlara ıiçinden çıkamıyacakları ka
dar derin ( I) sualler soran biı· yazısının gaz.etede neşr~dilmesini istiyor. 
Bu arzusu yerine getirilmediği takdirde gazetenin ne ağır ittihamlar 
altına girdiğini görüyor musunuz? Her halde okuyucumuz; lstanbul ar
kadaflarunıza da aynı tecrübeyi yapmış olacak ki onların südünden 
§Üphe etmif, şimdi bizimkini denemek İstiyor ve bunu yaparken, içti
mai alôkanın ehem~et ve kıymeti hakkındaki cliifÜncelerimi bir kalkan 
gibi kullanıyor. içtimai alaka bu mudur? Bir vatanclaı enternasyonal si
yaset meselelerine akıl erdirrniye çalıfabilir, bu hususta düşündükleri
ni beyaz kciğıt üzerinde de tespite kalkışabilir. Fakat kaleminden çı 

kan satırları vatanı kw-taracak bir deha mahsulü sanarak herkes tara
fından da aynı §ekilde telôkki edilmesini istemek ve bunu yapmıyanlara 
en ağır ve insafsız ittihamlar savurmak ferdi alakanın, hodbinliğin ve 
kendini beğenmiıliğin en bôriz bir misalidir. 

Gazetelerde çalqanlar sık sık bu neviden hodbince tezahürlerle kar
ıılaıırlar. Şiirinin, lrikôyeainin veya makalesinin intifar etmediğini gö
ren okuyucu, kendisinden bu hazzı esirgiyeni hiç bir veçhile mazur gör
mek istemez ve bu hareketi, kıymete, salahiyete, hakikate ve hatla va
tana, millete kartı bir ihanet telakki etmiye kadar gider; Fakat bu ara
da yazısının, Fikrinin ktymetinden şüphe etmek hiç de hatırından geç
mez. Şahsımız;a harJı alakamızı bu derece ifrata vardırmalı mıyız;? 

Ya§ar NABi 

Şanghay'da da kanlı 

çarpışmalar oldu 
Hongkong. 4 a.a. - Çin ajansı bil

diı-iyor: Birkaç gündenberi japon tay 
yareleri Şansi vilayetindeki Hoa -
Ying şehrini bombardıman ediyorlar. 
İki düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Hupeh vilayetindeki Tunçcng civa
rında cereyan eden muharebeler neti
cesinde japonlar 500 zayiat vermişler
dir. Fakat iki taraf yerini muhafaza 
etmektedir. 

f ,mi dı•miryoll<ırı 
Çungking, 4 a.a. - Çin ajansı, hü

kümetin bu yıl 6000 kilometrelik de
miryolu inşasına karar verdigini bil
diriyor. 

!jcml'i uiliiyetin'de şiddf.1tli 
nı u luırebcler 

Hongkong, 4 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: Şansi vilfiyeti içinde ve Hu
peh vilayetinin şimalindeki Ta-Bi
Şan şehrinde şiddetli muharebeler ce
reyan etmektedir. Düşman kıtaatı 
Hotsin'de hücum etmişse de mağlup 
edilerek püskürtülmüştür. Çin kıta -
]arı Ta-Bi-Şan havalisinde 7 bölgeyi 
işgale muvaffak olmuştur. Çin ileri 
hareketi Ma-Çeng'e doğru devam et
mektedir. 

Gene Son - Kiang ve Şanghay'da 
da kanlı muharebeler cereyan etmek
tedir. Düşman takviye kıtaları iste -
miştir. Çinliler Fuhu'da düşmana 300 
ölü verdirmişler ve 3 sahra topu ele 
geçirmişlerdir. 
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!TÜRKİYE BASINll 

Artıyoruz, fakat, 

kôfi mi? 
lKDAM'da "İnkılabın meşnlesi,, 

sütununda Kemalist imzasiyle §U 

fıkrayı okuduk: 

''Yeni İntihapta mebuslarımızın 
sayısı 420 olacak. Bunun sebebi he
pimizi memnun etmek icap eder. 
Çünkü nüfusumuz artnuştrr. Milli 
müca·deleden dört &ene aonra yapı
lan başit bir tahrirde nüfusumuzun 
on dört milyon oluıu bizi scvindir
miıti . Son tahrirde on yedi milyona 
çıktığımızı öğrendik. Şimdi, demek 
ki on sekiz milyonu da aşmış bulunu
yoruz. 

Avrupa'da nüfusu eksilen yalnız 
Franaa'dır. Almanya senede 470 bin 
artarken Fransa her ısene nüfusun -
dan 30 bin kişi kaybediyor. Bu kor
kunç hakikate karşı gelmek için 
fransız meclisine yepyeni bir proje 
verildi ve bu projeyi demokrat ve 
radikal, cümhuriyetçi, sosyali&t, bü
tün Cırkalara mensup mebuslar im
zaladılar. Projenin esası şudur: 

ilk defa evlenen ve 21 yaşla 27 
ya§ arasında olanlara 150 türk lirası 
kadar bir para hediye edilecektir. 
Bu projeye göre kadın evinin dışın
daki bütün mesaisinden vazgeçecek
tir. 

O takdirde yeni aileye eşya, ça
maıır ve mutfak levazımı almak için 
de geniş ve tediyeai kolay bir kredi 
açılacaktır. 

Anadolunun 100 milyon türkü ra 
hat rahat yaşatabileceğini biliriz. 
Avrupa, nüfusu olup da toprağı ol
mıyanların ıstırabını çekerken biz 
bu bol toprağı türık nüfusiyle doldur 
mak için Fransa'nın yapmıya hazır -
]andığı pek az bir nisbetine muhta -
cız. Küçük bir hamle, küçük bir teş
vik ... boş topraklarnnızı doldurmak 
için nüfusumuzu arttınnıya kafi gc -
lecektir.,, 

1ST ANBUL'A BAYRAM 
HED1YES1 

COMHURlYET'te hem nalma 
henı mrhma sütununda yazılıyor: 

"Nafia Vekilimiz Ali Çetinkaya. 
İstanbul halkına güzel bir bayrAm 
hediyesi verdi. Bayram günü çıkan 
gazetelerin müjdeledikleri gibi Na -
fia Vekaleti Tünel ıirketini 1 75.000 
liraya satın aldı. 

Tünel ıirketinin bütün imtiyu 
haklariyle, tünelile, vagonlariyle, te
aiaatiyle, ma.gazalarmıda mevcut 
malzemesiyle, muharrik kuvet fab -
rikasiyle, i&taayonlariyle ve o muhte.. 
tem Metro haniyle 175.000 lira. gibi 
nispeten küçük bir paraya aat~ alın
ması cidden büyük bir muvaffakiyet
tir ve lıtanbul §Chriyle halkına bun -
dan kıymetli bir bayram hediyesi o
lamaz. 

Bayram arifesinde, Tramvay şir -
ketinin de gene bütün imtiyaz hakla
rı, bütün tesisatı ve aairesile 1 mil • 

Bayram arifesinde, Tramvay ıirike
tinin de gene bütün imtiyaz hakları. 
bütün tesisatı v~iresile 1 milyon 
570 bin liraya satın alınmasından son 
ra Tünel ıirketinin de harikulade de
nilecek kadu ucuza ahnmı§ olmau, 
Nafia Vekilimizin muhtelif umumi 
hizmet ıirketlerini millil91tirmek yo
lundaki programlı mesaisinin yeni 
ve muvaffak bir hamlesidir. Bu sa -
trrlan yazdığımız dakikalarda, bel
ki lstanbul ve Kadıköy Havagazı şir
ketleri de mubayaa edilmİ§ buluna -
caktrr. 

Ali Çetinkaya'nın, Tünel ıirketini 
ve tesisatını 175.000 liraya, ne ka -
dar, ne kadar ucuz aldığını anlıyabil
mek için, yalnız MelTo hanının, kıy -
meli 400.000 lira olduğunu kaydet -
mekle iktifa edeceğiz. 

Nafia Vekaletinin, Tünel .Jirketini 
ve tesisatını satın alırken kumpanya
nın, Galata'daki istasyonda yapmıya 
mecburken geneleree yan çizip yap • 
madığı binayı ve sair bunun gibi ifa
sından kaçındığı teahhütleri hesaba 
katarak bu ucuzluğu temin ettiği 
muhakkaktır. 

Bu kıymetli bayram hediyesin
den dolayı muhterem Nafıa Vekili
miz Ali Çctinkaya'yn bir lstanbul ga 
zetesi sıfatiyle lstanbul halkı namı
na teıekkür ederiz.,, 

Joe Louis'e yeni bir 

rakip çıktı 

Detroit, 4 a.a. - Toni Gabento, 
boksör Bravn'ı dördiincii ravuntta 
nakavt etmek suretiyle maglup etmiş 
tir. Toni Gabento, yakında şampiyon
luk için Joe Louis ile karşılaşacak -
tır. Bu galibiyet Toni Gabento'nun 
hasmını nakavt etmek suretiyle ka -
zanmış olduğu dördüncü galibiyettir 
Gabento, maçtan evel kendisini selam 
lamak üzere ringe çıkmış olan Joe 
J.ouis'nin elini sıkmaktan imtina et -
mi.:ıtir. 
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Alman ordusunun 
dirilişine bir bakıı 

1!H8 de, maglUbiyetten evci, 
alman ordusu muhim bir birlik 
teşkil ediyordu: 8 milyondan 
fazla silah altında asker, 200 
fırkadan çok, her modelde 
20.000 den faıla top, binlerce 
tayyare ve İngiliz donanması 
ile adım adım boy ölçuşebilc
cek kadar donanma vardı. 

Mütarekeden sonra kısa hır 
bozulma devri geçti. Eski im
paratorluk ordusu dagıldı. Da
hili bir kanşıklıgı onlcmek i
çin bir gonüllü ordu teşkil e
dildi. 

Fakat 1919 senesinin başla· 
rından itibaren Almanya'da as 
keri bir kudret dogmağa baş
ladı. 5 haziran 1919 da 350.000 
kiıilik bir ordu yaratmağa ka
rar verildi. Bu ordu muvakkat 
bir ordu idi. Çunku uç hafta. 
aonra Veresay muahedesi, Al
manya için güç askeri kayıt 
koydu. 

Kura usulü mulga idi. Al
man ordusu 4.000 subay, ve on 
iki sene askerlik yapmak uzcre 
100.000 askerden yani 2 kolor
du ile, 7 piyade fırkasından ve 
3 de süvari fırkasından müte
ıekkil olacaktı. 

Ordunun silih vaziyeti in
ceden ınceye tesipt edilmişti: 
288 hafif top, 2.336 ağır maki
neli ti.ıfek bulunacak, alman or 
dusunda hıç bir ağır top bulun 
mıyacaktı. Stok esliha, azaltıl
dı, harp levazımı imalatı tah
dit edildi. Tank ve askeri tay
yare yasaktı. Aynı zamanda 
Almanya, garp hududunda hiç 
bir tahkimat yapamıyacaku. 
Al~an bahriyesi de azaltılmış, 
10.000 tonluk olmak üzere 6 
.zırhlı, 6.000 tonluk olmak üze
re 6 kruvazör kalacaktı. 24 tor
pido muhribi ve torpido bulun 
durabilecekti. Hiç bir denizal
tı gemisi bulundıramıyacaktı. 

Artan biıtiın harp malzcmcsı, 
askeri fabrikalardaki bütun hu 
ıusi iletler tahrip edilecekti. 
Bu, tam bir silahlanmadan te
cerrüt demekti. 

Hakikatte, mütevassıtlar, bil 
bassa Anglo-Saksonlar, Alman-
7a'nın, bolşevizm tehlikesiyle 
dahilde mucadelc edebilmesi 
mücadele vasıtası kullanması
na muvafakat ettiler. Mutevas
aıtlar, bu suretle, Almanya'nın 
elinden harici icra vasıtalan
DJ biısbutun kaldırmayı duşü
nüyorlardı. 

Planın tahakkuku 

Almanya, 1920 senesinde ko
münizm tehlikesine karıı, ordu 
suna 100.000 ki5ilik motörlu 
polis ilhak salahiyetini aldı. O 
andan itibaren alman ordusu, 
7&lnız dahili nizamı koruyan 
bir unsur değil, faaliyetini ha
r.ice karıı da çeviren bir unsur 
haline geldi. 

Ordu kumandası mcrkezileıı
ti: Kara, deniz ve bava ordusu 
i'iıı. bir tek ..--. bil: i& 
baı;kumandan, bir tek mcrJtc; 
zi idare kuruldu. Bu suretle, 
eski, imparatorluk harbiye ne
aareti ve Büyük Erklnıharbi-
7esi bir idareye baglandı. Es
ki rakabet ortadan kaldırıldı. 

Alman ordusunun faal kad
rosu, ahliki, zihni, ve bedeni 
olmak üzere üç noktadan mua
yeneden ıeçirilerck seçilmiş 
aakerlerden terekküp etti. Mü 
kemmel bir askeri terbiyeye ti 
bi tutuldu. Orduda kullanıla
cak subaylar da daha sıkı ola
rak seçildi. Ordu küçültüldü, 
fakat alman askeri edebiyatı 
.. mailup olmamış Almanya., 
bahsini inkişaf ettirdi. Harp 
malzemesi de tamamen asri 
idi. 

lhtiyatlar 
Almanya'nın kalkınması için, 

bir ihtillf halinde kudretini el
de edebilmesi için ihtiyata da 
muhtaçtı. 

1920 de Almanya'da eli si
llh tutan birkaç milyon insan 
vardı, bunlar, 'hep talim terbiye 
cörmüı adamtardı. İhtiyatlar 
gittikçe ihtiyarladı. Her sene 
600.000 ihtiyat kayboldu. 

Alman ordusunun kuvetlen
meaine yardım eden ıeylerden 
birisi de gençlerde askerlik 

fıkrinin inkiııaf ettirilmesidir. 
İşte gençlere verilen bu ateıli 
fikirdır ki, bugıinkü alman or
dusunu kuvetlendirmi&tir. 

Harp levazımı 

Ordunun muharebe edebil
mesi, harp malzemesine baglı
dır. Almanya'da çalışmak ıuç
tü. Her şeyden evci bu malze
meyi vücude getire'l:ek iptidai 
madde yoktu. Bunun için, 

l) Yeni harp malzemesi yap. 
mak,~ 

2) Bol bol imi! etmek lazım 
geliyordu. 

Harp malzemesini yapmak 
için, icabeden etudler Alman
ya'da yapıldı. Prototiplerin ta
hakkuku için bitaraf memleket 
!erden Hollanda ve İsveç cibi 
memleketler adeta birbirleriy
le yarışa çıktılar. 

Tayyare levazımatı ıçın, 
hava ticaret şirketleri pilot ye 
tistirdiler. Ve modellerin mil
taleasına musaade ettıler. 

Hulasa Almanya, 1930 da ha
rikulade milli bir orduya sahip 
oldu. Fakat bu, miktar itiba
riyle kifi değildi. 

Yalnız, Almanya'da, talim 
ve terbiye görmuıı ihtiyatlar 
gitt:kçe azalıyor ve ihtiyarlı
yor. 1930 da Almanya'da eli si
lah tutan 4 milyona yakın genç 
vardı fakat bunlar askeri nok
tadan talim ve terbiye görme
mişti. 

Eski miittcfiklcr 

Şimdi de Almanya'yı umumi 
harpte maglup eden müttefik
lerin ordularından kısaca bah
sedelim: 

İngiltere, ananesine tekrar 
dondu. Harp biter bitmez, der
hal kurayı kaldırdı. 

İngiltere, dcnızlerdeki tcfev 
vukunu Vaşingtona bıraktı. To 
naj itibariyle lngiltere donan
ması ile Amerika donanması 
musavi deiildi. Gemilerinin ya
şı itibariyle Amerika'dan daha 
altta kalır. 

İngilterc'nin bava kuvetleri 
oğunülecek derecede kuvetli
dir. Mükemmel tayyareleri var 
dır. Fakat filoları azdır ve ge
rek İngiltere dahiline, gerekse 
barice dagılmış vaziyettedir. 

Hulasa İngiltere'nin Avru
pa'da askeri kudreti eksiktir. 
Fakat unutmamalıdır ki, İn
giltere mali noktadan büyük 
bir devlettir. Üsleri ile, bütün 
deniz yollarını kontrol etmek
tedir. Ticaret gemilerinin to
najı yuksektir. Doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta dünyanın 
bütün iptidai maddelerini e
linde tutar. Büyük Britanya, 
yalnız başına harbi besliyccek 
ve idame ettirecek zenginlik-
tedi~ • 

İtalya'ya gelelim: ltalya'da 
adam bol, fakat iyi mücehhez 

~~tkW~:ft= 
istiyor: Bahriye ve havacılığı, 
mali ve smai kudreti onun dai
ma düşman kesilmesine müsa
ade etmez. 

Fransa'nın vaziyeti 

Franaa'ya gelince, müttefik
ler içinde en çok ıstırap çek
miş olan Fransadır. Alman7a
ya emniyet etmemesinin bir
çok sebepleri var. 

Almanya, Fransa için bir 
tcblıke tcıkil eder. Siyaseten, 
Fransa, Avrupa'nın prk hu
dutlarında kendisinin tutacaiı 
bir devletler zenciri viıcude ıe 
tirmek istiyor. Öyle bir zencir 
ki, eski dülM&runa, yani Al
manya'ya hikim vaziyete gel
mesi için kendisine bu devlet
ler yardım edebılsinler. Bina
enaleyh Fransa, faal bir si
yaset takip etınektedir. Bu si
yaseti, mudahale iılerinde onu 
süriıkliyebilir. 

Harp biter bitmez dahili si
yaset icabı olarak Fransa as
kerlik müddetini 3 seneden bir 
seneye indirdi. Askeri teıkili
tı, bir müdafaa ordusuna tahav 
vül etti. Silahlanmamız kre· 
dilerin olçüsünden dolayı pra
tik olarak durdu. Dışarıdaki 
ordular, zaten yeniden yapıl-

BAL 1 K 
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Çemb.,-layn'in Roma •eyahatinden •onra: 
"ıah•i tema•lar,, ın netice•i (Leh karikatürü) 
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Alman - İtalyan rekabeti 
NOYE ZÜRHER SAYTUNG Gazetesıne 

Londra'dan bildiriliyor. 

Ciano'nun Belgrad görüşmeleri ve bu görüşmelerin 
Yugoslavya ile .Macarıstan arasrndaki munase/Jetlerin 
üzerinde yaptığı tesir, burada büyük bir alaka ile takip 
edilmektedir. 

NAZIRLARIN 

HATALARININ 

CEREMESİ 
Harpten sonra Milli mü

dafaamıza yüzlerce milyar 
harcadık. Bazı sahalarda 
çok az netice aldık. On se -
neden beri Prototip tayya
re yapacağız diyoruz, bir 
taraftan alınanlar, üç sene 
içinde seri halinde binler -
ce tayyare yaptılar. 

Milli işlerimiz karmaka
rışık gidiyor. Hükümet ge
mi.sinin yolcularaı olan 
bizler, yanlız şu veya bu na 
zırın hatasının ceremesini 
çekmekle kalmıyoruz. Siya
set hayatımızda rabıtasız -
lık var. Çünkü parti müca
deleleri var. Bu mücadele -
lere milli hayatımızdan da
ha çok ehemiyet veriliyor. 

Germain Mastin -
- L'Elan Social, 

İspanya'ya frans11 

göndermek demek 

ne demektir ! Bu görüşmeler, Macaristan - Yugoslavya münase -
betlerini düzeltmeğe muvaffak olduğu taktirde, po -
many~ ile Macaristanrn da yakınlaşmalarına çalışıla - İspan;a işlerine müdaha-
caktır. Buradaki Yugoslav kaynaklarından alına malii 

le demek, evel emirde İs -
mata göre, geçenlerde prens Pol ile kıra/ Karo/ arasın-
da yapılan görüşme de bu meseleyi istihdaf etmiştir. panya'ya silah, top, cepha-

ne göndermek demektir. Fa 
Yine söylendiğine göre, bu gün Romanya'da ya- kat silih diye 1spanya'ya 
şıyan macarlarrn yanlız bir kısmının anavatanlariyle gönderdiklerimizden kızıl 
tekrar birleşmek niyetinde oldukları ita/yanlara anla- cephede faidelenecek ehli -
tılmış ve onlar da bu hususta kanaat getirmişlerdir. yetli tekn~k adamları olma -

Fakat bütün bu işlerin mu\•aflakiyetle neticelenme- dıktan sonra neye yarar? O 
/eri, Budapeştedeki alman nüfuzunun ita/yan nüfuzu halde İspanya'da fransız 
kjırşısrnda alacağı vaziyete bağlıdır. kullanmak lazım. İspanya -

Berlin - Roma mihverinin, Fransanın küçük itilaf nm dörtte üçü ile harbe gi-
mirasına konmuş. fakat bu mirasın bütün zorluklarını rişmek mecburiyeti var -
da üzerine almış olduğu iddiası bir hakikattir ki, Ro· dır. Bundan baŞka, bu tak-

tirde İtalya ile de karşıla -
ma'nrn tav9if ettiği gibi bit spekülasyon değil, kusur· 

şırız ki, onun da yanında 
lu bir mÜfflhededir • Almanya'yı buluruz. Bili -
XO'UCO:OXOXOOX~= yoruz ki Almanya admıını 
mamı:ı olan st'olk1anmrzr bo- 'Pıaım' • • • • ..,-._ "'"""'" ·- ,.., ıraıaewnda ya 
şalttı. ya çckilmiı; bir haldedir. Orda nılmu. 

Majino hattı 

Devrin en karakteristik ese
ri, Majino tahkimatıdır. Bu 
tahkimat için hiç para esirgen 
memi§tir. Bu da, doğrudan 
doğruya askeri siyasetimizin 
pasif cihetini gösterir. 

Memleketimizdeki ordumuz 
400.000 kişiliktir. Harp imalitı 
organize edilmiş vaziyettedir. 
Yalnız, hariçten iptidai mad
de gelmeyince yaşıyamaz. Bu 
da, pazar açmak, paraya sahip 
olmak ve denizlerin serbest ol 
ması ile mümkündür. Yani en 
asgari dahi olsa, Anglo - Sak
son dünyasının hüsnü niyet ve 
yardımı. 

1930 da tayyareciliğimiz ka
lite itibariyle iyi idi. Adet iti

' bariyle azdır. 
Donanmamızda kısmen müı· 

tamel zırhlılar vardır. lncilte· 
re'nin mümaneat ctıneıine raj: 
men denizaltı gemisi yapıyor
ruz. Keza kruvazörler de inıa 
edilmektedir. Bu kruvazörler, 
teknik itibariyle harikulade, fa 
kat ancak denizlerde devriye 
vazifesini ifa edebilirler, har
be ciriıemezler. 

sunun üstün olmasına raimeD 
Almanya miivacebesinde, Fran - Jour - Bcbo de Pari•, 
u keadi•iDi tamamen emin ad 
dedemeı:, çiinkil Almanya'da 60 
milyon insan ve geniş sanayi 
kaynakları mevcuttur. 

Belçika, Fransa'ya bir mi
sakla bağlıdır. Kuvetlerini ço
galtıyor, mecburi askerlik hiz
meti tcıkil ediyor, silahlanı
yor. Fakat Belçika, bugün Val
lonlar'la Flarman'ların müca
delesinden delik deıik olmuı
tur. Bunlar, siyaseten çok ku
vetlidir ve Fransız - Belçika 
ahitnamesinc son derece dlit
mandır. 

Orta Avnıpa 

Yugoslavlar, Romenler, Çek
Slovaklar küçük antantı tcıkil 
ediyor. Polonyalılar buna da
hil olmamakla beraber, kati bir 
muahede ile Fransa'ya bağlı 
bulunmaktadır. Fransız politi
kasiyle birleşmiş bugün 80 mil 
yon insan var. Şu halde, Al
manya, İtalya ve Macarista'nı 
arkasından sürüklese bile, on
lara a:let itibariyle muadil ve 
müsa1 birlik var demektir. 

L'Europe Nouvelle 

Cebef.üttarik 

altında tünel 
Biz Manş denizi altında 

bir tünel açalım diye dii4a 
nürken, bundan bir~ sene 
evcl bir mü.beıidis C-ebelüt
tarıık altından hpanya'yı 
Afrika'ya bağlıyan bir tü -
nel projesi yapmış, hatta 
inşaata bile başlamıştır. 

Bunu yapan Pedro ismin 
de bir istLhkam binbaşısıdır 
Teklifini 1937 de Madrid 
hükümeti de kabul etmiş -
ti. Hatta o zaman, "Cebe -
lüttarık altı tüneli komite -
si" isiminde bir de komite 
teşekkül etmişti. 

