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Müli Şefimiz Maden Tetkik Arama Enstitüsünden çıkarken halk tarafından alkışlanıyor 

Milli Sef'imiz 

Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünü ziyaret ettiler 
Petrol arama f aaliyeli ile alakadar oldular 

Cümhurreisimiz Milli Şef İsmet İnönü, beraberlerinde Başve -
kil doktor Refik Saydam ve lktısat Veki.1i Hüsnü Çakır ol.d_~~ 
halde, saat on beşi beş geçe Maden Tetkık ve Arama Enstıtusu· 
nü şereflendirmişlerdir. 
Doğruca petrol arama grupunun faaliyette bulunduğu kısma 

giden Milli Şef burada bir saat yirmi dakika kalmışlar ve arama· 
lar hakkrnda uzun boylu izahat almışlardır. 

MiIH s.ı:'; +""1 .. ;n .. ,.;nd~ v.e. avdetlerinde civarda toplanan halk 
sevgi te;ahürleriyle karşılamışlar ve uğurlamışlardır. 

ismet lnönü ve B~1'ekilimiz. 
M. T. A. ya geliyorlar 

Bulgar Başvekili geliyor 
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B. Köseivanol 17 mart cuma 
günü Ankara'da bulunacak 

Bulgar Başvekiline sekiz gazeteci, hariciye 1 Kendi 
siyasi işler Müdürü, Bulgar Demiryollor 

Müdürü refakat ediyor 
Memleketimizi ziyaret edeceğini e

ıvelce haber verdiğimiz dost Bulgaris
ıtan Başvekili Ekselans doktor Köse
~vanof 16 mart perşembe sabahı İs -
tanbul'a gelecektir. 

B. Köseivanof, aynı gün akşam hu
ısusi trenle Ankara'ya hareket edecek 
ve 17 mart cuma sabahı şehrimizde 

•bulunacaktır. Muhterem misafirimi
.zin Ankara ziyareti, 19 mart pazar ak 
ışamına kadar sürecektir. 

Misafirimiz, pazar ak§amı gene hu· 
susi trenle İstanbul'a hareket edecek
tir. Dönüşte !stanbul'da ne kadar ka· 
lac" ~,ı henüz belli de : ildir. 

Bı·lı:rar Başvekiline Madam Kösei · 
·va,of ve kızlar da re fak~ t etnıe!:te

dir. S -; 1dz l:u!gar g~~~tecisi de Bul
gar Başve1 :ilinin refak :ıtinde bulun · 
maktadır. B. Küseivı:ı-wf'un maiyetin· 
de hususi kalem m'' dürü, hariciye si
yasi işleri müdürü, bulgar demiryol · 
lar umum müdürü, protokol şefi bu
lunmaktadır. Sofya elçimiz B. Şevki 

Bulgar Başvekili S. E. 
Köse;vanol 

Berker de misafirimize refakat et· bir yemek vardır. 
mektedir. B. Köseivanof'un Cümhurreisimiz 

demokrasimiz 
F. R. ATAY 

Geçenlerde amerikan mecmu
alarından biri, bir rejimler har
tası neşretti. Bu hartanın Türki
ye kısmı üzerine yarım ay işaret
leri konmuştu. Alt taraftaki işa· 
retler tablosunda yarını ay şöy
le izah edilmiştir: Kemalist tipi 
tek parti! 

Hartayı tertip eden zat, bizim 
rejimi diktatürler arasından u
zak bulundurmağa bilhassa itina 
etmiştir. C.H.P. ne bir sınıfın, ne 
de muayyen bir zümrenin sanca
ğını taşıyor. C. H. P .'yi ismet İn
önü frniversite nutkunda şöyle 
anlatmı~tır: "Cümhuriyet Halk 
Partisi şimdiden memleketin bü
tün menfaatlerini ve bütün ev
latlarını kucaklıyan bir siyasi ai
le haline gelmiştir. Vatanda'}lar 
büyük partinin teşkilô:tı içinde, 
her türlü hizmet ve inki~al im-
kanını bulmaktadırlar.,, 

Şô~ ~Ö.3tli•3tojitl~ 1 

17 mart perşembe günü Ankara Pa- tarafından kabul edilmeleri de muh
'1as'ta bir yemek verilecek ve bu ye- temeldir. Kendilerini şehri gezdir
meği bir suare takip edecektir. 18 mek için bir program hazırlanmakta

mart ruma günü bulgar elçiliğinde dır. 

--i~pan~I ~ah;llcr;-~~--------------

Gerek parlamanter, gerek oto
riter rejimlerde partiler tabii bir 
parçalanma esasrna dayanmak
tadırlar. Aradaki fark şudur ki 
hüriyet idarelerinde her parça 
meşru ve siyasi bir teşekkül için
de toplanmıştır. Zor idarelerinde 
ise, muayyen bir sınıf veya züm
reye mensup olanlardan gayrisi 
için, bu hak kabul edilmemi~tir. 
Muhtelif partili memleketlerde 

Mahmut Esat Bozkurt 
lnönü'nün, üniversitelilere hitap 

edeceğini, lzmir - Ankara yolunda, 
trende öğrenmiştim. 

Ankara istasyonuna çıkar çıkmaz, 
doğru evime koştum •• 

Radyomun karşısına oturdum. Va
kıt henüz erkendi.. Fakat, Şefi din
lemek merakı, beni, sabrrsızlandırı.. 
Yordu. 

Radyoyu bir iki defa açtım, kapa -
dmı. Ses seda yok!. Hitabe onbirde 
olacaktı. Halbuki saat ancak dokuz 
buçuktu! 

Saat on .. Radyoyu bir daha açtım! 
Ne sesler Ya Rabbı !. Ortalık mah -
§ere dönmüş .. Fakat besbelli •• Türk 
gençliğinin 5esleTİ ! . 