İşte, Afrika cephesinden 
Pinto Ferdigna'dan ha, -
landı. tsparıya'da Torre de 

la Pena mıntakasına çıka -
caktı. 500 metreye kadar i
nildi, birkaç metre deniz al
tına kadar bile ilerlendi. De 
niz altında bir kavis yapıla
rak deniz seviyesinden 400 
metrede tünelin açılmasına 
devam edilmekte idi. Mü -
hendis Fransadan ve İngil
tereden göreceği para yar -
dımı ile bu tüneli açmağı 
düşünüyordu. 

Ne yazık ki. insanın dü -
şündüğünü ihtilaller düzel
tiyor. 

- Entransijan -

Şarka doğru 

gen işleyiş 
Bugün ırkçı Almanya, 

terketmiş olduğu ~rka 
doğru, tevessü etmek hul
yasındadır. Irkçılık, kendi 
üzerine katlanma ve bam
başka olmak g~bi şeyler, Al 
man halkına, kendisini i
dare edenlerin bahşetmiş 
olduğu tefevvuk kabiliyeti 
ni kazandırarak, ona mad
di bir teceddüt vasıtası ver
miştir. 

Hitler, Berlin - Roma -
Tokyo müsellesini teşkil et 
tiren şiddetli nutuklarını 

hep bu son .QOktai nazar da 
bilinde vermiştir. 

Reich yalnız alınanların 

hakimiyeti değildir. Men
şelerinin mistik manasını, 

cihanşümul hakimiyete 
doğru teneffüsünü tekrar 
bulmaktadır. Bu teneffüs 
iınj<lratorluğun lazımı gay 
ri mufariık bir mefhumu
dur. 

Bu teneffüstür ki, Rei
ch'ı, anti-komintern müsel
lesine doğru i.tmektedir. 
Onlar, yalnız üç tanedir. 
Tabii olarak onlar bir gün 
rahatsız olmak tehlikesine 
düşeceklerdir. 

• L Republique 

Almanya -ne istiyor? 
Almanya'yı sevkedenler 

onu nereye kadar götüre -
cek? Madam ki hayat git
tikçe güçleşiyor, o halde 
bu son derece çalışma, ara
zi çoğaltma, ve11i --hıcn 
--ut1a1arı neye yarayacak? 

Fetih, istifade menbaı ol
maktan ziyade yilk mü ola
caktı? durmadan döğülen, 
her ıey feda edilen bu as
keri cihaz bir gün işe ya
ramıyacak mı? 

İşte, ipham içinde hep 
sorulan sualler bunlardır. 

Almanya, kalben şunla -
rı temenni ediyordu: 

Serbestçe silahlanmak, 
Rhenanya'nın, Sar'ın bü -
tün tazmini, Anşulus, çek 
hududunun tadili, siyasi 
kudreti tekrar kazanmak. 
Almanya bütün bunlara sa
hip oldu. Hatta Fransa'nın 
muvafakatini de aldı, iki 

nu teyit eylemektedir. 
lavan: 
- Macar filmlerinin dünya filmleriyle rekabet 

edebileceklerini iabat edeceğim, demektedir. 
Anna makaleyi bir daha okuyor, yemeğini dal

gın dalım bitiriyor ve diifünceler içinde lokanta
dan çıkıyor. Bin:lenbire bir telefon kabini önünde 
duruyor. Büyük müatahailin muhakkak ki telefonu 
vardır. Anna telefon rehberinin aayfalarmı çeviri
yor. Garip 19y: Anna bu rehberi Paria'teki kadar 
kolay kullanamıyor ... Ah! itte: latvan, Nüremberg 
sokafında oturmaktadır. Biraz sonra onun o latvan 
olup olmadığmı ötrenecektir. 

alçaltarak ilave ediyor: Paria'te tanıdıklarnndan 
biri. (Anna, bunu odada yanında bulunan birine 
söylüyor, diye düşünüyor.) - Durun bakayım: 
bu aktam meıgul~ yarm da öyle. Obürgün bir 
kahvede toplantımız var. Yarım saatten fazla sür
mez. Toplantı bittikten sonra rahat rahat çene ça
lanz. O gün ıterbeat misiniz 7 

Anna telefonu bet defa açıp kapıyor: Serbeat 
deiil. Nihayet cevap alıyor. latvan'm aeai, telin 
öbür ucundan: 

- Allol Diyor. 

- Elbette. Hangi kahvede 7 
latvan öyle bir isim veriyor ki Anna ilk defa itit

miftir. Soruyor: 
- Bu kahve nerede 7 
Canı sıkılan latvan : 

- iki aydanberi buradasmız da bilmiyorsunuz, 
ha! Korut üzerinde, Veaelenyi caddesinde. Dokuz 
buçuğa, ona doğru muvaflk mı? 

- Ala! 
Anna içini çekiyor. Dokuz buçuk, on. Biraz geç. 

yoktur; kaldı ki Barabat da öğleyin nerede bub~ 
nuraa yemeğim orada yemektedir. Anna yalnız ba
ıma yemeğini yerken gazeteleri okumaktadır. Di
ğer kızlar yemeklerıni atölyeye getirmkte, yakın
da oturanlar ise evlerine gitmektedirler. Bu suret
ledir ki bir gün, çorba ile et arasında gözü lstvan 
adına ilitiyor. Bir saniyenin yarı&& kadar bir müd
det zarfında acaip bir ürkeklik biaaine kapılıyor: 

Evet, ses onun sesidir. Anna'nm yiireii daha hız
lı çarpıyor. 

- Allol Burada Anna .•. Paria'teki Anna Bara
bat. 

- Kim, dediniz? 
llkönce kaba ve kayıtaız olan aea birdenbire se

vinçli, YlDDUfıyor: 
- Ne aüzel aiirpriz ! Mükemmel! Ne zaman 

geldiniz? 

Babasını lstvan'la bulutacağmdan haberdar etmek 
istemezdi. Barabat onun yüzünden çektiği zahmet
ler dolayıaiyle lstvan'a hala kızgın olmak ııerektir. 
Her ne ise, Anna bir bahane bulacaktır ... 

Atölye arkadatlanndan birini göreceğini aöyli
yerek saat dokuzdan önce evden çıkıyor. Kahveyi 
buluyor ve lstvan'ı orada göremiyor. Bir tarafa o
turup ağır ağır kahvesini içiyor. Eline gazete almı
yor ve gözünü kapıdan bir tarafa ayırmıyor. Onu 
tekrar göreceğinden dolayı teli.tlı olduju için de
ğil. O devre ıreçmittir. Fakat onu zevkle ve hemen 
hemen dostça bekliyor ve bu ruh haline de gülüm
ıiyor. Onu severken onunla kartılapnıya kinle, kor
ku ile hazırlanırdı. 

Bu serseri gene acaba ne yapmıt ki 7 Sonra, maka
leyi gittikçe büyüyen bir hayretle okuyor. 

lstvan bir teY yapmıt delildir. lstvan bir müla· 
kat vermektedir. lstvan film "müstahsili,, dir; bir 
Macar filmi hazırlamaktadır. Ve gazetede senar
JOCU, beatekar, müdür, ve huauaiyle aktörler hak
kmda heyecanla beyanatta bulunmaktadır. Kendi
aini de pek çok methetmektedir, ve bu iae mülakat 
:tıerea latvan ile Alma'nm latvan'mm aynı olduju-

- iki ay oluyor. 
- Geleli iki ay oldu da bunu bana buııün mü ha-

ber veriyorsunuz 7 Çok ayıp 1 
- izinizi ancak bir tesadüf eseri olarak bul

dum ... 
Anna izah etmek istiyorsa da latvan aözünü ke

siyor: 
- Fakat aizi mutlaka görmeliyim. .. ,..... Ve selİIÜ 

Saat ona çeyrek kala lstvan içeri giriyor. llk üç 
masadakileri ,selimlıyor. Dördüncünün önüne ge
lince durup aalonu ıözden geçiriyor. Anna'1ı görü-
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DALGA UZUNLUÖU 
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T. A. Q. 
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Ankara 

PAZAR: 5. 2. 1939 
12.30 Program 
12.35 Mıizik küçük orkestra -

Şef: Necip Aşkııı. Varyete 
programı - Tangolar, vaıls
lar, çigan ve saire. 

13.00 Memleket saat ayan, a
jans, meteoroloji haberleri. 

13.10 Müzik (küçük orkestra 
devamı) 

13.45 Türk müziği - Çalan
lar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. - Okuyan: 
Necmi Rıza - 1. . •.•. 
Nihavent peşrevi - 2. Nuri 
Halil·. Nihavent şarkı: Bir 
goncai terdir o. - 3. Hacı A
rif • Nihavent şarkı: Ben 
buyi vefa bekler. - 4. Haci 
Arif - Nihavent ıarkı: Şarap 
iç gülfeminde - 5. Hacı A
rif - Nihavent şarkı: Saçla
rına bağlanalı. 

14.15 - 14.30 Konuşma (Ev ka 
dını saati) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Pazar çayı-Pi) 
18.15 Konuşma (Çocuk ııaa1l) 

18.45 Müzik (Şen oda müd
ği) İbrahim Özıur ve atel 
böcekleri (Fantezi) 

19.15 Türk müzigi - İnce ... 
heyeti (Ferahnak faslı) Ça• 
!anlar: Hakkı Derman, 
rcf Kadri, Hasan Gür, Ha 
di Tokay, Basri Üfler -
kuyan: Tahsin Karakuş. 

20.00 Ajans, meteoroloji 
berleri. 

20.16 Türk müziği - Çalanlar 
Refik Fersan, Ruşen K 
Cevdet Kozan - Okuyanlar 
Mahmut Karındaş, Sem 
Özdenses - 1. • • • • Peııre 
2. Bimen - şarkı (yüzüm ı 
hatırım şen) - 3. Sallbatt' 
Pınar - Erisem - 4. Ruı 
Kam - Kemençe taksimi -
İbrahim efendi - Yanar de 
fırakınla - 6. Salihattin 
nar - şarkı: Sormadın hali 
- 7. Faiz Kapancı - prkl 
Biıklüm büklüm sırma saç 
- 8. Arif bey - prkı: Dü 
mi pnına - 9. Civan uata 
şarkı: Her kimde vardır a 
iptilası - ıo. Etem efendi 
saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayan 
21.00 Neşeli plaklar R. 
21.10 Müzik (Riyasetic 

bur bandosu - Şef: 1 
Künçer) - 1. Selenick - H" 
marıı - 2. Richardy - İı 
yol raııpodisi - 3. Fauchet 
senfoni - 4. Gluck - Orf 
operasının balesi - 5. Glaz 
unow - Stenka razine (senf 
nik parça) 

22.00 Anadolu ajansı 
servisi 

22.10 Müzik (neıeJi pJlkJ 
22.45-23 Son ajanı habe 

ve yarmki procram. 

Radyo idaresi fevkalade 
bir proğram hazırladı 

11 ıubat cumartesi akşamı 16 ve 17 inci asır
larda yaşamıt türk ve garp beatekirlarmın 
eserlerinden mürekkep büyük bir kıoaaer ve
rilecek. 
N eısrint ve programlan 

günden güne inkişaf etmekte o
lan yeni radyomuz 11 şubat 
cumartesi günü akşamı için 
fevkalide orijinal ve güzel bir 
gala hazırlamıştır. O gün 19.30 
dan başlıyarak 21,15 e kadar 
devam edecek olan bu neııri
yat, kıymetli sanatkirlanmız 
Mesud Cemil ve Cemal Reşit 
tarafından uzun zamandanberi 
:yapılan çalıımalarla meydana 
getirilmiıtir. 

Musiki tarihi tetkik edildi
ği zaman görülür ki ilk musiki 
Akdeniz medeniyetinin kurul
duiu yerlerde ve bilhassa kü
çük Aıya yani Anadolu'nun or 
taamdan 5ı1mutur. Gene tari
hin bıze oğrettigıne göre ilk 
musiki, ıimdi.ki şark musikisi 
gibi tek sesli idi. Garp musiki
•i denilen çok sesli musiki, son 
radan baeka yollarda inkişaf 
ederek bugünkü hale gelmiıtir. 
Radyo idaremizin tertip cttiii 
bu galadan maksat, zahiren bir 
birleri arasında çok büyük ka
rakter farkları taıuru•• ,.--k.k" 1 .... ,._. _ .... ıunnı na ı ı 

... ~ıtıarına doğru gidildikçe 
aynı kökten çıkmıı olduğunu 
anlatmaktır. 
Sanatklrlanmız o gece Rö

nesans devrinin gıpta edilecek 
kadar güzel olan sanat nümu
nelerini verirken ccne o de
virde yaşamış muaıır türk ve 
garpli bcıtekirlann eserlerini 
yan yana çalmak suretiyle de 
aralarındaki yakınlığı ve esas 
birliiini göstermiş olacaklar-

memleket arasındaki mü -
nasebetler yatıştı. Fakat 
buna rağmen Almanya yi
ne istiyordu. .. 

O zamandan beri Alman 
halkında bir korku hisse -
dilir. Bu korkuda, rejimin 
dahili nizamından ileri 

dır. Bu teşebbüs, ıark ve p 
muııikilerinin bütün tarihçi! 
tarafından tespit edilen a 
kaynaktan gelmiı olmalar 
hakiki misalleriyle bilfiil iı 
eden dünyada ilk defa yapıl 
bir tecrübe olacaktır. 

Programda aşagıdaki bcat 
karların eserleri 7aD 7IDI 
lınacaktır: 

1 - Vivaldi - Kassam za 
2 - Pörsel - Hafız Post 
5 - PalHtrine - Scnid N 
İsimlerini yazdığımız 

bestekarlar şarkta ve 
aynı devirlerde yapmış ve 
birlerinden hiç haberleri ol 
dan eser yampışlardır. Fa 
bmalann -ıeri araamda f 
kalide yakınhk bulunmakt 
dır. Bu eserler birbirleri~ 
bağlanırken bir takım geçit! 
den başka hiç bir inhiWe 
ramıyacaklardır. 

Bundan başka konserin 
sında radyomuzun temsil 
b · f" tlrir 'li'.IP- -~S~ll.!.!.~~zmanan, Ahm 
Vefik paşanın Moliyer'den 
dapte ettiği "Zor nikih,. a 
komedisi de temsil edilec 

Konsere Ankara radyosun 
yaylı sazlar ol'kestraaı ve t .. 
müziği küme okuyucuları 
koro heyeti iştirlk ve bü 
eseri toplu bir halde Mea 
Cemil, Cemal Retit ve Ekr 
Reıit idare edeceklerdir. 

Sanatkarlarımıza bu fev 
ide teşebbüslerinde bata 
dileriz. 

gelir. Halk kendisini, 
jimin, rejimden istenen 
leriye aürüklenmcsind 
korktu. Bu ruhi vaziy 
bir güçlüktür. Alman 
leri bunu hesaba ka 
mecburiyetindedir. 

Le Figıro'daa 

yor, selamlıyor ve hemen geleceğini ~le anlaU

yor. Anna kızardığını hiaaediyor. 
Onu gönniyeli ne kadar olmuttur 7 Altı sene. 

yedi sene 7 lstvan değipnemittir. Anna acı acı d\i.. 
tünüyor: ''Halbuki ben değittim.,, 

Anna güzel görünmek için elinden geleni yap
mıttır. Muta.ttan biraz fazla boyanmıt, ve aaçlarmı 
düzeltmek için uzun uzun uirqmlfbr. 

Kendi kendine: "Halbuki gözlerimin altında bir 
çok kırıtıklar var. O zamanlar yoktu,'' diyor. 

latvan, Anna'nın yanında bir koltuia gömüle
rek: 

- itte geldim, diyor. Nasılam, Anna? 
Eski zamanın ciddi Anna'aı iatemiyerek ~ 

yor: 
- Ya toplantı ne oldu 7 
- Toplantı mı 7 
lstvan, bir an, anlamamıt görünüyor. Sonra, • 

derece telatla devam ediyor: 
- Sen geleceğin için bafka zamana bıraktım. 

Hem daha rahat konuturuz. Müsaade et de yüzüne 
bakayım! 

Anna gülümaiyor. Toplantı battan bata uydur
ma idi. lstvan böyle bir toplantıdan bahsetmenin 
kendisine ehemiyet verilmesine sebep olacaiını dü
tünerek öyle aöylemitti. 

lstvan batını aallıyarak: 
- Yorgunaun, diyor. Halini bğenmiyormn. Göz

lerinin, o güzel gözlerinin etrafı simsiyah. 
Anna sülerek cevap veriyor: 
- Yat icabı, latvan. Ve kendi kendine, kırıtık

lar, diyor. Fakat biz senden bahsedelim. Anlatılan 
sen timdi büyÜk bir adam olmUf8un. 

(Soau var) 
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i EKONOMi 1 
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Ecnebi müesseseleri, 
Ecnebi sermayesi 

İstanbul Tramvay şirketiyle yapı -
lan satın alına müzakereleri cumarte
ıoi günü bitmiş ve bütün imtiyaz hak
lariyle beraber şirketin bilcümle tesi
satı muharrik ve müteharrik malze
mesi, binaları, bilumum emlAki, atöl
yeleri ve anbarlarında mevcut 300,000 
liralık malzemesi de dahil olduğu -
halde, 1,570,000 liraya satın alınması 
k~r.arlaştırılmıtır. Karapanos isminde 
bırıne, 20 ağustos 1869 (hicri 1285) 
tarihinde verilen bir fermanla te§ek -
kül eden bu ııirkete lstanbul'da "in -
san ve eşya taşımak" üzere "hayvan
la ceredilecek" tramvay işletmek im
tiyazı verilmişti. İlk imtiyaz müddeti 
40 sene idi. Sonradan elektrikle cer te
sisatı yapıldı ve imtiyaz 28 kanunusa
ni 1993 e kadar temdit olundu. Serma
Ycai tamamen tediye olunmuş 

27.ooo.ooo isveç frangıdır. 
Deıniryolu şirketlerinden ve lstan

bul'daki Telefon, su ve elektrik şir
ketlerinden sonra bu şirketin de satın 
alınması on beş seriedir takip edilen 
bir milli iktisat siyasetinin tatbikin
den başka bir şey olmadığı halde e -
velki satınalma işlerinde yapıldığı 
gibi vaziyeti henüz kavrıyamıyan ba
zı mahfillerde yine gayri müsait mü
talealar yürütülmesi ihtimali vardır. 
Gerek e<:nebi demiryollarını ve gerek 
nafıa ve amme hizmeti şirketlerini sa
tın almağa ba ladığımız zaman alaka
dar bazı ecnebi mahfillerde ileri sürü
len mütalea şu idi: "Türkiye' de ecnebi 
sermayesi emin değildir." Bu iddiayı 
tetkik ve tahlil etmek birçok bakım
lardan faydalıdır: 

Milli hududlar dahilinde sermaye 
hareketleri tabii şartlar altında ve hiç 
bir kayda tabi olmadan vukua gelir. 
Memleketin her hangi noktasındaki 
bir işte kar görilldüğü taktirde ser
maye sahipleri orada çalışmakta tc -
reddüt etmezler çünkü orada dahi ta
bi olacakları kanunlar aynı memleket 
kanunları, sermayelerini yatıracakla
rı para da aynı memleket parasıdır, 
"sermaye kazançları bir memleket da
hilinde aynı seviyeyi bulmağa tema· 
yül eder" fikrinin istinad ettiği nok
ta da budur. Fakat ecnebi bir mem
lekette sermayenin azla getirdi
ğini gören bir sermaye sahibi iki ne
vi mUşkülle karşılaşabilir Sermaye -
nin kullanılacağı memlekette bazı 

takyidat ve belki de emniyetsizlik ola 
bilir. Yahut da, yakın zamanlarda ol
dugu sn.t, •f'rmavedarın bulunduğu 
memleket ıermaye Çikuu>o•n<ı mani 
tedbirler almış bulunur. Her iki ha
dise de sermaye hareketlerindeki ser· 
bcstiliği azaltır. Fakat gurası muhak
kaktir ki bir memleketten diğerine 
sermaye gitmesi her iki memleket i
çin de faydalı olmaaı lbım gelen bir 
hareket, bir iktisadi muameledir. 

Bu umumi mUtalca bizi on doku -
zuncu asrın ortalarındaki Avrupa ser
maye vaziyetine götürür. O zaman
lar bilhassa lngiltere'de ve Fransa'da 
sanayiin ve tekniğin ilerlemesiyle 
sermayenin artması, sermaye verimli
liğini azaltmıştı. 
Binaenaleyh sermaye sahipleri, ser-
rnaye gelirinin çok olduğu memleket
ler arıyor ve buralarda sermayeleri
ni işletmek çarelerine baş vuruyor -
lardı. On dokuzuncu asırda ne semıa
Ye alan ve ne de veren memleketler 
tarafından kayıtlar konulmadı~ından 
hareketi hemen tamamiyle serbest o
lan sermaye için başlıca iki işletme 
tarzı tebarüz etmişti. 

H.A.KUYUCAK 
lerde biİe kabul edilmiştir. Çünkü bu 
hizmetlerden bir kar temin edilme -
mesi ve hatta bazen umumi menfaat 
namına zarara bile katlanılması dün
yadaki yeni idare sisteminin esaslı 
umdelerinden olmustur. Halbuki bu 
hizmetleri hiç bir hususi teşekkülün 
söylediğimi.z tarzda işletmiyeceği mu
hakkaktır. 

İşte bu sebepledir ki memlek~timiz
de devletçilik prensipiyle hır te
zat teşkil eyliyen bu gibi imtiyazlı 
ecnebi müesseseleri tedricen satın a
lnmaktadır. Yine izah ettiğimiz se -
beplerden" dolayı da bu, doğrudan 
doğruya ecnebi sermayesine karşı bir 
hareket telakki olunamaz. 

Hermemleketin siyasi ve iktisadi is 
tiklfilini büyük bir kıskançlrkla mu
hafaza etmek istediği yirminci asır
da bir memleket diğer memleketteki 
sermaye terakümünden y ine istifade 
etmekte ve sermaye sahibi memleket 
öe sermayesine daha verimli yerler 
bulmak suretiyle faydalanmaktadır. 

Fakat mütekabil ve yanlu sınai veya 
ticari mahiyette .:>lan bu muameleler
de ana prensip, sermaye sahibinin ser 
mayenin yatırılôığ ı memlekette hiç 
bir imtiy z veya kontrolü olmaması
dır. lşte, devlet adamlarımızın miite
addit defalar izah ettikleri veçhile, 
memleketimize bu esas dahilinde ge
len ecnebi sermayesine daima kapıla
rımız açıktır. Ve netekim bu tipte iş
ler de başlamış bulunmaktadır. Mese
la Karabük'teki çelik fabrikasının ku
rulmasında hem ecnebi sermayesin -
den hem de ecnebi tekniğinden isti
fade edilmiştir. Fakat hiç bir kimse
ye Türkiye'de çelik imal imtiyazı ve
rilmiş değildir. Bu fabrikayı finanse 
edenler ise hakikatte Londra piya -
sasında paralarını orta vadeli tahvilfi
ta yatırmak istiyenlerdir. 

Fakat bunların bizimle doğrudan 
doğurya münasebetleri olmadığı gi
bi paralarının faiz ve resülma1inden 
ba§ka bir şey istemeğe de hakları yok 
tur. İngiltere ve Almanya ile yapılan 
yeni kredi anlaşmaları ile de ecnebi ser 
mayesinden istifade edilecek ve ec-
nebi teknis iyenleri istihdam oluna • 
cak fakat bu sermayenin kullanılı§ı
na bizden başka kimse hakim olmıya
caktır. 

İşte on dokuzuncu asırdaki sermaye 
hareketleriyle yirminci asırdaki ser
maye hareketleri; eski Osmanlı dev
letinin ecnebi sermayesinden istifa -
de uıuliyle yeni türk devletinin usu
m straıındaki en milhim fark ta bu -
dur. 

Bu farka yanlı, mana vererek !l'ürki 
ye'de ecnebi sermayesine mlişkUlıit 
çıkarıldığını söylemek ne derece ha· 
talr ise Türkiye'de hılHi eski tarzda 
sermaye işletileceğini zannetmek de 
o derecede yanlış bir düşüncedir. 

Hülba etmek lazım gelirse, Tram
vay şirketinin de satınalınmasiyle is
tihdaf olunan gaye imtiyazlı ecnebi 
müesseselerinin tasfiyesidir. Yoksa 
ecnebi sermayesinin memleket dışına 
atılması değildir. 

Süveydiye'de sulh mahkemesi 
kuruldu 

Antakya, (Hususi) - Adliye Veka 

leti Süveydiye'de bir sulh mahkemesi 
tesis etmiştir. Adliye intihap en
cümeni Süveydiye sulh hakimliğine 
Bay Suni Aktar'ı seçmiş ve bu seçim 
Adliye Vekaleti.ne bilclirilmiştir. Ad • 
!iye Vekaleti Bay Suni Aktarın Süvey 
diye hfikimligine tayinini karar altına 
alarak yiiksek tasdike göndermiş~ir. 
Tayinin bugün yarın yüksek tasdık
teı'ı çıkmasını müteakip Suni Aktar 
yeni vazifesi başına gidecektir. 

.,, ' 111111111 lllllllllla.. -

Bunlardan biri sermayenin işleti
leceği memleketin istikrazlar akdet
tnesi, tahviller çıkarm~sı ve sermaye 
lahiplerinin de bu tahvilleri satın al
llıalarıc1ır. Bilhassa zayıf memleket
lerde bu istikrazlara bir takım karşı
lıklar gösterilir ve hatta bazı devlet 
"aridatınm kontrolu bile tahviHit ha
ll'ıillerine veya mümessillerine terk 
0.hınurdu . Devletin bu şartlar dahi • 
lınde akdettiği istikrazlardan nasıl 
bir ecnebi kontrolU doğabileceğine ve : u L u s 
b~nun ne gibi neticeler vereceğine : 
~~:tdekl Düyunu Umumiye idaresi iyi : Sinemasında 

Yenitehir -------
ır rnislil teşkil eder. 
On dokuzuncu asrın sermaye işlet- §14.30 - 16.30 • 18.30 ve 21 de : 

~e tarzlarından ikincisi de imtiyazlı §_-Acktan daha kuvetli ~-
§ırketler kurmaktı. Bu şirketler ec - ~ 
~:~ı sermayesi ve ecnebi teknisiyen- : Lida Barova 

1 ile kurulur ve imtiyazı, memleket : Vatan sevgisi, aşk kuveti, harp _ 

lltttnfaatı" bakımından deg-il hissedar· - l k h -a : sahnesi ve casus u eyecanını : 
b tının ve yilksek memurlarının kar: E bir araya tophyan büyük şaheser : 1 
f~kınıından i§letilirdi. lmtiyazlt na- =- Ayrıca Renkli Miki ve :_ 
ıa •' d 1" ki :r1tkctleri bunların başın a ge ır : Londra • Pariı tiineli : 
• bilhassa kapitUlaıyonlara tabi bir : -

nıf eınlekette ecnebi hukukundan isti-
ad ' e eden bu girketlerin ne kadar za-
ra~, ~lacağı tahmin edilebilir. 

1 ,_ afıa hizmetleri dediğimiz, su, e-
e,..t 'k . y 

1 
rı . havagazı, tramvay ve demır-

d 
0 

u gibi işlerin, doğrudan doğruya 
devletin veya mahalli idarelerin elin
lcet~ulunrnası ve bunlar tarafından iş-

ılınesi lüzumu en liberal memleket-

- -- -- Sabah 10 - 12 Ucuz Matine -- --- Yepyeni -- program -- -- -
Derililer -= Kızıl ---- --- -: Baljtan ba&a heyecan ve scrgi.ızc§t : 

: filmi _ 
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IQın 
A lmanya'nın kuruluşun -
dan dünya harbı
nın yaklaştığı za
manlara kadar 
geçen devre bir 
göz atalım. 

Berlin kong
resinden (1878) 

sonra Avustur -

NASIL CİHAN HARBİ 
T rablus'ta başladıysa 

Diplomatik sa
hada kcndlliC:ln
den vulaıa gelen 
fcliket mevcut 
değildir. Onun i
çindir ki 191'4 -
1918 harbinin 
mentclerini bul
mıya çalıDırken 
zihnin takıldığı 
gıiçlilkler h6.diıe
lcrin teferruatlı 
bir tahlilinin ne 
zamandan baıla-

ya dükahkları ve Fransa'nın zararı
na olarak teş_ekkül etmiş olan yeni 
alman imparatorluğu çok kuvetli • 
dir. Bismark Avrupa'yı sevk ve i
dare etmektedir. 1879 da Avustur -
ya ve Macaristan'ı .kendi nüfuz da
iresi içine almıştır. 1882 de, İtalya
yı kendi sistemine ithal etmiştir. 

"Üç.üz ittifak" teşekkül etmiştir. 
Demir Şansöliye Rusya ile de bir 
mütekabil emniyet ve dostluk mua
hedesi imzalamıştır. Diger taraf -
tan İngiltcre'yi kuşkulandırmaktan 
ve denizlerde ona rekabet etmekten 
çekinmektedir. BiUikis o, asıl Fran -
sa'yı Avrupa dışında bir faaliyete 
teşvik etmektedir. Bundan iki fayda 
beklemektedir: Afrika'da fransız -
İngiliz rekabeti ve Akdeniz'de fran
sız - italyan rekabeti, Bismark bir 
yandan birleştirirken öte yandan 
bölmektedir. Bu onun siyasetinin 
sırrıdır. 

Fakat onun ölümünden sonra ha
talar başlıyor. Caprivi, Rusya ile o
lan mütekabil emniyet muahedesini 
Avusturya ittifakiyle telifi imkan· 
sız görerek feshediyor. Bismark ln
giltere'yi kuşkulandırmaktan çeki -
nerek emeklerini yalnız Avrupa'ya 
inhisar ettirirken, ikinci Wilhelm 
ve yeni ekipi daha geniş emeller bes
lemektedirler. Berlin sömürge ti
caretini genişletme yolunda ileri a
tılıyor ve bunun için de kudretli bir 
donanma inşasına girişiyor. Bu 
.. Weltpolitik" dir. Bu yeni yöneliş 
neticelerini göstermekte gecikmedi. 
İngiltere endişelendi ve "muhte:jem 
infirarl" ından silkindi. Diğer ta -
raftan kaygılanan Rusya da, ıbir yar
dımcı arıyor ve Fransa'nın yolunu 
buluyor. Fransa ve İngiltere az kal· 
sın kendilerini bir harl>a sürükliye· 
cek olan kavgalarda enerjilerini har
cadıktan sonra - kavgalarının ancak 

· bir başkasının işine yaradığını an -
lıyarak - 1904 de aralarındaki güç • 
lüklcri tasfiye etmiye ve dostça bir 
zihniyetle y kmlaşmıya karar ver
diler. 'Oç sene sonra Ruiiya ile İn· 
giltere arasında bir anlaşma teres • 
süm ediyor, ve bu iki devletin Asya
daki eski rekabetine nihayet veri -
yor. B. Poincarc hatıralarında di • 

• yor ki: "O zamandan itibaren Av -
rupa"da iki enternasyonal birlik vü
cuda geldi. Biri merkezde, diğeri 
muhitte. Biri ötekinden önce dav -
ranmış ve farkında olmadan bunu 
zaruri ltıltnışt ıj öteki de ancak bi -
rinctsine kar§ı koymak için teşek • 
kül etmişti. Biri daha kesif, daha 
mütecanis, daha büyük imkanlara 
ve salabete malik gibi görünüyor ve 
Viyana ile Budapeşte vasıtasiyle 
Bükreş, Sofya ve İstanbul üzerine 
bir dil uzatıyordu; daha az birleşik, 
daha az müstakar, daha dağınık o -
lan ötekinin gayri mütecanis un
surlarını telif etmek daima kolay 
değildi." 

O zaman muhtelif sahnelerde üç 
hadiseler serisi vukua gele

cek ve harp i§te bütün bunların bü
tününden doğacaktır: 

1 - Biribiri üstüne birçok defa· 
lar Fransa ile Almanya aras.ndaki 
şiddetli bir gerginliğe sebebiyet ve
ren ve iki memleket arasında sıkın
tılı bir hava yaratan Fas hadiseleri. 
2- Osmanlı imparatorluğuna hü

cum ki Balkanlarda slfivizmle cer • 
manizm arasında uyuşuk kalmış o -
lan mücadeleyi birden bire hızlan -
dırmıştır. 

3 - Denizlerde Almanya ile İn • 
giltcre' nin artan rekabetleri. . . 

.Fransa, İngiltere ile müşküllerını 
tasfiyc-.ederken Mısır üzerindeki 
haklarından fcrağat etmiş, mukabi
linde, :Fas'ta ( Cezair'e hakimiyet) 
Fransa'nın hususi mevkiini tasdik 
etmesini elde etmişti. Fransız hü -
kümeti aynı mevzu üzerinde İspan
ya ile görüşmüş ve onunla mutabık 
kalmıştı. Almanya'yı da işten haber
dar etmiş ve bu devlet hiç bir iti -
razda bulunmamıştı. Buna rağmen, 
Tanca hadisesi neticesinde meydana 
çıkan ilk fransız - alman diplomasi 
buhranı Elcezire konfcrıınsmı intaç 
etmiştir. Birkaç sene sonra, Panther 
kruvazörünün habersiz olan Agadir 
önüne gönderilmsei 1911 de franstz 
- alman anlaşmaııiyle neticelenen i
kinci bir buhran doğurdu. Fransa, 
Kongo'nun bir kısmını Almanya'ya 
terketmek suretiyle Fas'ta yerleş -
mesinin, kati surette tasdikını elde 
etmiştir. 

A lmanya'nm Fas işine haber -
sizce ve defalarca müdahale 

etmesi ltalya'yı da buna benzer bir 

Yazan: ......................... 
Vladimir d'Ormesson 

Lö. Ton gazetesinden 

tezahüre girişmiye sevketti. Prenı 
von Blow hatıralarında anlatmıştır 
ki: "Almanya'nın Fas'tan kati su -
rette feragat ettiği haberi Roma'da 
öğrenilince, Dış Bakanı Marki de 
San Guiliano, saatini çıkardı, gü
nü ve saati not etti ve katiplerine, 
Roma'da o esnada buna pek az heves , 
olmasına rağmen, şimdi İtalya'nın 
Trablus'a gitmesi icap ettiğini söy
ledi." Bununla beraber, 1902 den 
barba kadar, Roma'daki elçimiz ta -
rafından hiç bir italyan devlet ada -
mına Trablus'u atmıya teşvik sayıla
bilecek hiç bir söz söylenmiş de • 
ğildir. B. Barrt:re telgraflarmdan 
birinde şunları yazıyordu: "Bu na
zik mevzu iizerinde gösterilen ihti
yat öylesine olmuştur ki hatta so -
ğuk bir tav1r bile telakki edilmiştir. 
Fas seferi ve onu takip eden İspan
yolların seferi halya'ya kendi he -
sabma icraata geçmek tasavvurunu 
vermiştir: Fakat bilhassa Agadir'de 
almanların sahneye çıkmaları, o za
man ortaya çıkan taksim iddiaları -
dır ki Trablus'a karşı İtalyan faali • 
yetinin doğrudan doğruya ve kati 
bir sebebi olmuştur. Yani denilebilir 
ki bir devlet İtalyan - türk harbın -
dan mesulse bu devlet Almanya'dır." 

26 eyllıl 1911 de Türkiye'ye kar
şı İtalya tarafında,? açılan ha~p, os
manh imparatorluguna ağır hır dar
be indirmekle, o zaman Balkanlarda 
(ve bilvasıta Balkan'lnrda alakalı 
bilyük devletlerde) hesapsız akisle.r 
bıraktı. Filhakika denilebilir kı , 
T rablus'ta italyanların türklere kar
şı attıkları ilk mermiden yirmi iki 
ay sonra Avusturya - Macar'ların 
Belgrad'da sırplara karşı atılan ilk 
mermiye kadar devamlı bir hal şek· 
1i mevcut olamıyacaktır. Fas ~ese -
lesinde Almanya'nm Fransa'ya kar
şı durumu Türkiye'ye karşı durumu· 
nu intaç ettiği için, diplomatik ger· 
ginlik birden bire Avrupa'nın gar· 
bından şarkına geçmiştir. 1912, işte 
bu kaymanrn vukua geldiği sene ol
muştur. 

Bu sene ile biz, tam bir cerman • 
slav rekabeti içindeki Balkanlar 
he~cümercine giriyoruz. Bir daha 
bunun içinden çıkacak değiliz. 

Bu hercümerç, biribirine geçen i
ki hAdiselor grupundan terekküp e
der: 

B irincisi - zemin katı denile -
bilir - iki asırdan beri devam 

eden ıılavizm ile cermanizm husu -
metidir. B. Paul Cambon diyor ki: 
''Avusturya'nın başlıca hedefi şar

ka doğru genişlemesine devam et -
mek ve Osmanlı imparatorluğunun 
zararına olarak arazisini arttırmak - ' 
ta devam ettirmektir. Prusya Avus
turya'yı Almanya'dan kovunca bu 
hedefler sarahat kesbetmiştir; Ber
lin kabinesi Viyana kabinesini bu 
istikamete sevketmekten geri dur· 
madı ve iki memleket arasındaki it
tifak bu çifte prensipe istinad eder: 
Avusturya'nın Almanya'nın garp 
politikasına mUzaharcti ve Alman -
ya'nm Avusturya'nın şark politika· 
sına yaptığı müzahareti." 

Ccrmano - Slav rekabeti esasen 
1908 Bosna buhranında ıyeni bir ih· 
tilaf mevzuu bulmuştu. Bosna ve 
Hersek'in ilhakı hususunda Habs
burg'lar imparatorluğunun müzake • 
releri idare ediş tarzını Rusya aff~t: 
memişti. Boğazlar rejiminin tadıh 
hususunda Avuııturya • Macarista • 
nın hayaıt bir mUzahareti vadı mu
kabilinde, Avusturya Dış Bakanı l3. 
von Aerenthal, Rusya'nın Dış Ba • 
kanı B. İsvolsky'den Çarlar impara
torluğunun Bosna ve Hersek'in il · 
bakını tanımasını elde etmişti. Rus
ya Viyana kabineıinini bu meselede 
kendisine oyun ettiği kanaatini e -
dinmigti. 1914 temmuzunda Rusya 
bunu hatırlıyacaktır ... 

Balkan hercümercini terkip eden 
hadiselerin diğer grupu !talya'nın 
taarruzu ve Trablus'a Bingazi'nin 
işgali neticesinde Osmanlı impara • 
torluğu içinde vukua gelen buh -
randır. 

B. d'Eudcville kitabında hatırla-

. tılması icabctti-
ğini tespit hususunda o devre ait me
suliyetler mevzuu bahis midir? Hiç 
ıilpheıiz bu mesuliyetler Berlin'de 
Kayscr'lc bakanları ve Avusturya -
Macaristan hilkilmcti murahhaaları a
rasında yapılan mcıverctlere balla
nır. Fakat h6.d iseyi yalnız bu rue§um 
tttülfi.kattan itıbarcn gözetmekle hata
ya di.ııcbilıriz. Tarihi hakikate halel 
getirmeden, dilnya harbinin menşein
de 1912 senesine kati teıiri olan bir 
mahiyet atfedebiliriz. 

Neden 1911 veya 1913 değil de 
19121 Çünklı 1912 de Avrupa'yı hara
bisinc götlırccek olan diplomatik ıc
bekcnin blitiln unsurları kurulmuştur. 
Facianın temcileri ortaya konulmuı
tur. Umumi prova baelıyor. 

1912 harbin mukaddemesi. Yeni 
çıkmıı' olan ve çok canlı bir alikaya 
liyakat kuanan bir eser bu başlığı ta
tıyor. Müellifi J~an d'E~devillc,, bu 
eserinde iıtc o dıplomatık ııcncnın e
hcmlyetini aydınlatmak işine giriş
mi şti r. Bay Eudevillc'yi bu ive sev
ketmiş olan amil çok 6.ııikirdır. Ken
disi bizi tenvir etmek latcmiştir. Çün
ku 1912 ıencı;i, hiç şüphesiz:, bıgünkü 
şartlarla en ziyade aşiklr benzerlik
leri olan &encdir. 

tıyor ki, Vichy'de tedavide bulun
duğu sırada !talya'nın Türkiye'ye 
harp ilanını öğrenen Bulgaristan 
Başvekili B. Geşof derhal memleke
tine dönmüş. Bu zat hatıralarında di
yor ki: "Hiç vakit kaybetmeden 
Sırbistan ve Yunanistan'la bir itti -
fak akdetmiye karar verdim, çünkü 
daha başlangıcından itibaren Türki· 
ye ile olan münasebetlerimizi derin 
surette sarsmış olan İtalya - Türki
ye harbının Bulgaristan için kati 
sürprizler saklaması muhtemeldi." 

T iirkiye'nin iç siyaset temayül· 
Jeri ve birlettirme ve tesviye 

programlariyle .. Jön Türk'"lcrin ak
siyonu yunanlılar ğibi bulgarlar ve 
sırplara Makedonya'da derhal ısla

hat yapılmasını istemek için su gö· 
türür sebepler vermişti. Rusya'nın 

siyaseti bu bir nevi "Balkan devlet
leri birliği" nin kurulmasını kolay • 
laştırdı. Hatta Petersbürg'ün hima
yesi altında bir tmp - bul ar a.nlaş -
ması bile akdedildi. De al Avus -
turya - Macaristan enditclendi. 

Şurada veya burada - ıbilhassa 
Paris'te - Balkan devletlerine ihti • 
yat tavsiyeleri yağdırıldı, için için 
yanan ya~nı söndürmiye gayret 
edildi. Hiç bir şey dinlemek istcmi
yen Avusturya - Rusya rekabeti dip
lomasinin teşebbüslerinin tesirleri
ni hiçe indiriyordu. İtibar ve nüfuz 
Jcaygıları, hiç göitermeden, şimdi -
den başlıca rolü ifa ediyordu... Bu 
hadiseler üzerine, Tür.kiye - Avru
pa hudutlarında kendini tehlikede 
hissederek - ltalya ile Trablus ve 
Bingazi'yi terkeden bir muahede im
zaladı. Beyhude gayret. İtalya -
Türkiye harbının bu ıncticeye var -
ması balkanlıların hırslarını daha 
ziyade tahrik etmekten başka bir te
sir yapmadı. Oucby muahedesinin 
imzalanmasından iki gün sonra, ıyu
nan - sırp - bulgar müttefik orduları 
osmanlı hududunu geçiyor ve Babı
aliyi bir ~uru hüsranlara scvkedi -
yordu. 

Türkiye'nin mağlübiyeti Avus -
turya • Macaristan'ı ve Almanya'~ı 
hayrette bıraktı. B. Paul Cambon dı
yor ki: "Balkan har;bı Vdyana dev -
let adamlarının bütün hesaplarını 
alt üst etmiştir. Balkan devletleri 
Tiirkiye yi mağliip etmiştir ve A -
vusturya'nın göz dikmiş olduğu os
manh viliiyctlerinin Bulgarhtan, 
Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ 

arasında taksimi beklenebilir. De -
mek ki bu Avusturya'nın emelleri -
nin yıkılışı olacak ve bu devlet bu
günkü topraklariyle iktifaya mec -
bur kalacaktır. İnsanların ecdattan 
mevrus ve kendilerinin bütün ömür
lerince beslemiş oldukları emellere 
iki ay içinde veda edebileceklerine 
nasıl inanılabilir?" 

D iğer taraftan Viyana'daki el-
çimiz B. Dumaine şunları 

yozıyordu: "Avusturya - Macaristan 
imparatorluğu kendini tehdit altın
da, ve hatta Meta taarruza uğrama
dan bütünlüğüne halel gelmiş telak
ki eemektedir. Yarın, bu zaferler 
neticesi, çifte kırallığın hudutları 

üzerinde büyUk bir Sırbistan te~k· 
kill ederse, Avusturya - Macariıta
nın tebaaları olan sekiz milyon cc -
nup slavı, hırvatlar, slovcnler. boş -
naklar ve sırplar, çifte kırallığm hu· 
dutlarmdaki büyü-k Sırbistan'ın ca
zibesine tutulmaktan geri kalmıya
caklardır." Saray Bosna hadisesinin 
şimdiden teressUm ettiğini farket -
miyor musunuz? 

Viyana kabinesinin reaksiyonla-

Politikanın istihaleleri 
Titus - Livius'ün, bugün ancak o

tuz be§İ ınevcut olduğu rivayet edi
len 140 ciltlik Roma tarihinin birinci 
cildi hakkın·daki nutukları tercüme
ainin kabından istinsah edilmi§ res
mi ile tanıdığımız atmaca burunlu, 
küçük çeneli, seyrek aaçlı ve gen~ 
alınlı Machiavel, elinde tuttuğu Hü
kümdar'ın hiç bir faslına politikanm 
ıimdiki tekillerini dii§ünebilmi§ ol
duğunu akla getirecek tek cümle 
yazmamııtır. Yazamazdı da; çünkü 
o, hükümdarın devleti nasıl idare et
mesi 18.znn geldiğini anlatmııtı. On 
altmeı asır kırallarınm ceplerinde 
taııdrkları Hükümdar, eskilerce hik
meti hükumet ve yenilerce devletin 
yüksek menfaatleri tabirleriyle anı
lan eşaslarda umumi ahlakın tasvip 
etmediği cihetleri ihtiva ettiğinden 
dolayı belki dikkate layıktı ve o za
manlardan bizlerin lıile yetiıtiğimiz 
zamanlara ka-dar revaçta kaldı. Ya
lan, riya, entrika ve hile, Machiavel 
mektebinde yetipnif politikacılar ta
rafından devletin yüksek menfaatle
rini korumıya mahsus vasıtalar aayı
lagelmit değil miydi? 

Vakıa, birçok memleketlerde, ve 
hususiyle 1789 ihtilalinden mütee. 
sir olan yeni devletlerde, Machiavel 
tahtından indirilmittir. Bahaettiğim 
yüksek menfaatler oralarda parla
mento mekanizmaınnm caiz görebil
diği vasıtalarla müdafaa edilir ol
muştur. Demek istemiyorum kı ma -
chiavelisme'e hükümet adamları ar
kalarını çevirmişlerdir; fakat bu 
mektebin umdeleri, zamanla, diplo
masi adını verdiğimiz ince sanatm 
çok seyyal sahasına İntikal etmi§ ve 
devletler arasındaki münaaebetler 
de bir takım umumi ve huausi hukuk 
prensiplerine istinat eylemittir. 

Anca:k, cihan harbinden, hele iki 
üç aeneden, ve daha çok, son aylar
·danberi eski politikaCJlar ve diplo
matlar bilmem ne dütünüyor, ne ya
pıyor, · dünyanın siyaai vaziyetini 
hangi eaaalara göre mütalea ediyor
lar? Bayram günle~inde gelen ha
berlere elbette dikkat E-tmiısinizdir: 
Rooaevelt'in aon nutkunu tefair eden 
İtalyan gazeteleri Amerika cümhur
reiainin diktatörlüğe doğru gitmek
te olduğunu amerikan milletine jur
nal ediyorlar. Amerika sefiri İtalyan 
matbuatmcn cümhurrcir.ine reva gö
rü.len muameleden dolayı Chigi aa
rayma nota gönderiyor. Sovyet Rus -
ya bqka devletlerin teşiri altında 
ıbulunduğu töhmetiyle Macaristan'
daki aefirini geri çekiyor. Fransa • 
ltalya münasebetlerini biliyoruz. İs
panya itleri iae yürek acısıdır. Ma
chiavel mezarından baıını kaldıraay
dı tavsiyelerinin bu kadar unutul
mut olduğuna mı, çok eaki çağlara 
doğru gerilenmit bulunduğuna mı 
~a§ardı?. Belki de şa§maz, hem kor
kusundan, hem de tee&süründen, ba
§mt bir daha kaldırmamak üzere 
gözlerini derhal ywnardı. 

Ya Lahey adalet divanını, umwni 
ve hususi devletler hukukunu, ve en 
son olarak milletler cemiyetini kur
muı olanlar? 

Bunlar, Machiavel'den de safdil 
oldukları için r.adecc küçük dillef'ini 
yutarlardı! - N. Baydar 

rı ne olursa olsun, o zamanki alman 
dirijanları Avusturya - Macaristan
na bir umumi harp tehdidine kadar 
müzaharet etmek niyetinde değildi
ler. Budapeşte'de toplanan ıbir harp 
şurası Uç kolordunun seferberliğini 
iHin etmesine ve Bosna'da sırp hu • 
dudunda hazırlıklar yapılmasına 

rağmen Berlin ihtiyatkar hareketten 
ayrılmadı. Hatta ikinci Vilhelm "Ar
navutluk veya Dalmaçya sahilleri 
yU.zUnden Paris veya Moskova üze
rine yUrümiye kadar asla gitmiye -
ceğini" söylemiye kadar vardı. 23 
sonteşrin 1912 de, kendisi b1r av 
partisinde Arşidük Fransuva Ferdi· 
nandla tanıştı. Kendisine .kati ihti
yat tavsiyelerini tekrarladı. İşte bu 
vesile iledir ki kendisine meşhur sö:ı: 
izafe edilmiştir: "Benim kılıcımla 
fazla gürültü ediyorsun." 