Umudlarla, inanlarla, heyecanlar
la dolu sesler •• 

Y arınlarm hakimi sesler ! 
Saat onbire geliyor, hal'eıket, kıp -

rayı§ gittikçe artıyor. Sanki radyo, 
heyecanından kırılacak, çatlıyacak 
gibi •• 

Tam onbircf on var .. 
( Yaşa ) larla ve ( alkışlar ) la 

karışık, kıyametler, tufanlar kopu -
Yor. 

Belli ki, Şef geliyor .• 
Atatürk ihtilalinin bayrağmı ta -

ftyan, lNöNO geliyor ! 
Kıyametler, tufanlar bayrağın Ö -

nünde sükun buldu. Ve bu süku
nun içinde gÜvenli bir ses yükseldi. 

Bu, Şeıf'in sesi .• 
Şef söylüyor 1 • Şef söyledi. Ve 

Türk "'en~liği dinledi. 
lnönü'nün hitabesi, alkış se1leri 

arasında, gençliğin var1rğına karıştı . 
Onun varlığmda kaynadı! 

Buraya kadar, süren satırları, ta -
ı-ihe bir belge hizmeti görsün diyc
karaladım. 

* Şef'in, Türk gençliğine büyük hi · 
tabesin:n ehemiyeti, bence, şu nokta_ 
lar ic:n·de toplanmaktadır. 

1) Türk gençliği ve üniversitelileri, 
hu memleketin en Lüyiik kıymetidir. 
'Ve milletin büyiik meseleleri ona 
açılır. 

Türk inkılabının yüksek farika -
larından birisi de bu oldu. 

bütün gemilere kapandı 
Sahile üç milden fazla yaklaşan 

gemiler müsadere edilecek 

bölgesine giren gemiler de 
tarafından batırılacak 

Deniz harp 
denizaltılar 

Burgos, 9 a.a. - lspanya'nm Akdeniz sahillerinin tamamiyle bütün 
gemilere kapatılacağı, dün akşam bahriye büyük umumi karargahı ta -
rafından neşredilen bir tebliğde bildirilmektedir. 

---ı 1 - İspanya'nın Sagunt ile Arda a • 
• • 1 rasındaki sahilleri bütün gemilere ka-

8 Go .. r'ıng Fransa· ıle ! p~tılmxş~ır. Hi~ bir gemi ~kdeniz'de -
• kı frankıst denız kuvetlerı kumandan-

lığının husus1 bir müsaadesi olmaksı
zın sahilden üç mil mesafeye kadar o
lan mıntakaya giremiyecektir. Bu em
re muhalefet eden gemiler, zapt ve 

italya'yı uzlaıllracak 

Dolaşan bir şayiaya göre 

Mareıal İtalya' dan Fransa' ya 
geçip Paris'te 

tavassutta bulunacak 

müsadere edilecektir. 

Denizaltılara verilen kati 
emirler 

2 - Bütün kaptanlar ve mücehhiz -
lere Kartaca açıklarında ve Torre -
Lanesa ile Palos burnu arasında bütün 
deniz cephesinde denizaltılar demir -
lemiş olduğundan buralara sahilden 
itibaren üç mil mesafede kain mmta -
kaya girecek olan bütün gemileri, han
gi bayrağı hamil olursa olsunlar, batır
mak emrinin verilmiş olduğu ihbar e
dilmiştir. 

!Uadrid' de sükun 
Paris, 9 a.a. - Madrid'den gelen ha

berlerde dün akşamdanberi paytahta 
vaziyetin fevkalade selah bulmuş ol -
duğu bildirilmektedir. Albay Ortega, 
yeni askeri komite ile komünistler a -
rasrnda bir itilaf temin etmek için mü
zakerelerine devam etmektedir. 

(Sonu 7 inçi sayfada) 

İktisat Vekili Sümerbank'ta 
tetkikler yaph 

lngiliz Harbiye Nazın Hor - Belişa bir manevra esnasında 

. 
AVRUPA'DA BiR HARP ÇIKARSA 

1 

dahi, siyasi faaliyette bulunmak
tan menolunan sınıf veya zümre
ler de vardır. 
Osmanlı sal tana tı 19 uncu as

rı asyai bir yarı - sömür
0

.-! olarak 
geçirdiği için, garp memleketle
rinde bu parçalanışlara vücut ve· 
ren tezat şartları esasen kendi i
çinde doemuş değildi. B::der ne 
zıt menfaatlerin biribiri ile mü
cadele ve biribirlerini muraka • 
be etmesine, ne de bu menfaat. 
lerden herhangi birinin diğerle
ri zararına hakim olmasına ça -

1 lışan bir idare tarzı aramak mev· 
kiinde bulunmadık. Türk milleti· 
ni ancak suni olarak parçalıyabi
lirdik. 

Askeri, siyasi, iktısadi ve icti
mai b;r kurtuluş mücadelesi iç~in
de bulunuyorduk. Bu mücadele 

'· yeni değildi. Hemen hemen bir 
buçuk asırlık tarih, onun esasla
rını ve hedefini tayin etmi~ti: 
garp medeniyeti alemi içinde bir 
yeniçağ devleti ve milleti olacak
tık. Türk milletine bir asırdan 
fazla vakit kaybettiren teşettüt 
ve buhran devrine nihayet ver-

. I 

lngiltere Fra·nsa ya 
mek hayati bir zaruret idi: eski
yi tasfiye edecek, yeniyi tesis e
decektik. Eski nizamda şahsi 
menfaati olanlar, hiç şüphesiz 
inkılap teşebbüslerini gönülden 
kabul etmiyecekler ve ilk teced
düt gÜ'nlerindenberi deıvam eden 
mukavemetlerini kulla·nmak isti
yeceklerdi. Kemalizm, bu muka
vemetleri meşru tanımadı ve on-

19 fırka yolhyacak 
Bu kuvetleri Fransa'ya taşımak 

için de hususi tedbirler alındı 

İngiliz Harbiye Nazırının verdiği izahat 

larla herhangi bir muvazaa ara
madı. Fakat yeni rejimin esasla
rını da Kamutay kanunları ile 
teyit etti. Bu kanunlara itaat et
mek şartı ile, bütün vatandaşları 
hareketinde serbest bıraktı. 