Londra'da 1 7 ilkkanun 1912 de 
top1anan elçiler konferansı Balkan 
harbının ortaya çıkarmış oduğu me
seleleri sulh yoluyla halledecekti. 
İki seneden az zaman sonra, şartlar 
dcği mişti.... Balkan devletlerinin 
şarki Avrupa'da galebelerinden ile
ri gelen muvazenesizlik cermani:ı:m
le slCivizm arasındaki rekabeti öyle 
bir gerginliğe vardırmıştı ki ilk va
him Mdise her şeyi berhava edecek· 
ti. 

i şte böylece 1912 de diploma
si gene muvaffak oldu. Fa • 

kat karşılıklı mevkiler alınmıştır. 
Politikalar tekallus ediyor. Zihin -
ler bir "infilak" ın mukadderliğine 

(Sonu 8 inci sayfada) 
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1 YURl-T AN RESİMLER 1 
İzmir hava istasyonu 

İnıaatın mühim kısmı bitti 
ıimdi yol yapılıyor 

' Foto: N. Baysal 

İzmir, (Hususi) 
Devlet Hava 

Yolları Umum mü
dürlüğünün Cuma. 
ovası sivil hava h>· 
tasyonunda başlat· 
tığı inşaat, son sat 
haya girmiş bulun. 
maktadrr. 

1 nisandan iti. 
baren şehrimizi<: 

l.stanbul arasınd ü 
muntazam posta ve 
yolcu tayyareleri 
işlemeğe başlıya

caktır. 

lstasyon müdü • 
rü Basri Akdoğan, 
hazırlıkları takip 
etmekte ve icap 
eden işlerin esas -
)arını tesbit eyle -
mektedir. Umum 
müdürlük, ihtiyaç
ların kfıffesini sor 
muş, raporla ce -
vap verilmiştir. 

Telsiz istasyonu 
da yakında bitiri -
lecektir. 1stasyo· 
nun, bir asıl bina
sı. bir hangarı, bir 
de meydanı var -
dır. 

Meydanda 40 
ri, istasyona getirilen 
yeni telsiz malzeme-

Zonguldak iskelesi ve Belediye Parkından bir görünüş metre genişliğinde 

kömrü curufundan bir pist hazırlan
ması düşünülmüştü. :Fakat sonra be
ton şekli daha muvafık görülmüş, 

bundan vazgeçilmiştir. Meydan, şim
dilik tayyarelerin inip kalkabileceği 
bir şekle konulmuştur. Meydandan 

Hava istasyonu bina~ 
sı, hangarlardan bi-

leri 

tünde bir gezinti uçuşu yapabilecek
tir. 

Bursa turizm 
şehri 

Cumaovasına kadar bir şose inşa edi

lecektir. Mamafih yolun bir kısmın

da hazırlık bitmiştir. İstasyonda büfe 
bulundurulacak ve gezintiye gelen 

halk, iki lira mukabilinde İzmir üs-

Telsiz makinelerinden bir kısmının 
montajı bitmiştir. Yakında, diğer is
tasyonlarla tecrübe muhabere lerinc 
başlanacaktır. lqare, yeni bütçede ka
fi miktarda tahsisat alabilirse, Ada
na ve Diyarbakır hattına da hava ser
vislerine başhyacaktır. Bu kabil 
olmazsa bu yıl, sadece İzmir, Anka
ra ve İstanbul arasında sefer yapıla
caktır. 

Bursa (Hususi) - Cümhuriyet yıl

larında turizm işi bir dava halinde or

taya konurken Bursa tam manasiyle 

bir turizm merkezi olarak ele alına- Artvin halkevi yeni ve modern 
bilir. Kara ve deniz yollariyle yurdun 

dört köşesine bağlı bulunan,bin bir ta 

biat güzellikleriyle dolu olan Bursa bir binaya ka vu~tu 
'W'"'~"-~~~,,....,_...___.,.,,.._.....,.~~-lbir su şehri olduğu kadar, bir kış ve Y 

aa-g sporran yurau oa oımuştu . TUrk l__,~fil;i~S;;;:;:::::i..= 

Koriko• canba:z.lı harebelerinden bir görünüş 

Çukurova' da 

Zengin tarih 
eserleri 

Adana (Hususi) - Birkaç yıldan 
beri Çukur ovanın cenup vadisinde 
yapılan kazılar tarih eserleri bakımın 
dan Çukurova sahasının ne kadar eş
siz zenginliklerle dolu olduğunu mey· 
dana çıkarmıştır. Yümüktepede yapı
lan kazılar Eti eserlerinin binaları • 
nın enkazını meydana çıkarmıştır. A
çılan höyüğün ilk tabakalarında arap 
ve bizans zamanlarına ait bazı eser - ı 
ter de bulunmuştur. Bunun altındaki 
tabakada yunan eserlerine rastlanmış. 
tır. 

Daha derin tabakalarda mebzul mik 
tarda eti eserleri bulunacağı iddia e
dilmektedir. 

Terses'in bugünkü adiyle Tarsus'
un yanı başındaki Gülek boğazı da bir 
tarih hazinesi halindedir. Burada bu· 
lunan toprak eserler ve su terazileri 
çok enteresandır. Oç dört sene evel 
bulunan kanalizasyon da eski mede 
niyetin seviyesini gösteren örnek biı 
eserdir, bu kanalizasyonlardan biri 2 
diğeri 8 metre yer altından gitmek · 
tedir. Kanalizasyonlardan birisi Ri 
gıma tersanesi denilen yere diğeri dr 
Yeniköy'e dökülmektedir. 

Bugün şehirden toroslara kadar u 
zanan mağaralar ve içindeki mezarlar 
Terses'in miladdan evelki vaziyetini 
planını tahmin ettirmektedir. 

Haçlıların mukaddes kitaplarına 

giren Terses. sahipleri olan Etilerlr 
birlikte 6.000 yaşında tahmin edil 
mektedir. 

Terses yanındaki "Kırklar mağara 
aı" denilen yer ne Etilerin mukadd,.• 
mağaralarından lıiridir. Buraya "Kırk 
lar mabedi" demek daha doğru olur. 

T arsu•'ta Ko• harabeleri 

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

lımir' de Kıulayın sevindirdiği (Ocuklar 

_J 
.. 

lzmir, (Hususi) - Kızılay lzmir merkezi, kış ve bayram münasebe
tiyle şehrimizdeki fakir, kimııesiz yavruları tespit etnıiş ve bunlara 
Halkevinde elbise, ayakkabı ve saire dağıtmıştır. Bini mütecaviz yavru, 
Halkevi bahçesinde toplanmış ve büyük hayır müessesemizin tevziatı· 
nı, büyük sevinç çığlıkları ve şükranlarla alkışlamışlardır. Gön·derdiğim 
resim, bayramlıklarını alan yavrulardan bir kısmını göstermektedir. 

kayak tarihinin ilk temeli Uludağ'da 
atılmıştır. Uludağ'da vücuda getiri -

len tesislerin, gösterilen rağbet kar -

şısında birkaç sene içinde daha geniş
liyeceğine şüphe yoktur. Belediyenin 

otobüs servisinden başka, Uludağ'a ya 

pılması düşünülen bir hava hattı, bu
rasını Avrupa'daki benzerler· jcJ.nri• 

çok müstesna btt' mevkie ko acaktır. 

Ge~en seneki rakkamlar, sade se -

yabat maksadiyle Bursa'ya ve Uluda

ğa gelenlerin sayısının 35 bin kişiyi 

geçmiş bulunduğunu gösteriyordu. 

Bu rakkam bu sene 50 bini de geçe -

cektir. 

Uludağ yolunda vücuda getirilen 

sığınakların, dağ evelerinin ve otelle

rin sayısının arttırlması ilk yapılacak 

işler arasındadır. 

Bu bayram Uludağ'a bilhassa ls -

tanbul ve Ankaradan çok ziyaretçi 

gelmiştir. Bunda Mudanya - Bursa 

şosesinin asfalt bir hale konması ve 

deniz yolunun kısaltılması büyük bir 

amil olmuştur. 

Aydın'da çalıımalar 
Aydın (Hususi) - Beden terbiyesi 

bölge başkanlığı tarafından tertip e· 

dilen 4000 metrelik kır koşusu Telli

dede yolunda yapıldı. Koşuyu Aydrn
spordan İsmail 15 - 34,2 ile kazandı. 
lkinciliği Tahsin Ozalp aldr. 

Yoksul yavrular 

Bayram münasebetiyle şehrimiz ilk 

okullarına devam eden 200 yoksul ço
cuğa elbise ve ayakkabı dağıtıldı. 

Buğday Jağıtıldl 

Ziraat Bankası göçmenlere buğday 
dağıtmağa başlamıştır. İki günde iki 
vagon miktarında yemeklik buğday 

dağıtılmıştır 

Öldürülen domuzlar 
Ziraat dairesi sürek ameleleri tara

fından bir ay içinde 282 domuz öldür
müştür. 

f'ı!az.illi'Je hükümet konağı 
Nazilli'de bir hükümet konağı yap-

tırılmaktadır. Binanın 50 bin liraya 
1 çıkacağı tahmin edilmektedir. Eksilt-

! me işi bittikten sonra binanın inşasına 
derhal başlanacaktır. 

Artvin'deki e•ki Halkevi binası 

Artvin, {Hususi) - 937 ağustosunda temeli atılan yeni Ye 

modern halkevi binasının inşası bitmiş ve yeni binada çalıımalar 
başlamıştır. Halkevi teşkilatından başka Kızılay, Çocuk Esirge
me ve Hava kurumları da yeni binaya alınmı~tır, bu suretle milli 
teşekküllerin hepsi bu modern çatı altında toplanmış bulunmak
tadır. Modern tarzda yapılmış olan yeni bina, çok güzeldir. 

Halkevinin yeni komite seçimleri 
yapılmış geniş ve modern binanın 

verdiği çalışma imkanlarına göre 
programlar tesbit edilmiştir. Yeni bi -
nada temiz ve geniş bir gazino vardır. 
Sık sık film değiştiren bir sineması 
vardır, gazino ve sinema Artvin genç-

liğini kahve köşelerinden kurtarmıt -
·tır. 

Halkc;vi bahçesinde bir voleybol ve 
bir basketbol sahası yapılmaktadır. 

Halkevi muayenehanesi de bugünlerde 

çalışmalarına başlıyacaktır. 

Van gölü kenarındaki Tuğ, şarkta yeni doğmakta olan bir tezgah ,,~ 
endüstri kasabasıdır. Burada yeni tipte memur ve amele evleri ve diğet 
tesisler yapılmaktadır. Yukarıdaki resim, Tuğ'da yapılan yeni oteli gör 

termektedir. 



....................................... ..._. ................................. - .................... -ı 
Resimle dünya hôdiseleri . ı ı. 

ı 

Bütün devletler deniz silahlarına büyük bir ehemiyet vermeğe başladılar. Almanya. denizaltı filosunun mevcu
dunu arttıracağını lngiltere'ye bildirmiştir. Dört sene sonra"alman denizaltı filosu, lngiltereninkine müsavi bir 

bale gelecektir. Yukarda: lta/yan donanması Akdeniz'de manevra yaparken 

lrusa Akdeniz'de zayıf düşmemek için yeni zırhlılar yaptırmaktadır. 
Resmimiz, geçenlerde Richelieu zırhhsınrn denize indirilmesi 

esnasında alınmı~tır 

Aynr günde Fransız bahriye nazırr B. 
Campindi, Clemanceau zırhlısının ilk 

cıvatasını lehim/erken. ' 

Bpey zamandır kendisinden bahsedil
diğini işitmez olduğumuz B. Beneş 
Şikago üııiversitesinde konferanslar 
Yermek üzere Amerika'ya gitmiştir. 

Almanya'nrn yeni Başvekalet binasmda, B. Hitler'in çalışma odası. Alman 
devlet reisi bundan sonra mühim kararlarını bu odada verecek 

~""' na 
Cenubi Alllerika'daki Colon'da bir yaz iklimi hüküm sürmekte ve denizi 

MVezı ıüul kızlar, ber güa ban1olarını fBP;,maktadırlar. 

llmin yeni. bir harikası: camdan elbi
se .. Eski ata sözünü değiştirip bundan 
sonra: "Camdan elbise giyen'başkası-

na taş atmamalı!,, demek lazım • 
ıelecek.. 

• • 
ispanya 

hodiseleri 
Katalonya'da bQ§latnıf olan 
Frankist taarruzu ıiJdetle de
vam ederken, hükü.metçiler de 
ümitsiz. bir tarz.da mukavemete 
kalkıımıılardır. Bir taraftan da 
sivil millet akın akın Fransa'ya 
iltica ediyor. Son haberlere göre, 
45.000 kadın ve çocuk muhtelif 
lransız eyaletlerine yerle§ tiril
miıtir. Resimlerimiz., mültecile
rin kütle halinde Fransa'ya gelİf· 
lerini ve bombardımana uğrıyan 
tehirlerin acıklı halini gösteriyor 

• • 

-ı 
~ 
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B. Ruzvelt Amerikan harici 
siyasetinin esaslarını anlattı 

( A1aşı 1 inci sayfada) 
merika' daki muhalifler, bu şekilde gizli beyanat yapılmasını doğ
ru bulmıyarak Cümhurreisini tekit etmişlerdir. B. Ruzvelt, dün, 
beyanatı etrafındaki akislere cevap olmak üzere gazetecileri ka
bul ederek amerikan dış siyasetinin esasları hakkında izahat ver
miştir. İhtimal onun bu hareketi, fransız gazetesinin kaydettiği 
gibi, ortalığı yokladıktan sonra, Amerika'nın vaziyetini tasrih 
etmekti. Bu sonuncu beyanat hakkında gelen haberler aşağıdadır: 
Vaşington, 4 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: B. Ruzvelt, matbuat mü -
messillerine beyanatta bulunarak bir
çok kimselerin hadiseler hakkında 

kasden sahih olmıyan haberler vermiş 
olduklarını söylemiştir. . 
Müşarünileyh, milli müdafaa mese

lesi ile harici siyaset meselesinin 1940 
senesinde yapılacak seçim mücadele
sinde hesaba katılmaması lazım oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Gazet.eleri tenkitl 
B. Ruzvelt, Amerika'nın harici si

yaseti hakkında yanlış bir intiba tev
lit etmiş olan amerikan gazetelerini 
şiddetle tenkit etmiş ve bu gazete 
makalelerinden hiç birinin vaziyete 
hakikaten terceman olmadığını be -
yan eylemiştir. 

B. Ruzvelt, kendisinin kongre aza
ları ile yaptığı görüşmelerin mektum 
tutulması kaidesini müdafaa etmiştir. 

Cümhurrcisi, kongreye gönderilmiş 
olan mesajların Amerika'nın harici 
siyasetini doğru ve tam bir surette 
irae etmiş olduğunu ve bunlara hiç 
bir şey ilave edilmesi muvafık olmı
yacağmı söylemiştir. 

B. Ruzvelt, Arr "\'nın harici si-
yasetini yeniden bır kere daha tarif 
etmek için aşağıdal<l metnin neşrine 
ruhsat vermiştir: 

'Amerikan dış siyllsctillin tarifi 
Harici siyaset değişmemiştir ve de

ğişmiyccektir. Eğer bu siyaset hak -
kında sade bir tarif isterseniz onu si
ze vereyim: 

1 - Her türlü ittifakın aley
hindeyiz, 

2 - Dünya ticaretini, bütün 
dünya için, ken•dimiz de dahil ol 
duğumuz halde bütün milletler 
için muhafaza etmek taraftarı -
yız, 

Amerika'nrn hareket ve icraat sel'bcs
tisini hiç bir surette tahdit etmediğini 
isbat etmek ve ordu komisyonu celse -
lerinin gizli mahiyette olduğunu mü -
dafaa eylemek istemiştir. İyi malumat 
alan mahfillerde hakim olan kanaate 
göre, B. Ruzvelt'e atfedilen görüşler -
den h~ biri matbuat konferansındaki 
beyanatında değişmemiştir ve Ameri
ka menfaatlerinin Avrupa demokra -
silerinin her türlü zayıflaması üzeri
ne doğrudan doğruya müteessir ola -
cağı ve milli menfaatın Avrupa muva
zenesinin tekrar tesisine çalışmakta 
olduğu fikrinde musırdır. 

Sullı z<mumırula siliilı satışını 

meneden kmırın yok 
Vaşington, 4 a.a. - Ayandan B. 

Pittman, B. Ruzvclt ile görüştükten 

sonra gazetecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

" - Bazı gazeteciler, amerikalıları 
Reisicümhurun siyasetini değiştirmiş 
olduğuna ikna etmek istiyorlardı. Böy 
le bir ittiham doğru değildi ve ameri
kan milleti bu.na aldanamazdı. 

B. Ruzvelt'in son beyanatı, bizim 
ittifaklara iştirak etmiyeceğimizc da
ir teminattır. Bir ecnebi hükümetin 
sulh zamanında hususi amerikan sana
yi aleminden tayyare de dahil olmak 
üzere malzeme satı:n almasını mene -
den bir kanun yoktur. 

Ecnebi hükümetler mümessilleri -
nin hususi inşaat~ların fabrika veya 
tayyarelerini görmelerini meneden bir 
kanun da yoktur. 

Bence Avrupa'da bir harbın çıkma
sına ve bu harbın Amerika'ya sirayet 
etmesine mani olacak tek çare, her 
devletin bir hezimete uğramak tehli • 
ke-sini göze almak istememesini temin 
edecek şekilde askeri kuvetlcr arasın
da muvazene vücudc getirmektir." 

ıUulıalcf etin lwşrwtsuzluğu 3 - Her ne olur&a olsun, si
lahların tenkisi ve tahdidini is-
tihdaf eden her gayreti 'lam bir • . artıyor ,. 
Mmpati ile karıılarız Vaşıngton, 4 a.a. - B. Ruzvclt ın 

,.._ 'Mmft orrnax: ıutıeı ikan _..,...__. a-i·~ 0.,aaaa _.\&-
'il t" J k •t•b · ı d"" halcfetin hoşnutsuzlugunu artırmıştır. 

mı e ı o ma ı ı arıy e unya- . . . 
d k . b"'t" ·ıı ti · · - Bazı senatörlerın, kendılerıne karşı a ı u un mı e erın sıyası ve . . .. 
;ktıaadi istiklallerinin muhaf _ haksız addettıkleri ıthamları munaka

a şa edebilmek için, pazartesi günü rei· 
zasını sempati ile karşılarız. 

Amerika hududunun Rhin üzerin_ sicümhurdan ordu komisyonunun giz-
de ve yahut Fransa'da olduğu sure- li celsesi hakkında izahat neşretmesini 
tinde beyanatta bulunup. bulunmadı. istiyecekleri bildirilmektedir. 
ğını tasrih etmesi kendisinden rica Siyasi mahfiller, B. Ruzvelt'i bu 

• edilen B. Ruzvelt bunun kasten uy- kadar sert beyanatta bulunmıya sevk
durulmuş bir yalan olduğunu söyle. eden sebepleri araştırmakta ve askeri 
miştir. mahfiller bu beyanatın merkez - batı 

B. Rüzvelt siyuscıini 
ckğişıirmiş değil! 

Vaşington, 4 a.a. - B. Ruzvclt'in 
matbuat mümessilleri konferansında 

yaptığı beyanat Cümhur Başkanının 
hattı hareketinde bir değişiklik de -
mek değildir. B. Ruzvelt, dış politika 
meselesinin 1930 seçiminin endişele
rine göre mütalaa edilmcsiJıden şika -
yet etmiş ve beyanatında, demokrasi
lere yapılan yardımı harp halinde me -
ri olacak bir ittifak gibi görmek isti
yen cümhuriyct partisinin bazı müca
delelerine nihayet vermek, alış verişin 

. 

devletlerinden gelen ve B. Ruzvelt'in 
muhaliflerinin kendisine bu noktalar -
dan hücum edeceklerini bildiren ra -
porlardan ileri geldiği kanaatini gös
termcktedir1er. Zannedildiğine göre. 
B. Ruzvelt Fransa ile İngilterc'nin ilk 
amerikan müdafaa hatlarını teşkil et
tiği fikrindedir. Bu ise Amerika'nm bu 
memleketlerden biri taarruza uğradı -
ğı takdirde askerle müdahale etmek 
mecburiyetinde bulunduğu demek de
ğildir. Amerika'nm gayretlerinin yal
nız ekonomik plana hasretmesi ve kcn 
di icraat istiklalini tehlkcye koyma -
dan demokrasileri korumağa çalışma -
sı icabedecetkir. 

Alman ve ltalyan basınına göre 

B. Ruzvelt'in beyanatı 
gecikmiş bir tekziptir 

Roma, 4 a.a . - Bütün gazeteler, 
Cümhurrcisi Ruzvelt'in matbuata yap 
tığı beyanatın çok geç kalmış bir tek
zip olduğunu yazmaktadır. 

Giornalc d'İtalia diyor ki: 
"Ruzvelt, Amerika'da bizzat kendi 

beyanatı aleyhinde gittikçe artan in
fial fırtınası karş :srnda tekzip yolu
na giderek bunun arkasında siper al
mak istiyor. Halbuki tekzip ettiği be
yanat, mükerrer defalar ilan edilen 
ve hiç tekzip edilmemiş olan İtalya, 
Almanya ve Japonya'ya müteveccih 
olan düşmanlığının daha açık bir ifa
desinden başka bir şey değildir.,, 

"Tekziı> geç k(ılmı-§tır" 
Berlin, 4 a.a. - Alman gazeteleri, 

Amerika Cümhurreisi tarafından ya
pılan tekzibin geç kaldığını yazmak
ta ittifak ediyorlar. 

Doyçe Allgemayne Saytung diyor 
ki : 

" Amerika Cümhurreisi Ruzvelt, 
şimdi katiyen tekzip ettiği beyanatr'n 
ıu geçen kırk sekiz saat içinde yap
tığı dehşetli tesirleri idrak edemiyen 
yegane adama benziyor. Ruzvelt gibi 

tecrübeli bir devlet adamından böyle 
bir şeyin hadis olmasına şaşılır. Mu
arızlarından birinin bu derece sara -
hatlc bir şey uydurmuş olmasına güç 
ihtimal verilir. Sonra, Cümhurreisi -
nin tekzibi birçok meseleleri gene 
muallakta bırakıyor.,, 

Hamburger Framdenblat, Ruzvelt -
in bu tekzibini muhalefet önünde bir 
ricat teşkil ettiğini yazıyor ve bu tek
zibi yapmış olmakla Cümhurreisi hiç 
de vaziyetini iyileştiremediğini ilave 
ediyor. 

f'ı rtına yatı§mddı ! 
Berliner Lokal Anzeiger gazetesi 

diyor ki: 
"Bu tekzip umumi efkarı tatmin 

edecek mahiyette değildir. Çünkü or· 
tada, tayyare satışlarına, bizzat Cüm
hurreisinin muht~J.i.f beyana~ın~a ve 
ayandan Pitman gıf'ıı çok samımı ar
kadaşlarının tehditlerine dair matbu
atta doğruluğundan şüphe edilemiye
cek yazılar vardır. Ruzvelt, çıkardığı 
fıtrınayı yatıştırmıya muvaffak ola -
mamıştır. Bütün dünya, bugün harP.-

ULUS 

İngiltere 
Amerika'ya yüzlerce 

muharebe tayyaresi 

ısmarladı 
Londra, 4 a.a. - Los Angeles'den 

buraya gelen haberlere göre, İngiliz 
hava nezareti en son tip harp tayyare
lerinden iki yüz tane Nord Amerikan 
kumpanyasına sipariş ctmiıtir. İngiliz 
hava nezaretinin bir memuru şimdi 
Los Angeles'de bulunmaktadır. Kum
panya müzakereler hakkında bUtUn 
tebligatın Londra'dan verilmesi lazım 
geldiğini beyan ederek bu bapta malU 
mat vermemektedir. 

İngiltere hava nezaretinden resmen 
bildirildiğine göre, siparişlerin tesli
mi şartları iyileşmiş olduğundan Ame 
rika'ya yapılan siparişleri artırmak 
imkanı hasıl olmuş ve Lokhted keşif 
tayyarelerinin miktarı 250 ye ve Har
vard mektep tayyarelerinin adedi 200 
den 400 e çıkarılmıştır. 

Yola çıkarılan tayyareler 
Nevyork, 4 a.a. - İngiliz hükümeti

nin 0Lokhayd kumpanyasına sipariş et 
miş olduğu 200 bombardıman tayyare
sinin ilki bugün Andania vapuru ile 
yüklctilmiştir. İkinci tayyare de gene 
bugün Aquitainia vapuru ile gönderi
lecektir. 

Franko kıtaları 

Geroneyi işğal ettiler 
(Başı ı inci sayfada) 

le nüfusu beş yüz bine çıkan Geroma 
halkı Franko kıtaatını büyük bir se
vinçle karşılamıştır. 
Diğer mıntakalarda ileri yürüyüş 

devam etmektedir. 

Şiddetli lıarp deııam ediyor 
Madrid, 4 a.a. - Onyon radyo tara

fından neşredilen milli müdafaa ha -
kanlığının tebliğinde, Katalonya cep
hesinde bütün bölgelerde muharebe -
nin şiddetle devam ettiği ve cümhu
riyetçilerin mukavemetine rağmen 

"müstevli" lerin sahil bölgesinde hat
larını hafif surette ıslah ettikleri bil
dirilmektedir. 

Merkez cephesinde düşman Mad -
rid'in merkez mahallesini bombardı
man ederek bazı sivil ahalinin ölme
aine aebep olmufitur. 

Estramadure cephesin e, CUmhurı-

yetçiler ValsequiIIo bölgesinde bü -
tün hücumları püskürtmüşlerdir. 

Miiltf?ci akını arttı 
Lajonguera, 4 a.a. - Dün Figue -

ras üzerine Franko tayyareleri tara -
frndan yapılan müthiş bombardıman 

buraya doğru halkın akın halinde mü
haceretini tevlit etmiştir. Gerone'nin 
zaptı haberi de süratle halk arasında 

yayılmış ve muhacereti bir kat dara 
arttırmıştır. 

Bütün hükümet dairelerinin Gigu -
eras'tan tamamiyle ayrıldığı zanno -
lunuyor. Franko tayyareleri bu sabah 
tekrar şehri bombardıman etmiştir, 
bilhassa şehrin merkezi fransız hu -
duduna giden bütün yollar ateş altına 
nlınmıştır. 

Bu akşam Franko tayyareleri La -
jonguerayı da bir kaç kere mitralyöz 
ateşi altına almışlardır. 

85.000 miilteci! 
Pads, 4 a.a. - Perpignan'dan bildi

rildiğine göre şimdiye kadar Fransa -
ya sığınmış olan ispanıyolların sayısı 
seksen beş bin kişiyi bulmuştur. 

Fransa hariciye nazırı Bone bu ak
şam ikinci defa olarak İngiltere büyük 
clisi Sir Eric Phipps'i kabul etmiştir. 

Hariciye nezareti mahafilinden alı
nan mallımata göre mülakat ispanyol 
muhacirleri meselesi üzerinde cereyan 
etmistir. 

İyi malfunat alan yerlerde ise, garp 
devletlerinin Franko hükümetiyle mü 
nasebetleri ve fransız ayan azasından 
Berard'ın nasyonalist İspanya'ya yap
tığı seyahatin esa mevzuu teşkil eyle
diği söylenmektedir. 

luılyanuır llarselon'a yiyecek 
giimlerdiler 

Burgos, 4 a.a. - Cümhuriyetiler, 
Barselona'nın tahliyesinden evci meş
hur Monscrrat manastırının bütün sa
nat eserlerini ve kıymetli eşyasını kal 
dırmışlardır. 

Yiyecek yüklü dört İtalyan vapuru 
Barselon'a gelmiştir. 

ten yarın sulhtan bahseden Vaşing
ton hükümetinin siyaseti acaba ne o
labileceğini soruşturacaktır.,. 

Börsen Saytung da şöyle diyor: 
"Beyanatına Amerika'da uyandır

dığı infial fırtınası önünde bu tekzi
be intizar olunabilirdi. Herhalde Ruz 
velt bu infialin otoriter devletlere 
karşı değil de bizzat kendi şahsına 
karşı teveccüh etmiş olmasından dola 
yı hayrete düşmüştür. Amcrika'da, 
Almanya'nın ltalya'nın ve Japonya -
nın mütecaviz fikirler beslediğine i-

Maarif Vekllimizin 
beyanatı 

(Başı 1 inci sayfada) 
ra uygun bir veçhe verecek teklif ve 
tebliğlerde bulwımalarına imkan veri
leceğini söylemiştir. 

Vekaletin bu husustaki hazırlıkla
rı şöyle hulasa edilebilir;; 

1 - Cümhuriy,etin ilanı tarihinden 
son zamanlara kadar Ebedi Şef Ata -
türk'ün Cümhur reisi sıfatiyle ve Mil
li Şef İsmet İnönünün başvekil ve 
cümhurreisi sıfatiyle muhtelif zaman 
ve yerlerde milli kültürün yükseltil -
mesi, mecburi tedrisat, maarif kalkın
ması, maarif siyasetimiz tedrisatın 
rasyonelleştirilme:;.i gibi umumi maa
rif siyasetimiz hakkında söylemiş ol -
dukları nutuklar ve vermiş oldukları 
direktiflerin broşürler halinde bastı -
rılması; 

2 - Muhtelif zamanlarda memleke
timize gelmiş bulunan, terbiye file
mindc ibaşlı başına birer mektep sahibi 
olan Con Dovey, Bois gibi beynelmi
lel şöhrete malik şahsiyetlerin vermiş 
oldukları raporların neşri, 

3 - İktısat vekaletinin milli iktısa
diyatnnız hakkında tetkikat yaptır

mak üzere Amerika iktısat profesörle
rinden mürekkep olarak getirttiği he 
yetin verdikleri raporların neşri, 

4 - tl ç sene evel memleketimiz ma
arifi hakkında bir kitap yazan Ameri
kalı pedagog bir kadının bu hususta 
vermiş olduğu rapor, 

5 - "Gerek kendi profesör ve ilim a
damlarnnızm ve gerek memleketimiz 
de vazife almış bulunan ecnebi ilim 
adamlarının maarif siyasetimiz ve faz 
la randımanlı tedrisat hakkında ver
miş oldukları raporların neşri, 

6 - Son zamanlarda pre>gram mese 
leleri ve tedrisatın rasyonel olarak yap 
tırıJması hakkında maarif vckli1etinin 
sorduğu suallere üniversiteye bağlı a
lakalı fakültelerin vermiş oldukları 

cevaplar ve raporların neşri. 

Y ekil nıutılliın nıektı~birıdc 
B. Hasan - Ali Yücel bugün erkek 

muallim mektebine giderek mektebin 
genişletilmesi, yeni pavyonlar ıyapılma 
sı, bu pavyonlara tahsis edilecek saha
lar hakkında müdürle konuşmuş ve 
tetkikler yapmıştır. Vekil yarın (bu
gün) Ankara'ya hareket edecektir. 

İngiltere'de yeni 
bombalar patlad1 

Evelki gÜn Londra'da iki metro 
istasyonunda yeni bomba hadiseleri 
olmuıtur. Hükümet derhal tahkika
ta giri§IDekle beraber İrlanda hükü
metini de vaziyetten haberdar et
mittir. 

Londra, 4 a.a. - Metro istasyonla
rında vuıku bulan infilaklar hakkında 
yapılan tahkikat, üzerinde patlayıcı 
maddeler bulunan bir şahım tevkifini 
intaç etmiştir. 

İvning Standart gazetesinin haber 
aldığına göre Nevington'da bir evde 
yapılan araştırmalarda, son suykast 
hadiselerini tahkika memur polislerin 
isimlerini muhtevi bir liste ele geçmiş 
tir. 

Yeni bir hava 
müdafaa topu 

Ncvyork, 4 a.a. - Ncvyork Herald 
Tribun gazetesi yazıyor: 

Cümhuriyetçi senatör Nyc, aldığı 
maliımata istinaden, geçen yaz hakkın
da sıkı bir ketumiyet muhafaza edilen 
bir hava müdafaa topunun İngiltere -
ye satıldığını bildirmiştir. İhtira o ka
dar gizli tutulmuştu ki, yalnız iki kon 
grc azası topu görebilmişti. Genel 
kurmay başkanı geçen sene bu topun 
imali için 47 milyon dolar tahsisat is
temişti. 

/UÜ(ÜK Dl$ 

X Berlin - Çek hükümeti ile al -
man grupu arasında Çek-solvakya'da
ki alınanların vaziyeti hakkında ya -
kında müzakerelere ba§lanacaktır. 

X Var§ova - Selahiyettar mahfil
ler, kont Ciano'nun Varşova'yı ziya
retinin şubat sonlarında vuku bulaca
ğını teyit etmektedirler. 

X Şam - Polis talebe tarafından 
tertip edilen bir nümayişe mani ola
bilmiştir. 50 kişi tevkif edilmiş ve 
bütün mağazalar tekrar açılmıştır. 

X Nevyork - İngiltere tarafından 
sipariş edilmiş olan 200 bombardıman 
tayyaresinin ilk kısmı Andadia va -
puruna konulmuştur. İkinci kısım, 
bugün Aquitania vapuruna konulup 
sevkcdilcccktir. 

X Vaşington - Deniz komisyonu, 
altı sene müddetle senede 50 gemi si
parişi hakkındaki program mucibince 
beheri 2.600.000 dolar kıymetinde 4 
yeni Kargo sipariş etmiş ve bu suret
le siP.ariş adedini 67 ye çıkarmıştır. 

Nutuklar 
ve 
hadiseler .. 

(Başı 1 inci sayfada) 

lik beynelmilel bir yeni barış ve 
silahsızlanma konf eramunın top
lanmasına Fransa'nın her türlü 
yardımda bulunacağı keyfiyeti
dir. Bone, mebuslar meclisinde 
Ruzvelt'in bir sözünü tekrar et
ti: ''Silahlanma yarışı Avrupa'yı 
ya harbe, veya iflasa sürükle
mektedir. Belki de ikisi birden o
lacaktır.,, 

Bu nutuklar 1939 harp ve sulh 
davasının düğüm noktalarından 
hiç birini çözmüş değildir. Baı
vekil Çemberleyn, Franko zafer 
kazanır kazanmaz, hiç bir ital -
yan kıtasının İspanya' da kalmı
yacağını ve ltalya'nın İspanyol 
toprak bütünlüğüne dokunmıya
cağını söylerken, Times gazete
sinin Roma muhabiri bu hususta 
Musolini'nin bir şartı olduğunu 
ilave ediyor: Franko ile askeri 
bir ittifak! İtalya İspanyadan çe
kilecektir: fakat İspanyada fran

3 - 2 - 1939 

1912 harbinin 
mukaddemesi 

(Başı Sinci sayfada) 

alışıyorlar. 

1913 başlangıcında, Cümhurreisi 
intihap edilen B. Poincare, Nantes
de irad ettiği bir nutukta demişti ki 
"Hükümetin kendini hadiselerin i· 
cap ettirdiği müşkül vazifenin ir -
tifaında hissetmesi için bütün fran
srzların itimadına ihtiyacı vardır. 
Başkaları için sulhu korumak bizim 
elimizde olmamıştır. Sulhu kendi -
mize koruyabilmemiz için, harbr is -
temiyen fakat ondan korkmıyan bir 
milletin bütün sabrına, bütün ener -
jisine, bütün vakarına malik olma -
hyız. Kendisini saydırmasını bilmi
yen sulhçu bir millet tesadüfün in -
safına kalmıştır. Dünya yüzünde bir 
harpçı ideale itaat edebilecek mil -
lctler bulunduğu müddct~e, bir sulh 
idealine en samimi surette bağlı mil
letler bütün ihtimallere karşı hazır 
bulunmak mecburiyetindedir." 
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kist nizamyı hozulmıyacağına --------------
inandıktan, ve yeni İspanya'nın 
Akdeniz muvazenesinde İtalya 
ile elhirliğini temin ettikten ş0n
ra ! Alman gazeteleri, gene bu 
zaferin, XIV mcı Lui devrinden 
beri, ilk defa, yeni bir vaziyet 
ihdas edeceğini söylemektedir -
ler: Fransa için üçüncü bir hu· 
dut! Bütün tehlikeleri, meşguli
yetleri, masrafları ile üçüncü bir 
askeri müdafaa sınırı! Fransa'ya 
karşı olan tazyik politikası, yeni 
İspanya'da, faşizm için ne kadar 
müsait ise Fransa için o kadar 
elverişsiz olan, yeni bir mesnet 
bulacaktır. 

İspanya' da harp bitince bu
günkü müphem hal ortadan kal
kacaksa da, onun yerine gelecek 
olan vuzuhun belki bugünkün -
den daha mühim siyasi kargaşa
lıklara meydan verip vermiyece
ği şimdiden ve kimse tarafından 
tahmin olunamaz. 

Beynelmilel aulh balonu hava
aa müşkülatla tutunuyor. Bugü
ne kadar birçok safra atılmıştır. 
O kadar ki artık sepette balonun 
bizzat sahiplerinden gayri kim
se görünmiyor. Acaba bu sahip
ler balonu mutlaka havada tut
mak için, kendi ağırlıklarmdan 
da fedakarlık yapacaklar mıdır? 
Bahis mevzuu, gün geçittirmek 
değil, hakikatle karıı karJıya, 
et ete ve kemik kemiğe gelmek, 
belagatlerin gürültüsü arkasın
dan, vakaların çetin mantığını 
dinlemeğe tahammül etmek
tir. 1939, Avrupa'nın pek esaslı 
bir mukadderat senesi olmakta 
devam ediyor. 

·F. R. ATAY 

Stoyadinoviç 
kabinesi istifa etti 

(Başı 1 inci sayfada) 
haftalar içinde, hırvat lideri Maçck'in 
adamı olan Subaşici dört defa kabul et
miş ve hırvat meselesinin halli imkan
larını görüşmüştür. 

llükiinwt partisirıde ikilik 
çı lmcah nıı? 

Belgrad, 4 a .a. - Stoyadinoviç ka
bines inin istifası neticesinde hükü
met partisinde ikilik çıkıp çıkmıyaca
ğı siyasi mahfillerde merakla bekleni
yor. Filhakika gerek parti reis vekil
lerindep olan Spaho gerek bizzat Ko • 
roşetz merkeziyet idaresi aleyhinde 
bulunuyorlar. 

Mcbusan meclisinin buglin için yap 
ınası mukarrer olan içtimaı geri hıra -
kılmıştır. 

Universitcliler niimayiş 
ytıptılar 

Belgrad, 4 a.a. - Bu akşam akseri
si üniversite talebesi olmak üzere mü
teaddit nümayişçi kafileleri şehrin 
muhtelif yerlerinden tezahüratta bu -
lunarak hırvat lideri Maçek'i ve sırp 
muhalefet partisi ile hırvat partisi a
rasında akdolunan kanunucvel anlaş -
masmı şiddetle alkışlamışlardır. 

Mııluılif J>artilerin toplantısı 
Belgrad, 4 a.a. - Birleşik muhale

fet sırp ve hırvat partileri bu akşam 

bir içtima yapmıştır. 
Mezkur mahfilde · kaydedildiğine 

göre, memleketin menfaatlerine tama
miyle uygun olan Stoyadinoviç'in ha
rici siyasetine karşı katiyen muhale -
fet mevzuu bahis değildir. İstenilen 
şey hırvat meselesinin halline bir ~re 
bulunmasıdır. 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Kemalpaıa Belediye Reisliğin
den: 

ı - Münakasaya çıkarıldığı halde 
talip zuhur etmemesinden kısımlara 

ayrılmak suretiyle ihalesi muvafık 
görülen Kemalpaşa'da su ile yapıla
cak elektrik tesisatı üç kısım olarak 
kapalı .zarf usuliylc münakasaya çı -
karılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM: 

Elektrik işleri grubu 1500 devirli 
20 kilovat amperlik alternatör. Kon -
trol tablosu, Koplas takımı ve tevzi 
tablosu ve beyinlerindeki irtibat kab
lolariylc santral dahili tenvirat ve te• 
sisat malzemesinin temini ile işler va
ziyette teslimi. Tahmin bedeli "2651'" 
lira ve teminatı "198" lira "83" kurut
tur. 
lKlNCt KISIM: 

İdrolik grubu: Fenni şartnamesi 
mucibince toprak kanal ve "218" met
re tulinde boro işi ile maattcfcrrüat 
"25" beygir takatinde ve "1500" de· 
virli su türbini ve tahliye kanal tesi
satı ve imali işi tahmin bedeli .. 7497 .. 
lira "33" kurut ve teminatı "562" lira 
"30" kuruştur. 

UÇONCU KISIM: 

Şebeke grubu: Fenni şartname ve 
keşif cetveli mucibince tablo ile ha
vai hat arasında "25" metre tulünde 
tahtczzemin kablo irtibatı ile .. 141,. 
adet direk üzerinde kurulacak şebe .. 
keyc ait malzemenin temini ile tesisi 
işi tahmin bedeli "8858" lira "92" ku
ruş teminatı "664" lira "42" kuruıtur. 

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

3 - lhale 16-1-939 tarihinden 1-3-
939 tarihine kadar "45" gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 1-3-939 
çarşamba günü saat "16" da Kemalpa· 
şa Belediye encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin artırma eksiltme ka
nununun 1 ve 2 inci maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Nafıa V ckaletin
den alrnmış ve bu işlerde ehliyeti bu
lunduğuna dair müteahhitlik ve ehli
yeti fenniye vesikası göste~eleri 
mecburidir. 

5 - Zarflar ihale günü olan 1-3-939 
çarşamba günü saat "15" c kadar gön

derilmiş olması meşruttur. Postaca 
vuku bulacak tcahhür nazarı itibarc 
alınmaz. 

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

Elektrik tesisat. 
Ulukııla Belediye Reialiğinden: 

1 - Kasabanın elektrik tesisatı. 
2 - Keşif bedeli 13558 lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - İhale 8. 2. 939 çarşamba günü 
saat 1 S de belediye dairesinde ypıla
caktır. 

5 - Muvakkat teminat 1017 lira
dır. 

6 - Arzu edenler pliin ve fenni ve 
eksiltm! şartnamesini dairede görebi
lirler. (328) 10331 
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H i K A y 

Dolap kapağı 

E Yeni ltalyan meclisinin 
teşekkülü ve çahşması 

[::::::~:::::~:::::~::::~::::~::::] 
NOBETÇIE~ZANELER 

Pazar 
Paaarteai, 
Sah 
Çarpmba 
Per,embe 
Cuma 
Cumarteai 

: htanbul eczanesı 
: Merkez eczanesı 
: Ankara eczanesı 

Udik'le Erbaa'yı bir birine bağlı~ 
yan çam ormanlarını ve YCfil bir o
luk içinde tmldıyarak akan az sulu, 
fakat çok çağıltılı ırmağı bilmem 
gördünüz mü? Bu yollarda yolculuk 
edenler kendi kasabalarına, bu taraf
lara, Ankara ve lstanbul'a mutlak bir 
renk ve ses yüküyle beraber döner
ler .. 

.. Ladik - Erbaa yolunda ağaç ve su, 
1'oylcre ve kasabalara doğru hücum 
~de~ bir nefis bulut içinde birlctmiı
I crdır ve Ladik kazaa.nda akşam, çam 
arın kararmasıdır. Erbaa'da yaz, su
~arın tılurdamasıdır. Alaçatı köyün
l e yağmur, mazı ağaçlarının yaprak
:;ında damla daınla damı.yar. bir 
k re ve Osman dayı köyünde bahar, 
d ınnızı ve mor çiçekleriyle tcpcrler-
~nl Ylınaçlara, yaylalara ve ovaya ıü-

zu en bir ·1 d ld s· YCfl a ır ... 
_ırakç ay evci Erbaa'da bir kaç gün 

~eçırdiJıı. Orada bakkal Mustafa c
cndi İlminde yerli bir ihtiyarla ta

nııtını. E· be . b" ger yol ve çam ormanı nı 

Yazan: llfuın TARUS Geçenki yazrmızda yeni İtalyan 
Meclisinin · (Fatiler ve korporas
yonlar meclisi) daha ziyade ne gibi 
siyasi fikirlere ve prensiplere dayan
dığını yani yalnız siyasi ~~phe
sinin umumi ve ana hatlarını gostcr-
meğe çalışmı,tık. Ne suretle teşekkül 
deceği ve faaliyette bulunacağı bilin
medikçe, parlamentolar tarihinde 
"tipik vt: orjinal" bir hadise telakki 
olunan yeni meclis hakkında etraflı 
bir fikir edinmek mümkün olmadığı 
için bu yazımızı da bu iki noktanın 
izah·na hasretmek istiyoruz. 

"Faşiler ve korporasyonlar mecli
si" ismi verilen yeni jtalyan teşrii 
meclisi, faşist rejiminin iki büyük teş· 
kilatı olan parti milli meclisi (siyasi 
teıkilat) ile korporasyonlar milli 
meclisinin (iktisadi teşkilat) birleş

mesinden husule gelen bir müessese
dir. Esasen ••Faıiler ve korporasyon
lar" ismi de yeni meclisin bu iki te
tekküle dayandıiını ve bu iki mües
seseden doğduğunu kifi derecede i
fade etmektedir. Parti milli meclisi, 
fırka umumi katibi ile fırka idare he
yeti, fırlca müfettişleri, federal katip
ler, harp malulleri ve muharipler mil-

ır YUmak gibi içine alarak ezmemiş 
ve beyaz bulutlariylc kaynıyan bir 
ç~Ydanlığı hatırlatan Erbaa köyü, bc
nı hazdan bir çarşaf içinde eritmemiş 
olsaydı: bakkal Mustafa ~fendi ile o
rada aylarca konutur, dertlctirdim. 

i it birlikleri reisleri ve memlC<ket dı-

1 
tındaki faşist tetkilatı milmeuille • 
rinden mürekkeptir. 

.. Bu adam, türk;eyi, şimdiye kadar 
K0rmediğim, duymadığıın bir lezzet· 
~ konuıuyor; bizim her gün, her da-ı ru seğirten beyaz parmaklı crzurum 1 dolaıtık evimizi... 
kıka ~ğzımızdan eksik olmıya~ alcl- gelinlerine: içi':° .?ir baba acısi~lc .ya- Dolaştık .yavr~~·:: ~ir odaya ~irdik 
~e turkçe kelimeler, onun agzınd• narak ve bır buyuk baba aevıncıyle beyaz patıaka ortulu, uzun hır se
bır garip erime ile tatlılafıyor ve her hoplıyarak, yürdüm... dir; kırmızı çizgili yastıklar, duvar
Yerde; herkese aynı hayali veren la- Mahallemiz sessizdi. Evin numarası da mavi kadifeden bir cüz kesesi... 
kırdılar, bakkal Mustafa efendinin filan olmadığı için dura kaldım. Dört Ortada pırıl pırıl bir bakır mangal!.. 
ağzından çıkarçıkmu insanın zih- yaşında ayrıldığım bu sokakta beni ev halkı ortadan çckilmitlerdi. Kendi 
hinde tamamen başka, anlaşılmaz bir tanıyan bir iz, bir hatıra aradım: yok- evimiz gibi sedire oturdum. 
nıina uyandırıyordu. tu. Soracak bir insan aradım; yoktu. Süt annem cezveyi atete sürdü. 1-

Ben gtlzel konuşan insanların met- Bir harap kapıya yaklaıtım, tokma- çimde bir hayal bir rüya canlanıyor-
h~ni çok itittim. Bir çoklarına da ken- ğı t:lurdattım. bir ihtiyar nine çıktı: du: 
dım tesadüf ettim. Bir hikaye içinde - Affedersiniz efendim, dedim, bu- Kenarda bir ceviz beşik, üstünde 
herkesin bildiğinden farklı hidiaeler ranın yerlisi misiniz? bir yepl 6glt ... ye ben aallanıyordum. 
ve insanlar zikretmek tazım geldiği- - E, oldukça evladım 1 dedi. Bllhlm> bU.. evel kalın seeini de be-
ni de bilirm. Fakat ne 0 ve ne bu te- -Yine af buyurunuz, yaıınızı ao- rabet alarak bpıyı çelanif, gitmifti. 
air altında olmıyarak size aöyliyebili- rabilir miyim? Antıeciğim Jl*lıalın bafında, bakır 
rim ki, Erbaalı bakkal Mustafa efen- - Dolcsandan bir iki yaı apğıyım ! bft et t.aaun lÇ'lnde. fincanları yıka-
di, hem konupna hakkında ve hem in-. Kalbime su serpildi. Gal~ aradıjı yord• ,~.,. bafiıf tıkırdıyordu. 
lalllD aıtır..uıı çeken mevzular inti- mı bulmuttuın. Fakat koca naneyi kıs Y'41dmdeld tlll daJc81anıyor, uçu
habmda eılae kolq kolay t:Madtıf e- dmıllUtuı da korkuyordum. Boyn~ JOrdu. Bekliyordum. annem timdi i
dilmez bir artisttil'. Onun seUlli, ko- mu btlkerek sakalımı o~ttun: tini bitirecek, ayaklarınm ucuna ba
DUflD& tavrını: 90nra hadisedeki mü- - Bundan altını§, yetmı§ sene eve] sarak beıiğimin yanına gelecek, tülü 
him rolü inkar edilmiyecek olan se- bu mahallede oturan Hacı Osman e- kaldıracak ve beyaz göğsünü a~acak 1 
vimli yüzünü burada ıöatermeğe im- fendileri tanır mısınız?.. Sonra beni kaldıracak .. Sedirin kö
ün yok. Fakat onun phaiyetinin bir Kadın yüzüme baktı. Bir atinn ata- ,eeine, ifte ıuraya, fU oturduğum yere 
cepheaini, bakkal Muıtafa efendinin rak gözlerini gCSzlerime yaklaıtrrdı. oturacak.. önümü arkamı yastıklar -
ruhunu, bana anlattığı bir hikiyenin tepemden apğı beni eibdü. Kalbim la besliyecck ... Elime bir kahve teke
lllev.zuu vuıtuiyle belirtmek, anlat- çarpıyordu ve gırtlağıma bir teY tı- ri verecek. Ben bu ıekeri aizıma ıö-
lbak belki mümkün olacak kanır sibi oluyordu. türeceiim.. Yalıyacağım.. ıırtlaimı -