Yeni rejimin en nazik safhası 
' inkılapçıların, harpte olduğu gi-

bi, sulhta da muvaffak olmaları 
idi. Yeni rejim, süratle maddi 

ATATÜHK'iin nulkuyle, Devlet 
Şefirniz.in ı;on ~()y!cviyle bu hakikati 
tatbikat al;ınında tecelli etmiş görÜ
Yoruz. 

lnlulap hesabına kaydedebilece -
iitniz büyük kazançlardan biri5inin 
ele bu olduğunda şüphe yoktur. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

MareşAJ Göring 

(Yazısı 7 inci sayfada) 

İktısat Vekili B Hüsnü Çakır dün 
öğleden evel Sümerbank'a giderek tet
kiklerde bulunmuş ve umum müdür 
B. Nurullah Esat Sumer'den bankanın 
faaliyeti hakkında izahat almıştır. 

Londra, 9 a.a. - Dün akşam Avam Kamarasında Avrupa kıtasmda 
muhtemel bir harp halinde İngiliz kara ordusunun bir harbe iştiraki te · 
şebbüsü meselesi üzerinde bir nutuk söyliyen Harbiye Nazırı B. Hor -
Belişa, fransız ve ingiliz menfaatlerinin biribirine bağlılığı hakkında Baş
vekil B. Çemberleyn'in beyanatını hatırlatmış ve demiştir ki : 

(Sonu S inci sayfada) 

eserlerini vermek, yeni ikhsadi 
menfaatler yaratmak, mazi ile 
her mukayesede haklı ve müspet 
çıkmak lazımdı. Nazariye müna
kaşası halkı pek az alakadar e-
der. En büyük zafer destanları 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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İnsan ve kültür : 

Çetin barış 
1918 de doğanlar bugün yirmi yaş

larm1 aşmışlardır. Otuz ve kırk ya. 
şmdaki nesiller ise, büyük harbi tanı
mışlar fakat ondan Önceki barış dev. 
resi hakkında iyice bir fikir edineme
mişlerdir. 

Öyle ki, 20 sinden 40 ına kadar o. 
)anların tanıdıkları yegane barı~ dev 
resi, 1918 den günümüze kadar uza. 
nandır. Japonya, Çin ve ispanya i
çin, bu barış devresi epey zamandır, 
nihayete ermiştlr. Habeşistan için de 
böyle. halya'daki insana gelince, o. 
nun için de barışın lezzeti, Habeş 

harbi ve lspanya'ya yapılan yardım 
dolayısiyle mayhoşumsudur. 

Umumiyetle 1918 den 1939 aka
dar olan devre. kısa süren feyiz ve 
bereket yıllarından sonra dünya eko. 
nomi krizini getirdiği için, bütün in
sanlık adına, ferah ve kolay bir dev. 
re sayılamaz. 

Nitekim, bugün. ekonomik kriz 
denizinin ortasında ancak seyrek ba
zı refah adalarına rastlanmakta; ve 
politik gerginlik durmadan arttığı ve 
bu yüzden herkesin s 'lahlanrnası ge

rektiği için, bu seyrek refah adala
rı da, kabaran kriz denizinin içine 
gittikçe daha fazla gömülmektedir. 

Ortalrkta, yeni bir silahlı dünya 
harbinden henüz haber yoktur. Fa
kat propaganda harbi ile ekonomik 
harp, her tarafta, bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. Bu iki harp ya.. 
trştırılmazsa, kendilerine netice ara
maktan vaz geçm:yeceklerdir. Eko
nomik harbin neticesi, karşı taraf e. 
konomisini gittikçe artan bir felce 
uğratmak olduğundan, tabiatiyle bu 
karşı taraf, hiç olmazsa propaganda 
harbini lehine çevirıniye çalışacak 
ve bundaki zaferin bir müeyyidesi 
olmak Üzere, mevzii olarak yarat
maktan çekinmediği silahlı ihtilafla.. 
n yahut silahsız politik tazyikleri 

müınkün olduğu ka·dar kendi lehine 
bit:rmiye çalışacaktır. 

Dikkat edilirse, müeyyidesi eko. 
nomik tazyik olan tarafın barış tartı 
karşıdakilerin politik tazyiklerine 
bi rnihayet vermeleridir. Müeyyide
leri politik tazyik olan berikilerin i
se barış ,tartları; ötekilerin ekono. 
mik tazyika bir nihayet vermeleri
dir. 

Devlet adamlarının karşılıklı nu
tuklarında, bu şartların koşulmakta 
olduğunu görmek kabildir. Fakat a
rada, harbe hazırlık bütün hızı ile 
ve korkunç rakamlarla devam et
mektedir; •'barış,. kelimesini hiç 
kimse ağzından düşürmediği halde .. 
Aynı zamanda diplomasiler, hiç bir 
devirde olmadıkları kadar faaldir. 

insanlık bazl\n gayet kısa barış 

devrecikleri tanıyarak vaktinin ço
ğunu harbe tahsis etmiştir. Fakat o 
barış devrelerinin en kısası dahi, bu. 
günkü barış ka·dar, mevcudiyetinden 
ikide bir şüphe edilir bir hal alma
mıştır. Bugünkü barış, vadeye bağ
lanmış ianelerle yaşamaktadır. va.. 
deler, son zamanlarda bir yılı asi~ 
geçmedikleri halde, hazan da ay he
sabı Üzerinden kırdırılmaktadır. Ve 
bu gidişle, barış bonolarının ay hesa.. 
bı Üzerinden tanzim edilerek hafta. 
lık fasılalarla kırdırılmasına da şa
hit olacağız. 