••• itte o dakikada, bu mor yiislü ibti- dan tatlı bir ıey, insanı bayıltacak ka-
Hikiye ıu: yarın çil ıözlerinde .&ıilk bir ıtık dar tatlı, lezsetli bir ıey akacak 1 ıöz-
Ben uletı erzurumluyum evlat, de- yandı. Kuru dudakları gerildi. Titrek terimi kapayacatım. .. Annem manaa-

di, altmıt eeneden beri Erbaa'da otu- kolları bana doğru uzandı: bn bqından &Ulerek bana bakacak. 
rurum. Geçen sene ana baba yurdunu - Evlidmı 1 evlitçığnn Mustafa, Şekerimin auyunu içeceiim.. 
IÖyle bir &öreyim, ne olur ne olmu, ıen misin? - Kahve ne güzel olmuş sUt aone 1 
dedim. Borcu alacalı temizledim. Diyerek ağJamağa bafladı. - öyle mi evladım!.. 
Dukkinm kepengini muhkemce ört- Benim ne hale girdiğimi tasavvur GCSzlerimi açtım. Ayağa kalktım. 
tüaı. Torunlarımı kucakladım ve (ver et 1 dört yatında bu mahalleden ayrı- aklama bir ıey gelmifti: 
elini Erzurum!) diyerek yola çıktım. lan bir adamı, ıu gördüğün beyaz' sa- _Süt anne, dedim, bir odada dıva· 

Erzurum, bir büyük, ucu bucağı be· kallı dede haline girinciye kadar gör- ra ıömülmUt. ceviz kapaklı bir dolap 
liraiz telıirdir ı kenarından bakınca mi yen, adını bile duymıyan, ölümün- olacak 1 bu kapaiın üstünde oymalar 
bir ova gibi dümdüz, bembeyaz gö- den, sağlığından, haberdar olmıyan olacak 1 bir ağaç resmi 1 kapağın al • 
l"iiııür. öteıinde berisinde yeni bina- bir doksanlık kadının bana aıina çık- tında benim dolduğum tarih saatiy
lar, yaıil bahçe kümeleri, minare ve ma11na dayanabilir mi idim? le, daldkasiyle yazılı imitl ~tli 
kubbeler sivrilir ı içine girerseniz: Ben de ıaldım ıöz yaıtarımı ... Gir- ağabeğim ölürken bana vasıyet et • 
!i':rzurumun batlı batına bir dünya ol- dik içeri... ~ 

11 
mitti: 

dutunu o zaman anlarsınız. Ad takıl- Gelinler, damatlar sakallı oıu ar, (Muıtafa, git, dünya gözüyle o evi 
llllyacak ve numaraya sığmıyacak ka- tüysüz torunlar etrafımı aldı. Çayl~r gör 0 dolap kapağının iç tarafına se· 
dar çok cadde, yol, sokak ve sayılmı- kahveler içtik. ~ör. olası ~?zleri~ bır nin' dütıyaya ıeldiğin saat ve dakika
)-.ıt kadar çok kapı! Fakat ben er- türlü durmllk bılmıyor, ~utemadıyen yı çak.ımın ucuyla ya.zmıttım. .. Bunu 
tta?uına gezmek değil; anamın baba- akıyordu. . ihmal etme kardeıim) demiıti. Aca • 
..._ Jafadıiı evl ıCSrmek için gelmit- Hele bu ihtiyölr ninenin, annemın ba o dolap duruyor mu? 
~Siyah tavanlı odalarından birin- rabatuslandığı bir pde beni birkaç _Bakalım, ıoralım Mustafam! 
de dünyaya geldiiim evi görmek için saat emzimıit olduiunu duyar duy- Süt annem giıtti bir kaç dakika son-
·~~tim. lıin aksi tarafı mah~le- maz kend.imi tu~aır.ıyordum. ar gülerek geldi: 
~hl ismini bile bilmiyordum. Ak - - Ne ıse ... aıse doyum .01~ '.de- - Duruyormuı yavrum, gel betıim-
~dan, helll§ehrilerden sağ kalan dim, ille ,u baba ocağı~ıı hır goreh?' ! le 1 

...._. yoktu. Kafa kiğıdımda yazılı Kadın kalktı. Yaımagını, fera~eaını Dolabın başına gittik. Kurtlarm 
oı..ı lbaballenin adı değiflllişti. aldı. Onüme dütt~. ~ç ~dım. otede, dü,manlığına uğramıı olan kapağın 
hl1zatınıyalım, niifuı dairesinden, ta- caddeye doğru eğılmış bır evın kapı- , yüs tarafındaki ağaç resmi gö~Unaı.ez 

11
• kilttlkterlnden mahallemizin yeri- aını çaldık. ı{ hale gelmitti. Kapağı açtık. Gözlerım 

~Çıkarttım. Bir ıabah alaca karanlık- - Sen biraz geride dur oğl m, de- bembeyaz tahtada· bir yere takıldı'. 
hlııdaıı çıktım. Mahallemiz olduk- di, namahrem var.. Elimi göğeüme koydum. İhtiyar kal· 

~_'laakta idi. Fakat ben gözlerimi bu MalQm a... bim son darbelerini galiba ınümkün 
d 
... iltibb"llhya ilk açtığım zaman ıtığı gö- Geriye çekildim. Kapı arala~dı. Süt olduğu kadar canlı vurmak istiyordu. 

b k ann- ı'çeri girdi. Birkaç dakıka fısıl o d 1 k d m y • u eök yüzünü seyretıne ve .... _ ra a ıun arı o u u : 
~~ iki ıenedir burnumdan uçmı- fıeıl konuttular. Sonra batı.nı kapı - Kardetim Muıtafa'nın doğumu: 
lerı ~ toprak damların kokusunu ci- dan uzattı: Sene 1282 mah Zilhicce yönn ~ 
rtı~lllae ıindimıek istiyordum; yü- - Gel evladım 1 zarteai ba'delzeval aut 7 yi 12 dakı-

i....._ Dedi. ka geçe. . .. 
.ıa ~bo tlın: tatları sökülmüt yollar- Fakat ah, bana ne olmuıtu. O.ldu- Olduğum yere çöktüm. Yilzümü aut 
...._ - gw um yerde r•kılmıt gibi idim. Dızle- · 1 · d k -x.ıa x.ı&-. ,,. .. unda bir çıngırakla süt gü - :s- annemin dız erme ayayara -. • 
•-..ıtt1-ı ki · rim titriyordu. Birkaç defa davran • ğl d kapılaını-.a taııyan sümüklü eıe. .e. rı.:. dım, a a nn ... dmı, adım atamıyordum. Süt annem . . k h 1 .. -nro ve ın önüne çıkmıf mavı gozlu Ondan ötesını pe atır ıy-,,. • 

n-L~ bana baktı, gülümsedi, sonra yanıma ki '!I bir 
ıa ... ..--ue Yanakları çamurlu çocuk - rum evlit, zatea ne kaldı r 
bir e:~e ıeve yiırüdüm. Dallarında gelerek koluma girdi. ,eye ebediyen yanarım. Bu da Erzu-
rı; ibilc ka~ar vişneler sarkan ağaçla- Başımı eğerek girdiğim bu kapı- rumdan kamyona binip iki saat uzak· 
... il lclerınde birer altın gerdanlık dan çıkmayı yarabbi, bana nasip etme ]...tıktan sonra aklıma geldi: 
- 1--L f ·· diyordum. Burada doğdum, bırak bu· ...,.. ~ ho "-•ııı;, akik gözlerle etra ı suzen Ben 0 dolabın kapağını niye oıwua 

KorporHyonlar milli meclisi ise ik
tisadi katogorileri temsil eden birlik
ler müaC'Sillerinden terekküp eder. 
Parti milli meclisinde ve kcwporaı -
yonlar milli meclisinde iza olanlar 
yeni meclisin de azası olacaklar ve bu 
vazifelerden ayrılmak teıril meclisin· 
den ayrılmağı istilzam edecektir. 

Yani meclis azalığı sıfatını tanı -
mak salahiyeti parti ve hükümet reisi 
olan Duçe'ye aittir. Binaenaleyh aza
lık kararnamelerini (mazbatalarını) 
Düçc verecektir. Meclisi içtimaa da -
vet etmek selihiyeti de hükümet re -
isine aittir. Yeni meclisin ne suretle 
faaliyette bulunacağı ise, meclisi te -
sis eden kanundan sonra "dahiıt ni -
aamname encümeni,, tarafından he -
men hazırlanıp meclisçe kabul edi -
len yeni dahilt niz,ımı•mni ıöate -
mekteclir. Bu ni..,,,,eme yeni e9Hla
ra ve eski meclı.in bir uıra yakın 
faali,.etinden alınan tecrübelere gö -
re tanzim olunmuştur. Bir kere yeni 
nizamname tanzim olunurken hakim 
olan zihniyet, meclisin faaliyetinde -
ki formaliteleri ınümkün mertebe a • 
zaltmak ve zaruret olmadıkça forma
liteler t.t>it etmemektir. Bundan 
bafka, eski nizamnamedeki ekalliyet 
flrkalannm baklal"mı temin etmek 
maksadiyle konmut olan teminat ma
hiyetindeki hükümler de kaldırdmıf· 
tır. Yeni mecli8ini reisi kıral tarafın
dan tayin edilecektir, (fafist rejimde 
intihap usulü yoktur) Meclis reisi 
büyük ıelihiyetlerle techiz edilmit • 
tir. Meclis encümenlerinin te,kili, 
keatörlerin (iki kestör), kitiplerin 
(aekiz ki tip) tayini reise aittir. Li -
beral parlamentolarda meclisin kendi 
teıkilatını yapmak meclise ait iken 
faıist mecliste reise verilmittir. Ka -
nun sarahaten bu selihiyeti (organi -
zatif ıelihiyet) reise vermektedir. 
Binaenaleyh meclisin bütün memur
larını tayin eder, Meclisin te,rii, i -
dari, dahilt zabıta, ve inzibati faali -
yetlerini o mürakabe eder. Meclisi 
temsil ve idare etmek vazifesi de ona 
aittir. 

Reis vekillerinin (Bunları da kıra] 
tayin eder), keııtörleriıı katiplerin 
vazifeleri reise yardım etmektea iba
rettir. 

Mecliste 12 tetrH encümen bulu -
naca1'tır: 1 hariciye; 2 dahiliye; 3 i
talyan Afrikası itleri; 4 adliye 5 Mil
li müdafaa; 6 milli terbiye: 7 nafia: 
8 münakalat: 9 ziraat; 10 sanayi: 11 
ticaret ve gümrükler; halk kültürü ve 
meslek ve sanat encümenleri. 

Büdce encümeni teıril encümenler
den ayrı bir encümen olarak göateril
mektedir. Dahili nizamname encüme
ni de muhafaza edilmittir. 

Bu daimi encümenlerden batka bir 
de hususi encümenler vardır ki bun
lar tamamiyle muvakkat mahiyeti ha· 
iz olacaktır. Bu muvakkat encümen
ler, müıtesna ehemmiyeti haiz olan 
bazı itlerin ve kanun liyihalarmın 
tetkiki için, ya h~kümet reisinin tek
lifi üzerine ve yahut resen meclis re
isi tarafından tetkil edilecektir. Bu 
hususi ve muvakkat encümenler teşrii 
mahiyeti haiz deiildir. Çünkü vazife
leri kanun liyihalarını iptidai tetkik
ten geçirmekten ibarettir. Bu eneli -
menlerden geçen pnun llylhalarımn 
umumi heyetten de geçmesi zaruri -
dir. 

Y cızcın: Atıl AKGOÇ 

edileceği tahmin olunmaktadır. En
cümenlerin çoğaltılması, meclis sa -
lahiyctinin haddinden fazla dağıl -
masını intaç edeceği için muvafık 
bulunmamıştır. 

Alelade kanunların hemen büyük 
ekseriyeti ait olduğu teşrii encümen
den geçmekle tekemmül edecek heye
ti umumiyeye arzedilmiycccktir. Ka
nun bu hususta hükümet reisine bü
yük bir salahiyet vermektedir. Hükü
met reisi lüzum gördüğü kanun layi
halar:nın heyeti umumiyeden geçme
sini istiyccek ve o zaman kanun layi
haları heyeti umumiyeden geçe -
cektir. 

Bundan başka istinai ehcmiyeti ha
iz olan ka~un layihaları da heyeti u -
mumiyeden geçecektir . 

Heyeti umumiyenin faaliyeti usu
lü çok scrileştirilmi,tir. Heyeti u -
mumiye içtimalarında kanuni nisap 
daima mevcut farzcdilccektir. Encü -
men reisinin, lüzum gördüğü halde, 
nisabı kontrol etmek salahiyeti var
dı'r. Nisap olmadığı tahakkuk ettiği 
takdirde içtima ıelecek celseye bıra
kılacak ve o celsede mazeretsiz evci -
ki içtimaa gelmemiş olan azaların i -
simleri okunacaktır. 

Heyeti umumiyetle müzakereler ka. 
nun layihasını tetkik eden encilme -
nin metni üzerinde yapılacaktır. 
Ayni kanun layihaaını ayrı ayrı muh
telif encümenlerden geçirmek usulü 
kabul edilmemittir.) Bir kanun layi
tıası muhtelif encümenleri ali.kadar 
ettiği taktirde reis o kanun layihası 
için mü,terek bir encümen te! -
kil edecektir. keyeti umumiye müza
kerelerinde vekiller hariç olmak üze
re hiç bir ınilU iza (mebm til>iri ye
rine milli iza tibiri kullanılmakta -
dir.) Kanun l&yihaamm milzaket"etin
de kaidetcn iki defadan fazla ıCSz 
alamıyacaktır. 

(Ayanda bir deflc:lan fazla söz a • 
lmamaz) Pek mahdut hallerde bir A
zanın iki defadan fazla da saz söyle
mesine iıtimaen müsaade edilmekte
dir. Hatiplerin ıiS.deri zaman ile tak -
yit edilmemit iae de, mU.tacel bal -
lerde reis, hatiplerin eöz söyleme za
manlarını tahdit edebilecektir. Aza -
lar, müzakereler eanuında tldil tek
liflerinde bulunabilirler. Vekiller ka
bul ettikleri takdir.de bu t~dil teklif
leri riyas~e nazarı itibara alınarak re 
ye ar:ıolunabilir. Vekiller tarafındar 
kabul edilmiyen teklifler üzerindt. 
münaka,a yapılamaz reye de konula
maz. Ancak 50 ba teklifin reye kon
muını bir takrirle laterlene o lmDllll 

reis teklifi reye koymal• mecburdur. 
Rey verme sietemlerinde de tldiller 
yapılmıftlr. Uç suretle rey verilecek
til': El kaldırma, tayini eaami, alkı .. 
Heyeti umumiyede kaideten el kaldır
ma usulü ile rey verilecektir. Alılq ile 
reye konulmasını teklif etmek hakkı 
yanlız reise wrilmiıtir. 
Azaların kanun teklif etme salihi

yetine dokunulmanuıtır. Yalnız mert 
olan karıtık usul daha basit bir hale 
getirilmittir. Aza tarafından bi~ ka
nun teklifi yapıldıtı zaman, reıs bu 
teklifi ulihiyetli encümene havale 
edecektir. Encümence kanun teklifi 
naaarı itibara alınmaia liyık görül • 
düğü takdirde, meclis reisi bu teklifi 
hükümet reisine gönderecek, o da tekli 
fin meclise arzını muvafık görürse, 
yalnız encümen tarafından. yah~t he
yeti umumiyec:e tetkik edılmeaı. ti: 
zımgcldiğini tasrih ederek meclıae ı
ade edecektir. 

ltledikleri suçlardan dolayı &z:ala • 
rın masuniy~tlerinin reft ve takıbata 
mezuniyet talebi hakkında hükümet
ten gelen tezkereler yalnız adliye en
cümenince tetkik edilerek bir karar 
verilecektir. Heyeti umumiyeye sevki 
ancak alakadar banın talebi ile ola
bilecektir. itte yeni meclisin faaliye
tini tanzim eden esaslar bunlardan i
barettir. 

: Yeni ve Cebecı eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ece ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenitehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir 7aralanma. bir kaza. fevkallde bir 

hastalık vukuunda acele ımdat istemek 
için beledıyeler haataneııne (2257) 
numara ıle telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Nwnaralan 

Yınıın hiban: (1521 ). - Telefon müra
racaat. tehir: (1023-1024). - Schırlera
rası: (2341-2342). - Elektrık ve Hava. 
cazı infa memurlucu: (1846). - Me
aaJerı Sch,r anbarı: (3705). - Takıi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpau,n cı
varı: (2806-3259). • Yenitehir. Havua
başı Bizım taksı: (2323) •• Havuzbatı
Guvcrı takaı: (3848). Birlik takli : 
(2333) •• Çankırı caddesı. Uluı taksi: 

(1291 ). - latanbul taksisi: (3997). 
Otobüalerın ilk ve .;ou aeferleri 

Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dcrc'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7 .25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dıkmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Kec;ioren'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etllk'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 
Uluı M dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Cebecı'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
~ebecı'dcn As. tabl.ra 7.00 -.-
AL fabL dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenitehır'd.;n Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulııa M. dan Yenı,chir'c 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akkopru'7e 6.U 7.00 
Akköpru'den S. pazarı'na 7 .30 9.45 
Bahc;eli Evlerden Uluı M. na 7.45 -.
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yıe htaayoa araıında her 

be' dakikada bir sefer olup uen u
manları seferler daha aıktır. 
U. Meydanı'yle Yeni,ebir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı araaında aa~t 
8 den 20 ye kadar vasati ber be• claln
kada; aaat 20 den 21 e kadar ber on da

kikada · aaat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her U, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferler Yardır. 

f Akpm1arı Ulus Me7danı'ndan aut 23 
deki son aeferlerle bunlann Ulua '!'e1'· 
danı'na donütleri sincmalarm daiWI 
1&atlerine tibidlrler. 

Posta Saatleri 
Teabbiltlil saat (18) e kadardır. 
Posta 1Ut (19) a kadar latanbal ciheti-
ne mektup kabul eder. • 

Tren Saatleri . 
ffa>'darpa ... ,.. ı Her ubah l.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Paaarteai. Per· 
ıembe. Camart-1 
Toroa ailrat.) 

Samsun hattına : Herııün 9.35 (Ka:rae
ri, Si.aı. Amaın ba 
hat ilaerindcdir.) 

Di,..rbakır hattı : Her ıiin 9.35 
Zonpldak hattı : Hercim 15.00 

Askerf Fabrikalar 

inşaat 
mühendisi 
alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umam Miİdll'o 

tütünden : • 
Alınacak intut mBhendisınin her 

türlü statik heaaplaroa beton arme ve 
mi.mlride mtltehau11 oımuı pırttır. 
lsteklilerin timdiye kadar ne eibi it
ıerde çalııtıklarını gösterir veaikala
riyle Nafıa Vekiletinin ruhlatname
Jerini birer iatidaya bağhyarak umum 
mUdürlUie ınüracaatları lüzumu itan 
nJunur. (43) 10090 

lıtanbul Haydarpa .. ba1tanesi sabık 
ıöz mütehau111 ve Gillbane butaaeal 

sabık ıöz b-. aaua•i.ai 

Göz 'Doktoru 

SITKI FIRAT 
Maayenehannlni Saımaa'dan Anka· 
ra'J'A nakletmiıtir. Mua7ene: Sabüa 

9 dan 19 a kadar 
Belcdl)'e sırası Talu Ap. kat: 1 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyaaetiad'ID : 

Cinai Miktarı 

Elektrik ıebeke 
demir direkleri 
U ve kötebent 
travers demiri 
Demir clvata ve 

250 adet ( 40) ton 

1500 kilo 

Muhammen B. 
Lira Kr. --
4156 90 

Muvakkat T. 
Lira Kr. 

311 77 

ıomun 300 kilo 
1 _ Açık eksiltmeye çıkarılan yukarda muhammen bedeli ve muvakkat 

teminatı yazılı Ezine elektrik tesisatı ıebeke .d~mir direkl~ri ve teferrila· 
tına talip çıkmadığından 28-1-939 tarihinden ıtıbaren 10 gun daha usatıl-10~

01ları •e bem beyaz yumurtasını rada öleyiın 1 k bıraktım? Onu yerinden .CSkUp ala • 
,_~n kenarındaki gübrenin üstüne Siyah malta tatlı havluyu geçere caktım. Yerine oümütten bir kapak 
~·""ur.. L ı delik de•ik tertemiz merdivenleri • bu 
Cali 

~~ tarkılarla uzakla~ a a- 7 ! yaptırıp takacaktım. Onu alıp raya 
-"'Ut ak çıktık. Uzun, geni• bir divanhane et· 

YUrUdUaa, lan gözlerimle okşıyar rafında çep çevre odalar 1 sağ tarafta getirecektim. Altm yaldızlı bir çerçe-
Yaı • etrafı kafesle çevrili; badanalı dıvar ve içine koyup 'u duvara, torunları-

Bütün meclis haları encümenlere 
~vzi edilmiyecektir.. Adetleri 650 
tahmin olunan meclis izalarmm an -
cak üçte ikisinin encümenlere tevzi 

~~ . ~ 
2 _ İhalesi 6-2-939 pazartesi günü saat 10 da Ezine belediye daırea e 

encümen huzurunda yapılacaktır. . 
3 _ Kqifname ve ,.eni huıusi tartnameai lıtanbul'da Ta• han 5. ~cı 

katta (Sumq) prketinden ve Ezine belediye kale~inden. para~ız. verı~rr. 
4 _ :t.teklilerin kanuni vesaik ve muvakkat tem'""tlanyle bırbkte iha

le gün " aaaWıde müracaatları ilin olunur. (725-379) 

daa d iliz CiSzlerinin birtni peştamalın- parçalarına mısır koçanları bui~Y mın &özlerinin önUne uacaktıml 
ba1r.a ':. Uzttarak bana korka korka mdan resimlikler uılmıt seran lluıtafa efendi ımtu. Kucaimdakl 
,._. :beı'-..ııi~Ui ersurum kızlarına ve sap 

1 
k lumda Ut annem. gCSs- en kiiçilk torununun ıerdanmı kal-

_,.. •lıaı çıplak çocujunu ıu~urma -~'--' s ---.ı- -ıar dırdı befu kdlarla kttlltl kıramı ptm U.t ı.,ma doi lcrimde ve ..-&lllUD ucuuua ,,._. • , 

dudaklarını o klğıt cibl ince deriye 
yaP.ıttızdı. 
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Zeylin lanesi ahnacak 

RESMİ İLANLAR 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : • 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

rinin ihtiyacı için 14.000 kilo zeytin 
tanesi açık eksiltmiye konmuştur. 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

Öğretmen ahnacak 
M. M. V ek&leti Askeri Llaeler 

Müfettiıliğinden : 
1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayseri civarındakı yenı bi
nasına nakledilecek olan "Ankara-<ie· 
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart . 
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te
ahhüt etmiş olmak. 

b) İstekli olduğu ders için ehliyet· 
1i bulunmak. 
(Kültür bakanlığınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec· 
buri hizmeti bulunmamak. 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
1~ lira ücret ve oturmaları için okul 
cıvarında Zenciderede aile ikametga
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M 
M . V. askeri liseler müfettişliğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri . 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce
melerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016} 9076 

Gaz idrofil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

elli bin beş yüz lira olan bir milyon 
beı yüz bin metre gaz idrofil 22 şubat 
939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

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

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

3000 BaHaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz levazım 

Satın Alma Komisycinundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (21330) 

lira olan (3000)adet battaniye 7 ıubat 
939 tarihine rastbyan sah günü saat 
14 de kapalı zarfla alınmak üzere ek 
ailtmeye konulmuştur. 

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

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

(377-203) 10236 

1 O kalem ilôç alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misy.>nundan: 
1 - Eskişehir hava hastanesi için 

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

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarpmba 
günü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te
minat mektup veya makbuzlarını ko
misyona vermeleri. (212) 10239 

190 kalem alill hbbiye ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi•yonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmiye konu· 

lıan 190 kalem aleti tibbiyeye istekli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
ekailtmiye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 5.800 beşi bin sekiz yüz lira o
lup ilk teminat mikdarı 435 liradır. 

2 - Eksiltme.si 8-2-939 çar~ 
günü saat 11 de vekdlet satınalı11a ko
misyonunda yapıl:ıca;.tır. 

3 - Li.atcsi her gün komisyonda 
görülebilir. 

Lôcivert kumaş ahnaca"k 1--------~ M. M. Vekaleti Deniz Müstetar- Ankara Levazım Amirliği 
lığından : 

Deniz okurlarının tüysüz lacivert 
şayak ve deniz eratınm tüylü lacivert 
şayak elbiselik kumaşları ile paltoluk 
tüylü kalın lacivert şayak kumaşları
nın evsaf ve tipi yeniden tetkik ve 
standarize edilecektir. 

Bu nevi kumaş imalatı ile meşgfıl 
fabrika ve ticareti ile meşgul müte • 
ahhitlerin bir metreden aşağı olma • 
mak üzere Ankara'da vekalet binası 
içindeki deniz levazım şubesi müdür
lüğüne ibraz ve teklif edecekleri ku
maşların ayrı ayrı tetkik olunup bun
lardan bir veya bir kaçının intihap o
lunarak buna göre standart bir ku
maş kabul edileceğini ve bundan böyel 
deniz ordusu kumaş mübayaatmm bu 
kumaş tip ve evsafı üzerinden yapı
lacağını ve taliplerin numuneler ile 
birlikte en son 20 şubat 939 tarihine 
kadar müracaatları lüzumunu bildiri-
rim. (335) 10378 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

İnşaat yaptırılacak 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik 

işleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Silahtar ağada tesis edilecek 

yeni kazan dairesinin betonarme te -
mellerinin inşaası kapalı zarf usuliy
le eksiltmiye konulmuştur. 
· 2 - Muhammen bedeli 36287 lira, 

Muvakkat teminat 2722 liradır. 
3 - Eksiltme 13 JUbat 939 pazar

tesi günü saat 10 da metrohanında al
tıncı katta toplanacak arttırma eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve plan
lar idarenin veznesinden 182 kuruş 

mukabilinde alınabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltmiye girebil· 

meleri için şartnamede yazılı vesika· 
ları teklif mektupları ile birlikte ver
meleri lazımdır. Bu işe girmek üzere 
Nafia Vekaletinden alınacak ehliyet 
vesikası için eksiltme tarihinden en 
az sekiz gün evel vekalete müracaat 
edilmiş olmalıdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 nu
maralı kanunun ahkamına uygun -ola
nt'k elnı!ltmeden btr ntL't n"el komi• 

yon reisliğine verilmiş olması lazım-
dır. 518-303 10324 

iç isler Bakanhğı 
~ -' . 

Bir müşavir aranıyor 
Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğün kadroaun

da 300 lira ücretli bir müşavirlik va
zifesi açılmıştır. 

Bu vazifeye göre, kuvetli bir umu
mi malumata sahip olmak, tevdi edi· 
lecek yabancı matbuatı günü gününe 
takip ederek bunların ait olduğu ya· 
bancı memleketin dış politika tema· 
yülleri ve iç politika davaları hakkın· 
da tahlili ve terkibi hulasalar yap
mak bundan başka da türkçe metinle· 
ri kuşursuz bir şekilde yabancı dil· 
lere tercüme etmek yahut verilen 
mevzuu, doğrudan doğruya bu diller
le kaleme almak lazımdır. Bu itibarla, 
türkçeye ve yabancı dillere hakkiyle 
vakıf olmak şarttır. 
Diğer vasıflar ise, şunlardır: 
a) Türk olmak 
b) Yüksek tahsili olmak 
c) Başka bir yerde vazifesi olma 

mak 
d) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerde 

başarıcılığı ve hüsnü hali belegelerle 
tespit edilmiş olmak 

e) Ykarıdaki izahat derecelerinde 
fransızca ve ingilizceye vakıf olmak 

2 - Müsabaka imtihanına girmek 
istiyeınlerin 15 'ubat 1939 tarihine 
kadar hilvİty'et kağıtlarını, diplomala
rını, vesikalarmı ve 4,5 X 6, ebadın· 
da iki adet fotoğraflarını bir istida ile 
matbuat umum müdürlüğüne gönder-
meleri lazımdır. · 

7000 çift kundura ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
7000 çift kundura kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bede
li 30450 lira ilk teminat 2283 lira 7 5 
kuruştur. Eksiltmesi 9 şubat 939 per
şembe günü saat 10 da Erzurum'da 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tek
lif mektupları belll saatten bir saat 
evveline kadar komisyon başkanına 
verilmiş veya posta ile gönderilmiş 
bulunacaktır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. (262) 10280 

22000 Kilo sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - uarnizon birlikleri ve müesse

selerinin ihtiyacı için 22.000 kilo sa
bun eksiltmeye konmuştur. (Kapalı 
zarfla). 

2 - Tahmin bedeli 8800 lira olup 
muvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - Eksiltmesi 11. 2. 939 cumarte
si günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü teminat ve teklif mek
tuplarını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar Ankara le
vazım emirliği satın alma komisyo
nuna vermeleri. (273) 10290 

Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiaonundan : 

Alayın senelik ihtiyacı olan 28500 
kilo bulgur teklif edilen fiyat gali gö
rüldüğünden: 

1 - Yeniden 28500 kilo bulgur ek
siltmiye konulmuştur. 

2-Tahmin beleli 2850 lira olup mu 
vakkat teminatı 203 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 10. 2. 939 cuma günü 
saat 14 tedir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplat'mı Ama11ya alay eatm •1-
ma komisyonuna vermeleri. (275) 

10293 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - İzmir komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 300.000 kilo yulaf kapa
lı zarf usuliyle ekailtmiye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 şubat 939 cuma günü 
saat 16 da İzmir'de kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli tutarı 16500 lira
dır. 

4 - Teminat mµvakkat akçesi 1237 
lira 50 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmiye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ves ~ 
kalariyle teminat ve teklif mektupları 
nı ihale saatinden en az bir saat evetine 
kadar komisyona vermis bulunacak· 
lardır. (280) 10295 

Bir iskele yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mev 

kii için kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuş olan bir iskeleye 19. 1 
939 perşembe günü talip çıkmadığın· 
dan 2490 sayılı kanunun 43 maddesi· 
ne göre bir ay müddetle uzatılarak 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu müdckt zarfında talipler 
her gün için komi&yona müracaatları. 

(279) 10305 

Mercimek alınacak 

2 - Muhammen bedeH 3920 lira o
lup muvakkat teminatı 294 liradır. 

3 - İhalesi 16-2-939 perşembe gü
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ünı;ü maddelerinde istenilen belge • 
leriyle birlikte Ankara levazım amir
liği satı:ıalma komisyonuna müraca-
atları. (352) 10366 

Sabun ah nacak 
Ankara Levaz1111 Amirliği Satm 

Alına Komiayonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 200.000 kilo 

sabun kapalı zarfla eksiltmiye kon • 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 70.000 lira olup 
muvakkat teminatı 5250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-2-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 
4- Eksiltmiye gireceklerin eksiltme 

günü 2490 sayılı kanunun 2,3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını İzmir levazım !mir
liği satınalma komisyonuna vermele-
ri. (376) 10382 

Bir mimar aranıyor 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesirde bulunan kolordu ıçın 

aylık 200 lira ücretle bir mimara ih· 
tiyaç vardır. Taliplerin dilekçe, hüs
nühal eshabından olduklarına dair i
dare heyetince tasdikli hüsnühal maz
batasr, mezun oldukları mektebin dip
lomasr, şimdiye kadar Uulunduğu hiz
metlerde almış oldukları bonservis ve 
Türk olduklarına dair nüfus tezke • 
releriyle birlikte Balıkesir kolordu 
komutanlığına müracaatları 

(377) 10383 

Sıhat Bakanhoı 

Seram şişeleri al.nacak 
Merkez HıfzıNıhba Müessesesi 

Satm Alma Komisyon· Reisliğinden: 
1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

için yena mamulatı beş, on ve yirmi 
litrelik serom şiıeleri 11. 2. 939 cumar 
test gtıntı saat on birde açık eksiltme i
le satın alınacaktır 

2 - Muhammen bedel 3700 lira olup 
muvakkat teminatı 277 lira 50 kurut-
tur. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 
mutemedinden parasız tedarik edilir. 

(277) 10294 

Fakülteler 
Palto ahnacak 

Ankara Hukuk Fakültesinden 
Fakülte leyli talebesi için 130 - 140 

palto alınacaktır. Paltoların tutarı 

(3500) lira ve muvakkat teminat 
(262,5) liradır. İsteklilerin şartname. 
yi ve kumaşı görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 1 ı. 2. 939 
cumartesi günü saat 12 de fakülteye 
müracaatları. (333) 10333 

- Hava Kurumu 

2 Otobüs a hnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 
25 Erkişi taşıyabilecek, fazla hava

leli olmıyan, şehirler arası yollarda 
kolaylıkla işliyebilecek 2 tane otobüs 
satın alınacaktır. Karoserisi yerli o
labilir : şoför mahalli ayrı, üzerinde 
bagaj koymak için yer olmalıdır. İs· 
teklilerin 15-2-939 tarihine kadar ev· 
saf, fiat ve teslim müddetlerini bir 
teklif halinde bildirmeleri ve tafsi · 
!atlı resim göndermeleri ilan olunur 
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Boya ve lak ahna<ak 
Türkkutu Genel Direktörlüiün · 

den: 

4 - latelı:lilerin belli saatten bir sa 
at eve.lioe kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarwı komısyona verıneleci. 

3 - Miisabaka imtihanı 20 ,ubat 
1939 günü 'Saat 9.30 da, Ankarada mat 
buat umum müdiirlüğünde ve lstan· 
bulda vilayet matbuat bürosu ıefliğin 
de yapılacalrtrr. ' 

4 - İsteklilerin imtihan günü An 
karada, matbuat umum müdürlüğüne 
ve lstanbulda matbuat bürosu sefliği-

Şartnamesi ve listesi mucibince 
Ankara Levazım Amirliği Satın Türkkuşu atölyesi için kapalı zarf u · 

\.ima Komisyonundan : ,. suliyle muhtelif boya ve lak alına · 

1 - Garnizan birlik ve müessese · caktır. 
(213) 10249 

64 baJ binek hayvanı ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Harp okulu için 64 baş binek hayva 

nı birdc:n veya perakende suretiyle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık hayvanı olanların 17 tubat 
939 güoü saat 15 de hayvanları ile bir· 
likte Ankarada M. M. V. satınalma ko. 
DA müracaatları. (356) 10371 

ne müracatları. (302) 10314 

Kayıp 
Ankara V. nüfus müdürlüğünden 

aldığım nüfus tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bil· 
kümsüzlüğünü ilin ederim. Hacıdo -
ğan mahallesinde mukayyet Süreyya 
IW'iÜD. 342 

leri ihtiyacı için 32.000 kilo mercimek Muhammen bedeli cif Ankara 8.000 
açık eksiltmiye konmuştur. lira, ilk teminatı 600. liradır. 

2 - Muhammefl bedeli 3520 lira o- İhalesi 7-2-939 salı günü saat 15 te 
lup muvakkat temina t ı 264 lin•dır. Türkkuşu levazım bürosunda yapıla· 

3 - ihalesi 16-2-939 p1: r~ mbe günü caktır. Şartnamesi parasız verilir. 
saat 10 dadır. İsteklilerin muayyen günde eksilt· 

4 - Ekailtmiye gireceklerin ekl'ilt me saatinden bir aaat evetine kadar 
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve3 usulü dairesinde kapatılmış zarfları
üncü maddelerinde istenilen belge- nı makbuz mukabilinde levazım bü -
teriyle birlikte Ankara levazım amir- rosuna vermiş olmalıdırlar. Postada 
liği satınalma komisyonuna müraca- vukua gelecek gecikmeler kabul o 
atları. (350) 10365 lunma.z. 224 
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Muhtelif eşya ve malzeme ahnacak 
Ankara~ Levazan Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

939 yılı agustosunda harbiye okulundan subay olarak çıkacak 1000 küsdi 
okur için aşağıda cinsleri yazılı eşya ve malzeme taahhüde bağlanmak sO" 
retiyle satın alınacaktır. 

Bu taahhüde iştirak etmek istiyen müessesatm alınacak eşya ve malıej' 
menin en iyi cinslerinden'kıyafet ve techizat talimatnamelerine uygun oıı! 
rak yapılmış birer nümunelerinin en ~on olarak 6 şubat 939 pazartesi ak;;J 
mına kadar harbiye okulunda teşekkeül etmiş olan muvakkat satınalma kol 
misyonuna göndermeleri ilan olunur. (235) ~ 
Subay elbisesi: 1 kilot, 1 ceket, 1 şapka, 1 manevra şapkası imal edildi 
parçalariyle beraber 
Subay kaputu: Kumaş ve kullanılan malzeme parçalariyle beraber 
Çizme: imal edildiği malzemenin parçalariyle beraber 
Battaniye 4 kilo ağırlığında 1,50 arz 2,40 tulfında 
Büyük üniforma: Kılınç ve teferrüatı beraber 
Alimünyüm matara: imal edildiği malzeme parçalariyle 
Manevra kemeri: 
Manevra sandığı: imal edildiği malzeme ve parçalariyle beral>er 
Portatif karyola: imal edildiği parçalariyle beraber 
Kronometre saat: 10258 

Un ve Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan : 

Muhanunen Muvakkat Eksiltme 
Miktarı ait olduğu bedel teminatı Eksiltme nin tarihi sa 

Kilo Cinsi birlik Lira Kr. Lr. Kr. şekli 

---- - - -- - ---- ------
600000 Arpa Merkez 

birlikleri 16500 1257 50 K. zarf 15-2-939 çarşamba 1 
200000 Uun Birecik 

HD. TB. 24000 1800 00 " ,. ., ıs 
1 - Eksiltmeye konulan arpa ve unun miktarları; muhammen bel elleri. 

muvakkat teminatları eksiltmclerinin şekli ve icrası tarih ve saatleri yu • 
karıya yazılmııtır. 

2 - Evsaf ve teslim şartla'.rı gösteren şartnamesini istekliler her güıı 
Urfa'da tümen satınalma komisyonunda okuyabilir. Ve komisyondan pa• 
rasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda ya• 
zıh şekli, tarih ve aaatlerde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı açma saatinden bif 
saat evveline kadar satınalma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez 2490 sayılı 
kanunun 34 üncü ınaddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif 

mektupları kabul edilmez. 
5 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde bildirilen vesikalar muvakkat te-

minatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. (272) 10322 

Kereste ve çivi alınacak 
Arrkara Levazım Amirliği Satm Alma Komi•yonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle aşağı• 
da cins ve mikdarı yazılı kereste, çivi satmalınacaktır. 

2 - İhalesi 16-2-939 pereşembe günü saat 11 de müstahkem mevki satırı· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda mikdarı yazılı muvakkat teminat 
makbuzları veya banka mektuplariyle birlikte müstahkem mevki aatınalrııl 

komisyonuna müracaatları. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel iç ve d1' zarfları kırmızı bal m.S
mu ile mUbUrlemnl! olduğu halde komisyona verilmelidir. Poetada .etri ~-

cikıneler komisyonca kabul edilmez. 
S - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 23 üncü maddelerinde vesikaları yan· 

larında bulunmahdır. ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecburi· 
dir. Aksi halde eksiltmiye iştirak ettirilmez. 

6 - Keresteler ait fenni ve hususi şartnameler Ankara, İstanbul ve İzmir 
levazım mirlikleri satmalma kamisyonlariyle Çanakkale müstahkem mevki 

satınalma komisyonunda görülebilir. 
Talipler istenen kereste ve çivinin heyeti umumiyesine fiyat teklif et .. 

meye mecburdurlar. (375) 

Cinsi Miktarı Ebatları Metre mikabı Tutarlan 

Kereste 

" .. .. .. .. 
Çivi .. .. .. 

" 

1908 Ad 4,00 X 0,06X 0,25 
1116 ,. 4,00 X 0,04 X 0,25 

576 ,. 4,00 X 0,03X 0,25 
1000 ., 4,00 X O,lO X 0,10 

900 ,, 4,00 X 0,12 X 0,08 
1000 ,. 4,00 X 0,13 X 0,13 

300 Kg. 8 Sm. lik karfiçe 
300 .. 10 .. .. .. 
300 .. 12 .. .. .. 
300 .. 14 .. .. .. 
300 •• 16 .. " .. 

1500 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
52 50 17009 40 

Muvakkat teminatları 
Lira 
1376 

3~8,560 M. 

Çivinin kilosu 
Kuruş 

19 

10381 

Muhtelif m~eme alınacak 
Ankara levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle aşa
ğıda cinse ve mikdarları yazılı malzeme satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 16 şubat 939 perşebe günü saat 15 de müstahkem mevki sa • 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin mezkur tarihte aşağıda mikdarlar ı yazılı muvakkat temi• 

nat makbuzları veya banka mektuplariyle birlikte Çanakkale müstahkeJSI 

mevki satmalma komisyonuna müracaatları. 
4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel iç ve dış zarfları kırmızı t>al 

mumu ile mühürlenmiş olduğu halde komisyona verilmelidir. Postada vaki 

gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı vesaikleri yaıt 

larında bulundurmaları ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecb\l' 

ridir. Aksi halde eksiltmiye iştirak ettirilmezler. 
6 - Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameler Ankara, İstanbul ve İl' 

mir levazım amir l ~deri satıalma komisyonlariyle Çanakkale müstahkeJSI 

mevki sat:nalma komisyonlarında görülebilirler. 
Talipler istenilen malzemenin heyeti umumiyesine fiyat teklif etmeY

1 

mecburdurlar. (374) 
Muhammen Teminatı 

bedeli Tutarı 

Cinsi Miktarı Kş. Lira 

Çubuk demiri 102 Ton 15 15300 

.. .. 15 15 2250 

Potrel - Normal • 320 Ad. 14 11782 

.. 10 .. 14 275,94 

Lama demiri 2500 Kilo 14 350 

Demir bağ teli - kızıl 20 2281 Liradır 

derecei hararetten 450 

geçirilmit 2250 Kg. 
10380 30407,94 
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Demiryolları 

Tahmil Ye tahliye münakasası 
D . D. Yolları Umum Müdürlüğü 

Satm Alma Konıisyonuudan : 
H. Paşa deposuna bir sene zarfında 

gelecek olan tahminen 40000 ton ma
den kömürüntin vagonlardan yere bo
şaltılması ve yerden makine ve va. 
gonlara yükletilmesi işleri 9_2_939 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 
15 te Haydarpaşa gar binası dahilin . 
d 1 . . . 

e ıncı ışletme komisyonu tarafın-
dan kapalı zarf usuliyle ihalesi yapı
lacaktır. 

Beher ton kömürün tahliyesi 10 ve 
tahmili için de 20 kuruş muhammen 
bedel konmuştur. 

Iateklilerin "900" lira muvakkat te
~i~at tnakbuziyle kanunun tayin et
tığı ve 'k .. sı a ve teklif mektuplarını ay-
nı gun saat 14 de kadar zarfın komis
yon reisliğine verilmesi lazımdır 

1 :Su işe ait şartnameler H. Pa;a'da 
ın · · Y cı 1§letme komisyonu tarafından 

parasız verilir. {340-206) 10229 

Kiralık büfe, bah(e ye saire 
d" ~.:D· Yolları ikinci lıletme Mü-

urlugünden : 

haÇankırı istasyon büfe ve bahçesi ile 
len kirada olup müddeti 1 haziraı 

939 tarihinde hitam bulacak olan büve. 
ile birlikte kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Büfenin senelik muhammen kirası 
360, hüvetin 120 liradır. Büfe ve hah -
Çesi teslim tarihinden itibaren üç sene 
lllÜddetle ve büvet de 1 haziran 939 
tarihinden itibaren bUfenin müddeti
nin hitam tarihine kadar müteber ol -
ınak üzere kiraya verilecektir . 

10 şubat 939 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 15 de Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanan ko -
misyonda ihalesi yapılacağından kanu 
nun tayin ettiği vesikalarla Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi büyük bir şehir
de ikinci veya üçüncü diğer vilayet 
merkezlerinde birinci sınıf bir lokan
ta veya büfeyi muvaffakiyetle idare 
ettiğine dair Belediye veya Ticaret o
dasından alınmış vesika ve zabıtaca 
hüsnühal varakası ibrazı meşruttur. 

İsteklilerin 108 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektuplarını ha -
rnilen muayyen gün ve saatte komia -
yonda bulunmaları ilin olunur. 

Şartname ve mukavele projesi ikin 
el işletme kaleminde ve Çankırı istas
yonunda parasız olarak verilmekte -
dir (243) 10274 

Satılık ahşap malzeme 

(bina yıkıntısı) 

ı ait binaların (çıkacak malzemesi ida
eye ait) yıktırılması işi açık eksilt-
1iye çıkarılmıştır. 16-2-939 tarihine 
ast.lıyan perşebe günü saat 15 de i-

kinci i§letme binasında toplanacak ko 
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 980 lira liradır. 
İsteklilerin kanunun tayin ettiği ve
saikle muvakkat teminatı olan 73,50 li
ralık makbuz veya banka mektubunu 
hamilen muayyen gün ve saatte komis 
yonumuza müracaatları iliin olunur. 

Şartnamesi ikinci işletme kalemin-
de görülebilir. (357) 10367 

Meşe travers alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 228.000 lira olan 
60.000 adet me§e cari hat traversi ka
palı zarf usuliyle 20-2-939 pazartesi 
günü saat 16 da Sirkecide 9 iş~tme bi 
nasında eksiltme komisyonu tarafın
dan satın alınacaktır. İsteklilerin ka
nuni vesika ve 12650 liralık muvak -
kat teminat ve tekliflerini ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar ko -
misyona vermeleri liizımdır. Şartna -
meler H40 kuruş mukabilinde Anka
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden ve-
rilmektedir. (646-362) 10379 

Ankara Belediyesi 

Ağaç ve fidan 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak ağaç ve 
fidanlar on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli {3250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (244) li -
radır. 

4 - Fenıii ve idari şartnamelerle 
alınacak ağaç ve fidanların listesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine ve isteklilerin de 17-2-
939 cuma günü saat on buçukta Bele
diye Encümenine müracaatları. 

(353) 10350 

Satıhk Otomobil 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiyede mevcut bulunan 18 
B. L Fiat marka arazöz otomobili ile 
buna ait yedek parçalar on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli 300 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 22,50 lira. 

Devlet Demiryolları İkinci işlet- dır. 
ıne Arttırma ve Eksiltme Komisyo- 4 - Otomobili görmek istiyenlerin 
nwıdan .: İtfaiye müdürlüğüne ve yedek parça-

Ankara istasyonunda idaremize ait lan müfredat pusulası için de her 
yr.kılaıı binalardan çıkan azami 150 gün Yazı işleri kalemine ve isteklile
ton miktarındaki yakımlık ah.şap mal- rin de 17-2-939 cuma günü saat 10,30 
zeme (bina yıkıntısı) 17-2-939 tarihine da Belediye encümenine müracaatla-
ra.thyan cuma günü saat 15 de Anka- rr. (354) 10351 
ra istasyonunda ikinci işl~tme bina -
aında toplaruM:ak komisyonumuz tara
fından ihalesi yapılmak üzere açık 

Dıvar ve saire inşası 
arttırma suretiyle satışa çıkarılmııtır. Ankara Belediyesinden : 

Muhammen bedeli 1875 liradır. İstekli ı _ Hacettepede yapılan merdiven 
lerin 140,63 linhk muvakkat teminat Jerin kenarlarına duvar inşa ve kil -
~kbuz veya banka mektupları ile ka beşte imal ve merdivenlerin tevsii 
nunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu- on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
ayYen gün ve ıaatte komisyonda ha- konulmuştur. 
2ır bulunmaları ilan olunur. 2 _ Muhammen bedeli {818,40) li-
Şartname ve mukavele projeleri i - radır. 

kinci icı.letme kaleminde parasız veril-
"' 3 - Muvakkat teminatı {61,50) li -

trlektedir. · (358) 10372 radır. 

Muhtelif binalar yıkllnlacak . ~ - Ke~lf ve ~:tnames~ni g.örmek 
ıstıyenlerın her gun yazı ışlerı kale-

Devlet Demiryolları ikinci lılet ı mine ve isteklilerin de 17-2-939 cuma 
lbe Artırma Eksiltme Komsiyonun- günü saat (10,30) da Belediye encü -
d•n: ı menine müracaatları. (355) 10352 

~kara garı karşısında idaremize ıı.. - - -------- - -----

Tahmil ve tahliye 
mü na kasası 

I>. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
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Bch 36032 23036 12996 917 5536 
er tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu 

(lO) kuruş (3) kuruş {18) kuruş {20) kuruş (35) kuruş 
. İdaremizin Haydarpaşa limanında bir sene ı:ariında tahmil tahliyesi 
ıcra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajları takribi olarak her 
ameliyenin altında gösterilmiştir. 7-2-939 tarihine müsadif sah günü saat 
11 

de Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafın· :an kapalı zarf usutiyle münakasası icra edilecektir. Bir senelik maden ve 
kok kömürünün tahmil tahliyesi için 8754 lira 56 kuruş muhammen bede) 
d onınuttur. 656 lira 59 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat ona ka 
ar komisyon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H 
~ta liınan rıhtım baımüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olunur. 