Bu ne çetin barıştır ki, in~nhğm 
rahat bir hali olmaktan çıkarak o
nun çirkin bir tik'i olmuş.tUT. Bir göz, 
dünyamızın çehresine baksa, bu çeh. 
renin muntazam ve gayri muntazam 
müddetler zarfında, durmadan ağzı
nı ve burnunu oynattığını görecek 
ve, ya düzelsin yahut büsbütün çar
pılsın diyecektir. Dünyamızm çehre. 
si, güzel ve rahat bakılır olnıaktan, o 
kadar çıkmıştır. 

Burhan BELGE 

Maarif kod rosu 
genişletilecek 

Maarif Vekaleti çok mühim 

bir kanun projesi hazır a 1 

Maarif Vekaleti mektep kadroları hakkındaki kanuna bağlı 
bir numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 1 haziran 1939 tarihinden itibaren yürürlük mev
kiine girmesi istenilen bu projenin hazırlanması mucip sebep
ler layihasında şöyle izalf edilmektedir. 

"Maarif Vekaletine bağlı lise ve 1 Yeni kadro ile Vekalet, maarif mü-

Halk sinemasında 
bir yangın ~ıklı 

Hemen yetişen itfaiye 

ateşi söndürdü 
Dün saat u.30 da matbaamız yanın -

daki Halk sinemasında bir yangın çık
mış, rüzgarın çok şiddetli esmesine 
ragmen itfaiyemizin gayretiyle kısa 

bir zamanda söndürülmüştür. Saat 10 
da sinema idaresi bir filmin tecrübe -
sine ba.ı;lamış ve bu tecrübe esnasında 
film henüz anlaşılmıyan bir sebepten 
tutuşmuştur. Bu tutuşma neticesi ola -
rak diğer bir kısım filmler de ateş al -
mıştır. Sinema idaresi derhal itfaiyeye 
haber vermi~ ve itfaiye gelinceye ka -
dar makine dairesinin kapısını kapa -
mak suretiyle alevin sinema salonuna 
sirayetini önlemiştir. Kısa bir zaman -
da yetişen itfaiye makine dairesinin 
ön ve arka pencerelerini alev ve film -
lerin neşrettiği zehirli gaz içersinde 
bulmuştur. İtfaiyemiz boru ve zehirli 
gaz maskeleri de kullanmak suretiyle 
yangını söndürmüştür. Yangın sebebi
nin tahkikatına başlanrnı~tır. Yan gm 
yüzünden bir kısı~ filmler yanmış ve 
makineler ufak miktarda zedelenmis · 
tir. Zarar miktarı henüz tesbit edile -
memi.ştir. Sinema bir kaı; ~üne kadar 
yeniden çalışmalarına başltyacaktır. 

Nevyork Sergisinde 

"Atatürk,, baıı 
t 

İstanbul, 9 (Telefonla) - 1939 
Nevyork dünya sergisi Türkiye heye
ti reisliği, sergide devlet pavyonuna 
konulmak üzere güzel sanatlar aka
demisi profesörlerinden heykeltraş 

Sadi Bara'ya yaptırdığı ve sergi i
çin bronzdan döktürdüğü bir metre 
40 santim irtifaındaki Atatürk başı -
nın alçı modelini üniversiteye hedi -
ye etmiş ve model bugün rektörlüğe 
teslim edilmiştir. Bu baş memleketi
miz.de bu büyüklükte yapılan ilk hey
keltraş eseridir ve fevkalade muvaf
faktır. 

Türkiye - İsve~ ticaret ve 

klering anlapnası 
Türkiye ile İsveç hükümeti arasın

da 20 ikincikinwı 1939 da şehrimiz. 
de aktedilen feni ticaret ve klering 
anlaşmasr yüksek tasdikten çıkmış ve 
dfr::ı resmi gazete ile de neşrolunmuş-
tur. 

Çocuk Dergisi 

:--............................. _... .... ! 

1 
Günün pe~inden 1 

.................................................... 
Makine 

Köylüler Milli Şef'den makine is
temişlerdir: türk toprağının hasreti 
motör gücüdür. Seneler değil, asırlar
dan:beri karasapanın hafif ucunun gi
rebildiği toprak tabakalarında artık 
bereket ve verim kısırlaşmıştır. Ba
şağı, olgun bir baş gibi gövdesi üstü
ne eğdirecek kudret, toprak altındaki 
kaçak sularımız gibi derinliklerde 
saklı duruyor: kendisini türk köyü· 
nün refahı emrine verecek olan maki
neyi özliyerek. .. 
Topraklarımız hala karasapanrn hük 

mü altındadır Rakamlar biraz eski ol
makla beraber - uzun boylu değiş
memiş olduğu için - bize bir fikir 
verebilir: türk topraklarını işli yen a
let ve makinelerin topyekun sayısı 

1.413.509 idi. Bu büyük rakamın için
de makine sayısı ancak 15. 711 idi. 

Geride kalan 1.397 .798 sayısın•n 

210.794 Ü pulluk, 1.187.004 ü karasa
pandır. Bu rakamın bugüne kadar ne 
kadar değişirse deği§sin, gene. kara
sapanm türk köyünün alın yazısını 
karartmakta olduğunu - hakikat ol
duğu için acı da olsa - kabul etmek 
lazımdır. 

Köylünün kendisinden israrla maki 
ne istediği Milli Şef'in şu sözünü ha· 
tırlamanın tam sırasıdır: 
"- Bizim i~in bir derdi bilmek, o

nu yarı yarıya halletmiş olmak de
mektir." 

Milli sigortacılığımız: 
Sultanharnam yangınını duyanların 

fikrinden hemen şu sual geçti: 
"- Aacaba yanan mağazalar sigor

talı mı idi? 
Devlete ait olsun, millete ait olsun; 

bir kaza neticesi heder olan tek kuru§ 
bile içimizi sızlatır: hele bu yok olan
lardan ~oğu, döviz veya mal vererek 
dışarıdan getirdiğimiz maddelerden 
olursa ... 

Yanan eşyanın dört buçuk milyon 
liraya yakın sigortalanmış olması, te
essUrümüzü azaltmıştır. Fakat bizi a
sıl memnun eden, geçen sene Kamu -
tay'ın kabul etmiş olduğu yeni sigor
ta kanunu bir müsbet eseriyle daha 
karşılaşmış olmamızdır: Reassürans
lardan dolayı harici iştirakler sebebiy 
le bu miktarın 120.000 liradan gaıyrisi 
ya~ncı liirketlel' tarafından ödenecek
tir. 

Alınan tedbirler sayesinde sigorta
cılığımız bütün beklenilmiyen hadi~e: 
lere karşı menfaatimizin bir garantısı 
olmuştur. Onu artık telafi edici ve r~ 
hatlık verici milli kuvetlerden sayabı-
liriz. 

Bir süı lıikô.yesi: 

Yeni Türk-Alman 
ticaret anlaşması 

Anlaşmanın 

şekli 

esasları ve 
neşrolundu 

tatbik 

Türkiye ile Almanya arasında 31-1-939 tarihinde Berlin'de 
imzalanan südet alman mıntakaları ile Türkiye arasındaki ticari 
mübadeleler protokolu yüksek tasdikten çıkmıı ve dün de resmi 
gazete ile neşredilmiftİr. 

Südet alma·n arazisinin Al- r-
manya ile birleşmesi üzerine IS. • h• d 
Türkiye cümhuriyeti hükümeti 1 ıye e 
ile alman hükümeti, ticari mü -
badeleler ve tediyat hakkında 
aşağıda yazılı hususlar üzerin
de mutabık kalmıtlardır. 

Türkiye ile Almanya arasında 27 
mayıs 1930 tariıhli ticaret mukavelena
mesi ve rnüzeyyel i tilaflarının, gene iki 
hüklimet arasında 25 temmuz 1938 ta
rihli ticari mübadele ve ticari tediyata 
dair anlaşmaların (Türk - Alman kli -
ring analşma) ve zeyillerinin halen me 
ri olan hükümleri Türkiye ile Südet 
alman arazisi arasındaki ticari müba -
delelere dahi 1-2-1939 tarihinden iti -
baren tatbik olunacaktır. 

Avusturya eyaleti ile Rayş'ın diğer 
kısımları arasındaki gümrük hududu 
kalkıncaya kadar, Avusturya gümrük 
mıntakasmda meri olan gümrük ka -
nununun tatbik edildiği südet alınan 

arazisi kısmına Avusturya'nın türk -
alman ticaret münasebetlerine ithali -
ne dair 25 temmuz 1938 tarihli proto -
kolün birinci maddesinin 3, 4 ve 5 inci 
frkralarının hükümleri te~mil edilecek 
tir. 

Bugüne kadar Türkiye'ye muvasa -
tat etmiş olup kontenjantman müşkül
lerinden dolayı serbest ticarete arze -
dilememiş olan südet alman arazisi 
menşeli mallar, Türkiye ile Almanya 
arasında 25 temmuz 1938 tarihli ticari 
mübadelelere dair anlaşma hükümleri
nin çer~cvesi dahilinde Türkiye'ye 
idhal olunacaktzr. 

Südet arazisinin Rayş ile birleşme -

sindenberi Prag üzerinden tesviye e -
dilmemiş olup südet alman arazisi fir
malarının ihracattan mütevellid Tilr -

kiye'deki borçlularından ve müteka -

bil türk firmalarının südet olman a -
razisindeki borçlularından alacakları 

tediye zamanları bugünkü tarihe ka -

dar hulfıl etmiş olanlar dahi türk - al -

man kliring tarikiyle tediye olunacak-

tır. 

Şimdiye kadar başlanmış olan husu

si takas muamelelerinin tasfiyesine, 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 7 

nisan 1938 tariıhli kliring anla.şması -

yapllan yeni 

tayinler 
Saimbeyli hüküm.et taıbibi BB. Ne

cati Girid Bireoik hükıümet tabibliği. 
ne, Birecik hükümet tabibi Osman 
Dora Karacasu hükümet tab~bliğine, 
Babaeski hüktimet tabibi Yaşar So-
nat Dursunbey hükıüınet tabibliğine, 
Balıkesir memleket hastanesi zührevi.
ye mütehassısı Ekrem Baysan İstan
bul emrazı zühreviye teşkilatı Top.. 
hane muayenehanesi tabibliği':ıe, Zon
guldak frengi mücadele baş tabibi Se
lim Özel Balıkesir memleket hasta
nesi cildiye mütehassıslığına, Zongul 
dak frengi sücadele tabibi Ali Rıza 
Şenemre mezkftr mücadele baş tabib
liğine, Ayaş hükümet tabibi Niyazi 
Ersoy Haymana hiikümet taıbibliği.ne, 
Ça:."lakkale merkez hastanesi operatörü 
Kazım Günay Ordu memleket hasta
nesi operatörlüğüne, Amasya memle
ket hastanesi dahiliye mütehassısı Su 
ad Atay vekalet seyyar emrazı sariye 
tabibliğine, Kavak hükümet tabibi İh
san Yalgın Akhisar hükümet tabibli
ğine, Balıkesir merkez hükümet tabi
bi Ziya Emre Uzunköprü hükümet ta 
bibliğine, Tarsus memleket hastanesi 
eczacısı Rüveyde Erişir Bursa verem 
mücadele dispanseri eczacılığr:ı.a ta. 
yin edilmişlerdir. 