(526-304) l031S 

ULUS 

Türk Hava Kurumu 
• 

büyük piyangosu 
Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan ba,ka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak İftİrak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz. 

• 
Muhtelif yiyecek ahnacak 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

ı - Kurumumuz talebe ve müstahdemlerinin 10 şubat 939 dan 31 mayıs 
nihayetine kadar aşağıda gösterildiği üzere 6 grupta ayrı ayrı, ve hizala
rında gösterilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhaleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon farafından yapıla

caktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 

4 - Teminatlar ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona testim 
edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
Talebe Yurt amirliğine müracaatları. 10271 

CiNSİ 

Ekmek 

Sadeyağı 

Zeytoinyağı 

Zeytin tanesi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Karaciğer 

Paça 

Uskumru 
Torik 
Tavuk 
Hindi 
Yumurta 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru faaulya 
Un 
Makarna 
Şehriye 

Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 

Muhammen 
Miktarı fiyatı Kr. 

45000 Kilo 9,75 

4000 
2000 

750 

2000 

" 
" .. 

.. 
8000 .. 
1000 .. 
2500 Takım 
1200 Adet 

2000 Kilo 
1000 Adet 
25CO 
1000 

20000 

2500 Kilo 
7000 .. 
2000 .. 
2000 .. 
2000 .. 

100 
100 
80 
25 

500 

.. .. .. .. .. 
• .. .. 

110 
60 
40 

40 
37,S 

100 
27,5 

2 

50 
70 
55 

130 
z 

32 
28 
12 
ıs 

26 
26 
50 

380 
60 
ıs 

11 
50 

lhale günü 
Teminatı ve saati 

330 9. 2. 939 per
'embe gunu 
saat 10 da a
çık eksiltme 

442,50 9. 2. 939 per
şembe gunu 
aaat 1 l de ka
palı zarf 

412,50 

358,65 

9. 2. 939 per
ıembe gunu 
saat 12 de ka
palı zarf 

9. 2. 939 per
şembe gunu 
aaat 14 de a
~ık eksiltme 
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Kiralık: 

KlRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. Tl: 
3989 250 

Kiralrk - Yenişehir yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No: 8 üst kat 4 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl: 3362 261 

Kiralrk - ltalyan Sefaretinin kar
şısı Ozdemir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Küçük İlôn Şartlan 
Dört satırlık kilçi.ık ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa iç in 70 Kuruş 
Dört defa için .SO Kuruş 

Devamlı kiıçuk ilanlardan her de
fası için 10 kuruıı alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir ilin için, 1;40 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar cdilmi6tir. Bir kiıçiık ilan 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört &atırdan fazla her aatır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı-
nır. 

Küçük ilinların 120 harfi geçmeme
si llzımdır. Bu miktarı geçen ilin
lar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - Kavaklıdere Alınan se-ı Kiralrk daire - 4 oda 1 hol. Çelik
fareti karşısı N. 61 kargir evin alt kale sokak BiıaI Akba Ap. 3 No. lu 
katı 3 oda ı hol banyo elektrik su 25 daire Ti: 3377 334 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
AhmeL ~3 

Kiralık daireler - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı (7) numaralı apartman -
da 4 oda, 1 hizmetçi odası, bir holden 
mürekkep konforlu 3 daire 293 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti kar9ısm
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı k'!lo -
riferli geniş S oda l hol Tel: 1764 

295 

Kira/ık - Möble ve möblesiz oda, 
Y. Şehir asfalta bir dakika kalorifer 
daimi sıcak su tam konfor. Menekşe 
S. Göknil Ap. No. 3 303 

Kiralık - Yenitehir Setanik cadde
si 1-2 No: lu Kuiu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra-
caat. 306 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 
elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralrk - Aıağı Ayrancı'da veka
letlere yakın mupmbalr bet oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saime kadın i•taa
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elveritli terıco. suyu i-
çinde. Bahçeli. Tl: 1358 325 

Devren kiralık ucuz ev - Bahçe i
çinde müstakil, üç oda, hol, geniş ca
mekan, banyo, mutbak hava gazı, ~
lektrik - Dikmen Cad. Uçar sok. 
No: 11/A. 326 

Kiralık daireler - Yenitehir Nafıa 
Bakanlığı karıısmda otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke dÖ§C -
meli ve bilumum konforu muhtevi bi-
ri dört diğeri bet odalı ve kalorifer· 
aiz iki§Cr odalı daireler kirahktır. 
Bekçiye müracaat. 329 

Kiralık - Jandarma okulu yanın -
da havadar nuır yüksek tepe üstün
de veldletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. lçindekıilere 
müracaat. 330 

Kiralık - itfaiye meydanı Beledi
yeler Bankası arkaaında Pamukçu 
Ap. büyük küçük müstakil tek oda-
lar. 332 

Kiralık - Hakim manzara bol gü
neş ucuz fiyat 1 veya iç içe 2 oda. I
şıklar Cad. Necati B. mahallesi Cevat 
B. Ap. daire 4. 335 

Kiralrk oda - Bayanlar için 1 ve
ya 2 oda almanca bilenlere yarı fi -
yatla verilir. Y. Şehir Meşrutiyet 
Cad. Yeni kalık sokak No: 10 339 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
Bulvarı Orduevi karşısı Sevim apart
manı daire 3 e müracaat. 

340 
Kiralık - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 

Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat. 341 

Satılık: 

Devren satılık dükkan - MUdafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartnnanı 
altındaki mahallebici dü§kkanı taş -
raya azimet dolayısiyle gerek bot o
larak veya mobilyalı devren satılık -
tır. İçindekilere müracaat. 285 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tilfenk ve saire. Her gUn saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Devren satılık dükkan - Sahiple
rinin taşraya gitme.inden. Yenitehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve ku-
ru yemit evine müracaat. 324 

İş anyan]ar: 

l!J Aranıyor - Alman Bayan Steno 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta kutu-
su 21 yazı ile müracaat. 286 

Tarım Bakanhgı 

Otoklav ve saire ahnacak 
Merkez Ziraat Mücadele En.titü

sü Direktörlüğüne : 
Enstitümüz için lüzumu bulunan 

Fıstık 

Sirke 

1000 
400 
300 
100 .. 110 

220 
12 

110 
150 
110 

727,40 9. 2. 939 per- Kiralık - itfaiye meydanı Bay 

tahmini kıymeti 800 (sekiz yüz) lira 
olan bir adet otoklav ile bir adet ku
rutma dolabı 13. 2. 939 pazartesi gü -
nü saat 3 de merkez ziraat mücadele 
enstitüsünde toplanacak aatın alma 
komisyonunda pazarlık ıuretiyle .... 
tın alınacaktır. Muvakkat teminat 60 
liradır. Şartname enstitü direktörlü
ğünden parasız olarak verilir. 

Limon tuzu 
Tarçın 

Karabiber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Tahin 
Tahin helvası 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunya 
İncir 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salata ve marul 
Bal kabağı 
Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Dereotu 
Maydanoz 
Ayva 
Elma 
Portakal (80) lik 
Soğan 

Hıyar 

Taze bakla 
Bezelye 
Enginar 
Sarımsak 

Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Karnıbahar 

1000 
50 
25 

100 
100 

1000 
1000 
1500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2600 
1000 
1000 
2000 
1000 

" .. .. .. 
" .. .. .. .. 
" .. 
" 
" .. .. 
,, 
" ,, 

4000 .. 
500 .. 

7000 Adet 
1000 Kilo 
2000 .. 
2000 .. 
3000 .. 
2000 .. 
2000 .. 

10000 Adet 
1000 Demet 
2000 .. 
1000 Kilo 
2000 H 

10000 Adet 
4000 Kilo 
1000 Adet 
1000 Kilo 
lOOC .. 
2000 

lOC 
500 

10()\'; 

1500 

.. 
" .. 
" .. 

30 
30 
42 

6,5 
15 
15 
30 
35 
35 
ıs 

40 
20 
30 
12 
20 

8 
15 

5 
10 
15 
10 

8 
17 
8 
5 
2 
2 

15 
25 

6 
7 
5 

15 
20 
25 
25 
25 
20 
20 

şembe gunu İhsan Ap. möbleli, mölbleeiz bir oda 
saat 15 de ka- kiralıktır. Daire 3 çe müracaat. 333 (343) 10345 
palı .zarf 

430 lira 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 16 da ka
palı zarf 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükOfat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylul 1 lkinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

-..1 kramiyeler : 
1 Adet 2000 Liral* 
5 ,, 1000 " 
8 ,, 500 ,, 

16 ,, 250 " 
60 ,, 100 " 
95 ,, 50 ,, 

250 ,, 25 ,, -435 

= 2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

32.000 

Lira 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

T. iŞ Banlıuına para yatırmalıla, yalnız para biriktirmİf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemİf olursunuz • 
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Süt, Yoğurt • 
vesaıre alınacak 

Mkara Okullan S.tm Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan aşağıda yazılı erzak açık eksiltme uıuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhale 6-2-1939 puartesi günü ıaat 15 de mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyond;t yapdak

br. 

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

Cinsi Miktarı MuhammenFi Muhammen B. %.S Mu. Temi Münakasa 
Kr. Sa Lr. Kr. Li Kr. Tarih Sa. 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

11750 
soso• 

140 

Tereyağ 875 

20 
30 

160 

160 

00 
00 
00 

00 

ı············viıa;~tı;~::::::::::J 
1111111111111111111111111111111111111111 

lıpıll ıırf usulile eksiltme ilim 
Sürt Vilayeti Defterclarlıimdan: 

1 -Ebiltmiye konulan i': 
~zluk ve Baykan hükümet konak

ları ( 15000) ner liralrk krıım in pat. 
2 - Bu ite ait p.rtnameler ve evrak 

tunlardır. 
A - Ebiltme prtnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık ifleri genel prt

aametl. 
D - Yapı itleri umumt ve fenni 

prtnamHi, 
E - Vahıdi fiyat listesi hususi ,art 

name, ketif hüliaası cetveli, 
P - Projeler. 
İıtekliler h~r ırün bu tartname ve 

evrakı Siirt J'lafia Müdürlüğünde gö
rebilir. 
3- Eksiltme 15 fubat 939 çarpmba 

cilnü uaı 15 de Siirt defterdarlık o
"-mda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle 

yapılacaktır. 

5 - ıı.ksiltmiye girebilmek için is
teldilerin her iş için 1125 lira muvak
bıt teminat mektup veya makbuzu 
bun aı: hafla. apğıdadi vesikalarını 
1·apalı zarflarına usulü veçhile koy
mur lbımdrr. 

Siirt vilıyetinden bu iı için ahnmıt 
ehliyet veaıkur, 1938 mali yılına ait 
ticaret od.ar vesika11. 

6 - Enliyet vesikaları talebinde 
bulunacaldar 1J 9ubat 939 tarihinden 
en u 8 giln evet iıtida ile vilayete mü 
racut edeceklerdir. 

bulummyanlar ebiltmiye giremiye
celderdh. 

I - Teklif mektupları yukarıda 3 
ine" maddede yurlr saatten bir aaat 
evetine kadar komi.yon riyuetine ge 
tlrilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. 

Po.ta ile giSnderilecek m~ktuplarm 
nihayet 3 üncü maddede yazılı uate 
kadar aelmit olmaları v dıt zarfların 
:. tıhUr mumu ile iyice kapatrhmt ol
amı lbımdır. Poatada gecikmeler 
kabul edilmez. (52) 10092 

Okul binası yapt1r1lacak 
S.;Fhan Nafıa Müdürlüjiinden: 

1 -Adana'da inp edilecek (66974) 
lira (83) kurut ketif bedelli orta tecim 
okulu binaımm (19000) liralık kısmı 
kapalı zarf uıuliyle ekıiltmiye konul. 
muıtur. 

2 - Eksiltme 939 yılı ıubatın 9 uncu 
perıembe gilnU nat 11 de nafıa daire
ainde yapılacaktır. 

3 - istekliler bu ite ait keşifname 
'ft air evrakı görmek bere nafıa mü
dilrlüğilne milracut edebilirler. 

4 - ltblltmiye girebilmek iç•n 
(1425) lira muakkat teminat vermeıi 
•e bu i•i yapabileceğine dair ehliyet 
•esikasr almak üzere eksiltme günün. 
den (8) gün evet viliyete müracaat e
dilmeıi Jlzrmlır. !atiyenler teklif mek
tuplarını 2 nci maddede yazılı u.atten 
bir saat evelinekadar nafıa müdürlüğü. 
ne makbuz mukabilinde vermesi lizım
dır. Potta ile gönderilen tekliflerin 
4ıt tarafı mtihUr' mumu ile iyice ka
panmrı olacaktır. Poıtada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (485 '258) 

10278 

Su projesi yapt1r1lacak 
Diyarhakır Belecliyeainden : 

ı - Münakasaya konulan it prtna· 
me ye mukavele projesi dahilinde yap 
tırılac:ak olan tehre 14 kilo metrede 
ftki Hamrıvat ıuyunun ıehre isalesi 
ctızergthrnrn tayini ve mevcut tehir 
tnslat ıebekeainin ıılibr projesinin 
tanzimidir. 

Z - Münakasa 13 ıubat 939 pazar 
ertesi cUnü saat onda Diyarbakır Be
lediye dairesinde münakit encümen
de yapılacaktır. 

3 - Bedeli ketif (2500) iki bin beş 
yüz liradır. 

4 - Teminatı mu .. ükate 187 lira 
50 kuruıtur. Nakdi teuıinatm mUna -
lrua saatinden evel maliye vemesine 
yatmlmıt olmaaı veya banka teminat 
mektubunun ibruı lblll"hr. 

2350 
2415 
224 

4989 
1400 

00 
00 
00 

00 
00 

176 
181 
16 

373 
105 

5 - Münakasaya ittirik edebilmek 
için yüksek mühendis olmak ve ya -
hut buna mümasil işlerde çalıştığını 
mübeyyin ehliyet vesikasını beledi · 
yeye ibraz etmek meşruttur. 

6 - Daha fazla malfünat almak ve 
,artnameyi görmek iıtiyenlerin Di 
yarbakır belediyesine müracaatları i-
lin olunur. 10286 

Fabrika satışı 
lçel Defterdarhiından : 

Menin dakik çırçır ve nebati yağ
lar Türk anonim tirketinin hazineye o
la11 muhtelif vergi borçlarından dolayı 
24. 12. 938 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılan fabri
ka ilat, edevat, tesisat, makine ve te
ferrüatrna tayin ve ilin olunan satı§ 
gününe kadar talip zuhur etmemiş ol
duğundan mezkur emvale ait satışın 
6. 2. 939 tarihine tesadüf eden pazarte
ıi gününe talik edildiği ve aynı günde 
ihalei eveliyesinil\ yapılacağı ilan olu 
nur (248) 10292 

Satılık fabrika 
lçel Defterdarlıiından : 

1 - Açık artırmıya konulan Dakik 
Çir Çir ve Nebati Yağ Türk anonım 
'irketinin hazineye olan 58881 lira 
vergi borcunun ödenmemesinden do
layı ipotekli bulunan Fuad ve Sezar 
Şaptiye ait Mersinin hutane cadde· 
sinde kiin fabrika zemininin tama· 
miyle üzerinde irıp eclilmit Uç kattan 
ibaret zemin katı değirmen: ikinci ka 
tı Dakikin takıimatı, UçUncü katı e 
lek dairesi ve garp cihetinde makine 
ve buzhane daireıi ve mÜftemilatı ve 

tesisatiyle timal kısmında üç daıre ı 
yazıhane ile ittisalinde fevkani ve tah 
tani dört oda, mi müttemilit bir ha 
neden ibaret gayri menkul (müıteci· 
ri borçlu ıirketln muaaddak icar mu
kavelenameai ve zeyli mucibince 946 
ıenesi huiranına kadar mecurda in· 
tifa hakkı gibi mlikteıep haklan mah 
fuz olmak ve yapak şirketinin eylül 
941 taTihine kadar olan ican tanınmak 
şartiyte) tahlili emval kanununa tev
fikan satılığa çrkarılmı,tır. 

2 - Muhammen bedeli 226046 lira
dır. 

3 - Bu ite ait evrak; aatıı ve prt
name kaimesi ve teferruatı. 

4 - MUzayede,-16-1-939 tarihinden 
6-2-939 tarihine kadar 21 gün müddet • 
le devam edecektir. İhaleyi eveliyesi 
6.2.939 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü ıaat 14 de İçel vilayeti idare he
yeti tarafından yapılacaktır. 

5 - Arttırmaya girebilmek için 
%7.S nisbetinde ve arttırma, eksiltme. 
ihale kanunu hUlanüne tevfikan temi
nat verilmesi lizımdır. 

6 - Bu busuıta fazla mal(bnat al -
mak iıtiyenlerin İçel idare heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilin olu-
nur. (301) 10313 

Bir Elektrik Mühendisi 

ah nacak 
Samıun Belediyeainden ı 

Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 
mühendiı ve itletmemüdürlüğü mün
haldir. Taliplerin veeikalariyle bele-
diyemize müracaatları. (638-339) 

10343 

Parke yaptırdacak 
Konya Valiliiinden ı 

Konya hükUmet alanmm parke dö
şenmesi iti kapalı zarf uauliyle açık 
eksiltmeye çrkarılmııttt. Kqif bede
li (15808) lira (64) kuruıtur. 

1 - Ekıiltme 17-2-939 cuma gilnü 
saat ıs te vilayet daimi encilmeni 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu ite ait ketif, proje ebilt
me prtnameai, genel ve ~enat prt
namelerle sair evrakı fennıye Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat (1185) lira 
(65) kuru9tur. 

4 - Taliplerin bu iti yapabilecek
lerine dair Konya villyetinden alm -
mıt ehliyet vesikuı ile ticaret odası 
ft9iMwaı bais olmak ~le 2490 
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61211939 

15 

ıs 

sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Poıta gecikmeleri nazarı iti· 
bare alınmaz. (330) 10346 

Parke yol yapt1r1lacak 
Konya Valiliiinden : 

Konya - Ankara yolunun 0+ 118 · 
o+ 606 ıncı kilometreleri arasındakı 

488 metrelik kısmın parke döşenmesi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. Kefif bedeli 17437 lira 41 
kuruıtur. 

1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeni o
dasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait keşif, proje ve ek -
siltme şartnamesi, genel ve fenni şart 
nameler ve sair fenni evrak Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat 1307 lira 81 
kuruttur. 

4 - Taliplerin bu iti yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden al:n . 
mıt ehliyet vesikasiyle ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak ,artiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha· 
zırlıyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-
bare al:nmaz. (331) 10347 

Kalörifer tesisôtı 

· -93 pazar esı gun saa e 
fstanbul'da Nafia Mildürlüünde ek -
siltme komiıyonu odasın~ 119999.22 
lira keşif bedelli lıtanbul yüksek mü· 
heındiı mektebi kalorifer tesisatı ve 
kazan daireıi inpatr kapalı zarf uıu· 
liyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık it
leri genel, huıuıi ve fenni prtname
leri, proje, ketif huliaaıiyle buna mü· 
teferri diğer evrak (6) lira mukabi · 
tinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (7250) liradır 
İsteklileria teklif mektupları ve en 

az bir taahhütte (50.000) liralık bu işe 
benzer if yaptrima dair idarelerinden 
almıf olduğu veıiblara iıtinaden İs
tanbul viliyetind'en eksiltme tarihin· 
den (8) gün evel alıınmı,, ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 20/ 2/ 939 pa
zartesi günü aaat 14 de kadar latan -
bul nafia müdürlüğüne vermeleri, 
(565/ 320) 10359 

Şose tamiri 
Çanakkale Encümeni DainWin

den: 

ı - Ebiltmeye konulan it: Geli · 
bolu - Keşan yolunun 12+ 000 -
48+040 kilometreleri araıında üç par 
c;adan mütetekkil ve 7349 metre 
tulünde şose tamiratı eauiyesidir. 
Ketif bedeli 20069 lira 6 kuruftur. 

2 - Bu ife ait ıartnameler ve ev -
rak tunlardır: 

A - Ekıil tme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel prtna· 

mesi 
D - Tesviyei türabiye fO•e ve lrir

eir inpata dair fenni şartname 
E - Huıuıt şartname 
P • Ketif cetveli, metraj cetveli, 

fiat bordroıu 
G - Malzeme grafiti. 
btiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa MUdUrlUğünde 
bedehiz olarak görebilirler. 

3 - ihale 16-2-939 perıembe günü 
saat ıs te villyet makamında topla
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Ebiltmeye girebilmek için istekli
lerin 1505 lira ~2 kuruıluk muvakkat 
teminat vermeleri ve gününden niha
yet 8 gün evveline kadar viliyet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye veslkuını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odur veaikaımı 
ibraz etmeleri llzımdır. (647-363) 

10374 

Okullar 
Muhtelif ~şya 

yapt1rılacak 
Ankara Üçüncü Orta Okul Direk

törlüğün-den : 
Okulumuz için cins ve mikdarı a

şağıda yazılı eşya yaptırılacaktır. 

I Muhammen fiyatı 1501 lira olan bu 
eşyanın 6 şubat pazartesi günü okul· 
lar sağıtmanlığında saat ıs te yaptırı
lacaktır. Şartname okul direktörlü-
ğünde görülebilir. (237) 1 

Adet 
Etejer 3 
Oğretmen dolabı 

Liboratuar dolabı 
Yazıhane 

Liboratuar masası 
Harta sehpası 
Kütüpane 
Portmanto 

~ 

10259 

Jandarma 

1 
3 
4 

10 
4 
1 
2 

40.000 metre kaputluk kumaı 
ah nacak 

Jandl'nna Genel Komutanlıiı An. 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz seksen 
bet kurut fiyat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun bin metre kaput 
luk kumaş 7-2-939 ıah günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır 

2 - Şartnamesi 496 kuruş karşılı
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmiye girmek isteyenlerın 

5150 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzlar ile ,artnamede yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

en· geç belli gün saat dokuzda komis
yona vermiş olmaları (91) 10143 

Buz mıhı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 

dört milim kıymet biçilen çeşitli se· 
kiz yüz yedi bin bet yüz adi ve yirmi 
beş santim kıymet biçilen çeşitli kırk 
iki bin bet yüz tane çefitli buz mıhı 
13-2-939 çar,amba günü saat onda açık 
eksiltme usuli ile aatınalınacaktır. 

2 - Şartnameıi parasız komisyon-. 
dan mabilece olan b ebiltmiye 
gırme • eyen er n y z ır lıra alt
mış dokuz kurutluk ilk teminat mek-
tup veya makbuzu ile şartnamede ya
zılı belgeleri hamilen tam vaktinde 
komisyona başvurmaları (92) 10144 

ITALYANCA 
Huıusi dera verilir ve türkçe

italyanca her türlü tercüme ya
pılır. En iyi referanılar Celllet· 
tin Nuri - Tel: 2532 319 

G RİT:J En ıüzel tuvalet~ 
sab'IJludur 297 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6288 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

P.ara biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankas·nda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 ,. Z.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 " 100 " 
4.000 .. 

100 " 50 .. 5.000 .. 
120 " 

... .. 4.800 .. 
11\0 " 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Proje müna~asası me mucibince eksiltmeye konulmuı 
ve bedeli keffi iki bin liradan ibaret 

Kayaeri Vilayetinden : 

Bünyan civarından çıkan ve Beyde· 
ğirmeni civarında Kızılırmağa dökü· 
len Sarımsaklı suyunun 100 kilomet
relik kısmının etüt edilmit ve fenni 
ketfinin tanzim ifine mevcut ıartna-

bulunmuş ehliyeti 16-2-939 perıembe 

günü icra kılınacağından taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakıka
te akçeleriyle birlikte Ka19eri Vil1-
yet makamına müracaatları ilin olu-
nur. 19356 

AN KARA PALAS 
f PAVIYO 
Edith 

AL 

AL-

ve AL- MARA 

MARA 

MARA'yı 
Herkes görmeli ve ·işitmeli 

Modern Danslar1nda ve 
AL. JOLSON'un şahsiyetinin taklidinde 

__ A_L L_A _N __ ı l l.__l_NGE_S_CHEN ___ ı __ I 
1 Orkestra Marco Baben Swing Five 1 

Bugün dansh çay 
Bütün proğram'ın iştirakile 
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