Saracoğlu ailesinin 
teşekkürü 

Şükrü Saraçoğlu ve refikası Saadet 
Saraçoğlu ve çocultl':tr , w •• 

Rüşdü Saraçoğlu ve refikası U et 
Saraçoğlu, 

Hamid Saraçoğlu ve refikası Neri
man Saraçoğlu ve çocukları, 

Analarının ölümünden doğan acı
larına her şekilde iştirak edenlere 
teşekkürlerini edaya gazetemizi tav
sit etmişlerdir. 

S · ar ..... da Denizciler amanpazarı cıv •u • nın buna müteallik hükümlerine tev -
caddesinde oturan bir oıkuyucumuz. ll-I AV muhtelif bakımlardan üzerinde durul-

fikan 31 ağustos 1939 tarihine kadar 
öğretmen okullariyle orta okulların 1 dürleriniın sayısını 9 fazlasiyle 70 e, 
talebe sayısı her yıl 12000 - 18000 ara-\ maarif müdür muavini, muallim ve sta. 
sında artmaktadır. 1937/938 ders yı- .. . 
1 d b k 11 d 801 f Ş b Jıyer sayısını 1907 fazlasıyle 6275 e, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel maya değer olan bir süt hikayesi an· 
Merkezi tarafından çıkarılmakta olan lattı: 

devam olunacaktır. 

Yukarıda yazılı hükümlerden ticari 

tediyeyi alakadar edenlerinin tatbiki -

ne müteallik tetkik modoliteler hak -
kında Türkiye cümhuriyeti Merkez 
Bankasiyle Deutshe Verrechnungs -
kasse mütabık kalacaklardır. 

ın a u o u ar a 1 smı ve u e-
ye devam eden 91.621 talebeye mukabil dahiliye şefi sekreter ve memur sayı-
bu ders yılı 2088 sınıf ve şubede 105 sını 350 fazlasiyle 750 ye çıkarmayı 
bın 632 talebe okutulmaktadır. Bu he. teklif etmektedir. Vekaletin teklif 
saba göre önümüzdeki beş yıl içinde ettiği kadroda 90 lira asli maaş
talebe sayısının bugünkü mevcuda gö- lı 80, 80 lira asli maaşlı 190, 70 lira as
re 75.000 kadar çogalacağı tabiidir. li maaşlı 270, 55 lira asli maaşlı 298 öğ. 
Her yıl mevcudu 15.000 artan talebe retmen ve kültür direktörü, 55 lira ıına
için vasati bir hesapla her yıl yeni.den aşlı 2 kültür yardi.rektörü, 45 lira ma-
300 dersanenin açılmasına ihtiyaç ha- aşlı 318 öğretmen ~e ~ültür direktörü, 
sıl olacağından önümüzdeki beş yıl i- 45 lira maaşlı 2 ku1tur yardi.rektörü, 
çinde dersane sayısının da 1.500 kadar 40 lira maaşh 416 öğretmen ve kültür 
arttırılması ve bundan ba~ka irfan ih. direktörü, 40 lira maaşlı 4 kültür yar
tiyacının memleketin her tarafında direktörü, 35 lira maaşlı 770 öğretmen, 
şiddetle hissedilmesinden dolayı kaza. kültür direktör ve yardirektörü, 30 li
larımızda yeni orta okullar açılması ra maaşlı 2020 öğretmen ve stajiyer, 
liizım gelecektir. 25 lira maaşlı 1720 öğretmen ve staji-

Bunun tabii bir neticesi olarak bir yer, 22 lira maaşlı 110 öğretmen ve sta
taraftan okullarımızın idare ve taliın 

(Çocuk) adlı derginin 19 uncu sayısı "- Evime çiftliğin, temiz, güzel, 
çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık, pastorize sütü:ıden muntazaman alı
sosyal ,kültürel durumlarının inkişa- rım. Sütü yakın zamanlara kadar ci
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi vardaki bakka11lardan temin etmek ka 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara tav bildi. Birkaç gün evel müşterisi ~~~u: 
siye ederiz. ğum bakkal 0 gün sütün gelmedıgını 

söyledi. Yakın bakkalları araştır'.11m, 
bulamadım ... Sebebini öğrenmek ıste. jiyer, 17,5 lira asli maaşlı 60 öğretmen 

'Ve stajiyer, 45 lira maaşlı 5, 40 lira 
maaşlı 5,35 lira maaşlı 10, 30 lira ma
aşlı 15, 25 lira maaşlı 15 dahiliye şefi, 
45 lira maaşlı 5, 40 lira maaşlı 5, 35 li
ra maaşh 15, 30 lira maaşlı 15, 25 lira 
maaşlı 100, 22 lira maaşlı 100, 20 lira 
maaşlı 150, 17,5 lira maaşlı 200, 14 lira 
maaşlı 110 sekreter ve işyar bulun
maktadır. 

dim: 
"- Çiftliğin bize süt getire:ı araba 

sının hayvanı h<ısta ! " dediler. O gün 
sütü evime epey uzak olan merkez ma 
ğazasından temin ettim. Ertesi günü 
tekrar yokladım, gene süt yok.. Mü
esseseni:l merkezinden vaziyeti öğren
mek istedim: Anladım ki süt getiren 
arabanın hayvanı ölmüştür: Bizim ci· 

varda hala süt yoktur! 
Süt meselesini halletmiş Ankara

dan başka şehirlerimizin mevcut ol
duğunu hatırlamıyoruz. Sıhhi ve te· 
miz süt, başşehrin vata-:ıdaş sağlığı 
ıçın gerçekleştirdiği meseleler eden 
biridir. 

Büyük tedbirlerden halkın temin e
deceği faydaları, küçük aksamalar do
layısiyle azaltmıyalım ! 

KUTAY 

Dün hava kapalı ve 

fırtınalı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı, fırtı

nalı ve karlı geçmiş rüzgar cenupta11 

bilahare garpten saniyede 20 metre 

kadar hızla esmiştir. En yüksek rsı 14 

derece kaıyıdedilmiştir. 

unsurları kadrolarının bu talebe, der- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
sane ve okul tezayüdü ile mütenasiben 

Yurdda hava Ege Orta Anadolu ve 

Karadeniz kıyılarında fırtı:ıalı ve ya.. 

ğışlı, diğer bölgelerde yer yer yağışlı 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 

kare metreye bıraktıkları su miktarı 
Edirne'de 21, lsparta'da 16, İstanbul 
15, Hayrabolu'da 12, Lüleburgaz'da 
11, Gelibolu, Tekirdağı ve Krrklare
linde 7, Bandırma ve Edremid'de 17, 
Bursa ve Biga'da 15, Bergama'da 12, 
Yalova'da 11, Kocaeli'de 8, Muğla'da 
20, Çanakkale'de 10, Balıkcsir'de 9, 
Kangal'da 6, Sıvas ve Yozgat'ta 3, Is
Iahiye'de 13, Dörtyol'da 5, Erzi:ıcan'
da 6, Van ve Erzurum'da 2, Şile'de 
12, Zonguldak'ta 2 kilogramdır. 

genişletilmesi, diğer taraftan okulları
mızda hiilcn istihdam edilmekte olan 
yardımcı öğretmenler yerine asıl öğ -
retmenler tayini suretiyle okul kadro 
larınm takviyesi, bu surtele kadrosu 
genişliyccek olan idare ve talim un
surlarının 1702 numaralı kanun hü
kümleri dahilinde terfi işlerinin gere
ği gibi yi!rütülmesi zaruretleri karşı
sında halen tatbik edilmekte olan aza
mi kadro ve önümüzdeki 939/940 ders 
yılından itibaıen ihtiyaca kafi gelmi
yecektir. 

Madrid'e hücum 
Hikayeyi bilir misiniz? 

Mahallenin zenginlerinden birisi 
ağırca hastalanryor. ôteki kom.şu
lar birer ikişer gelip adamcağızrn 

hatrrını soruyorlar. Fakat mahalle-
nin imamı her gürı öğleden sonra çat 
kapı geliyor, efendiyi ziyaret edi

yor. Bir, iki, beş bu ziyaretler uza. 
yıp gittikçe hastanın canı sıkılmıya 

başlıyor. 

Nihayet bir gün soruyor: 

Paralar verildikten sonra hasta: 
- Parayı aldın ya, artık, gözüme 

görünme, diyor; çünkü seni gördük. 
çe ölümümü beklediğini hatırlıyo
rum, azraili görmüşüm gibi oluyor. 

Uzatmıyalım, imam efendi, para
yı kesesine koyduktan sonra kapıyı 
örtüyor, çıkıp gidiyor. 

bu parayı :ılmalr idim. 

Dünkü gazetede şu başlığı oku
dum: 

"General Miaja ve hariciye nazırı 

'Besteiro'nun sulh teklifine rağmen 
Frankistler Madrit'e hücuma hazır-

nanır; aynı zanıanda bırakılır. 

Bunların en başında gelenler-

den birisi de uçurtmadır. Bir haf. 

tadan beri, çocukların irili ufaklı 

uçurtmaları havalandırmakla uğ -

raştrklarını görüyorum. 
Uçurtmaya bayılırım. Belki 

bunda çocukluk günlerinden kal -

mış bir eğlence ve oyun itiyadınm 

tesiri vardır. Fakat uçurtma, biraz 

da İnsanlarda ilk defa uçmak, ha -
valanınak arzusunun uyandığı 

günlerden kalmış bir hatıra değil 

midir? 

Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
toprak üzerinde kalınlığı Yozgat, Ul~~ 
kışla ve Siirt'te 2, Mardin'de 5, Ela
zığ'da 7, Sıvas'da 14, Malatya'da 15, 
Van'da 16, Erzinca·::ı ve Kars'ta 18, 
Bayburd'da 20, Ka·ngal'da 30, Muş'da 
31, Erzurum'da 39, Sarıkamış'ta 77 

santimetredir. 

... 

Okullarda talebe sayısının her yıl 
gittikçe artması ve ders vasıtalariyle 

okul kütüpanclcrinin bu inkişafla mü. 
tenasip olarak zenginleştirilmesi, o
kul sekreterleriyle, memur kadrosu
nun da genişletilmesine ihtiyaç gös
termektedir. Bundan başka direktör-
lerle yardi.rektörlerin terbiye, tedris 
ve inzıbat işleriyle daha yakından ala
kadar olabilmeleri için mali ve maddi 
işlerde kentlilerine müsnıir ve mües
sir bir surette yardım e<lecek olan sek
reterler ve memurlar kadrolarının hem 
kemiyet ve hem keyfiyet bakımında~ 
takviyesine lüzum vardır. Bunun ı. 
cindir ki bu proje hazırlanm~ş v~ ~d
rolar ihtiyaç nispetinde tevsı edılmış-

- lmam efendi, bana bir hal o

lursa cenazemi yıkamak, ölümü kal
dırmak için ne kadar para istersin? 

- Aman efendim, allah gecinden 
versin! Ôyle lakırdı mı olur? 

- Yok yok imam efendi, sen de
diğime bak; kaç para istersin? Söy. 
le! 

Nihayet imam efendi, muayyer 
bir miktar söylemiye mecbur o. 
yor. 

Bunun üzerine hasta, kahyasına 
emrediyor, söylenen parayı fazla
szyJe getirip hocafendiye veriyor
lar. 

Birkaç saat sonra hastaya: 
-Efendim, diyorlar, imam efen

di tekrar geldi; müsadenız olursa 

yanınıza gelecek. 
- Gelsin bakalım, derdi neymiş? 
Birkaç saat önce gördüğü mua. 

meleye içerlemiş olduğu anlaşılan 

•imam, içeriye girip aldığı parayı 
hastanın yastığına bırakıyor: 

- Neye getirdin hocam? 
lmam cevap veriyor: 

- Böyle tadı çıkmıyor; ben sizi 
köpürte köpürte yıkadıktaıı sonra 

/anıyorlar.,, 

Ve yukarıda anlattığım hikayeyi 
hatırladım. Demek ki Frankistler 
de muharebe etmeden Madrit'e gir
menin tadı çıkmıyacağı kanaatinde. 
dirler ! - T. l. 

Vcurtm.a! 

Çocuk oyunlarının esrarengiz 
bir takvimi varıdır: Zıp zıp, kaydı. 
rak, çelik çomak, esir almaca gibi 
oyunlar, büyük bir şehrin hemen 
her tarafında aynı mevsimde oy -

Uçurtmanın Japonya'da yalnız 

küçükler için değil, büyiikler için 

de mahalli ve milli bir eğlence oL 
duğunu bir yerde okwnuş.twn. O. 
rada hazan beş on kişinin güçlrüık

le zaptedebileceği kocaman uçurt. 

malar uçuruluıımuş. 
Çocuklar, her sene uçurtma u.. 

çurmıya başladıkları zaman hatı -
runa gelir: 

Neden küçüklerin bu maswn eğ
lence&inden "Türkkuşu" propa -
gandası yapmak için faydalanma -
yı düşiinmeyıiz? 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve E,,.e 
bölgeleriyle orta A'nadolu'nun ve Ka: 
radeniz'in garp kısımlarında şima~ı 
garıbt ve garpte:ı saniye'de en çok 11, 
diğer bölgelerde cenup ve cenubll 
garbi istikametlerinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek rsılar İzmir ve Bodrum'da 14, 
Konya'da 15, A:ı.talya ve Trabzon'da 
18 derece, en düşük ısılar da sıfırın 
altında Van ve Eiazığ'da 7, Erzincan'-' 
da 8, Erzurum'da 11, Kars'ta 16 dere· 
oedtr. 

tir.,, 
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İspanya faciası 
devam ediyor 

la B-arselona ve Katalonya'nm İ§gali 
.Panya meselesinin askeri &afhasım 

llihayetlendirmediği gibi, Franko' -
tıun t ·ı • t. ngı tere ve Fransa tarafından 
h llınınası, bu meselenin siyasi saf. 
~~ı vuzuhla§trramaını§trr. Facia 

egj(Js "b• d ~ ı gı ı evam ediyor. Fakat 
l:'ıtnko'nun karıılaşbğı düşman an-

•ı~ın d •. . . . l , egı§ıvennt§tır. Franko, Bar&e-
'lı.Olıa Yt ve Katalonya'yı işgal eder-
etı, Aza.na ve Negrin gibi lspanya

~lll ~~~edil aol cenah züınrelerinin 
i~hgı altındaki cümhüriyet rejimi 
de karıılaş:makta idi. Bunlar da ikti-71 vaktiyle K.avallero gibi müfrit 
b- cenahın ellerinden almışlardı. 
t• •r- kaç gün evel çıkan bir kıyam ne
ıc:a.. • ~--ıııde Negrin ve taraftarlan iL 

f""Ya'dan kaç:mrya mecbur kalmıt
•\dır-. Ve Jimdi iktidar bir askeri 

'Olta" nın eline geçmİ§tİr. iki bu
: sene evel Franko isyam da 
l Yle bir askeri • hunta'nm hareketi 

: .•rak baılamıştı. Gerçi kendi ken -
itle ''milli müdafaa komitesi,, a.dı

lll 'Yeren bu huntanm başına geçen 
•aker es.ki cümhuriyetçi lspanya'nm 
•

3lceri kuvetlerine kumanda eden 
ien.eral Miyaha'dır. 

Fakat Miyaha şimdi müfrit veya 
:ll~edil şol cenah hükü:metinin hiz
(:' etınde bulunan bir kumandan değil, 
I re.nk.o gibi, doğrudan doğruya dev
d~t otoritesini temsil e.ien askeri 
•lttatördür. Otoritesine kartı dünkü 
~l cenah kovalisyonunu teıkil eden 

0~1lıünistler tarafından tertip edilen 
il' kıyamı Miyaha derhal bastrrmıt

tır, B-inaenaleyh timdi Franko ile Mi. 
c~a. eski ispanyol ordusunun bu i
d 1 R"enerali kartı karşıya kalmışlar. 

1 tr. Sol cenahm mutedilleri, müfrit -
e . 
k'r-ı, hatta demokratları aradan çe. 
~•!dikten &0nra artık Miyaha ile 
"anko'nun daha kolav anlaşabile

~kleri akla gelir. Miyaha da anla§
~~Ya taraftardır. Her halde Franko 
•Yaha'yı kom.ünist olmakla ittiham 

~eı:nez. Fakat Franko bu defa da 
~iyaha ile arkadatlarmm iki ~e
denberi "menfur caniler" le el birliği 
>tı.pbklarıDI ;ddla ederek antaımıya 
~anaşmamaktadır. Miyaha da tes. 
\n olmıya razı olmadığından Mad -
~erine büyiik mikyasta askeri 
ba1,~tm başlaması için hazırlıklar •nrr. 
İn ~skeri harekatm uzayıp gitmeai, 

gıltere ve Fransa'dan ziyade ltaL 
~a'nnı ve Almanya'nın itleri.ne e)ve
}· Çlinkü bu, ltalya'nm askerlerini 

5Panya topraklarmdan geri çekme
llleai için bir bahane teşkil eder. ltal
Y• Ve Alına.nya, lspanya'da öyle bir 
tetebbüse girişmiılerdir ki, bu te. 
lebbüsün muvaffak olmasını iste
bıekle beraber, meselenin çabucak 
te.sfiye edilmesi de itlerine pek el
\ternıemektedir. Son haftalar içinde 
tasfiyeye doğru atılan adını, İtalyan 
'°ttahafilinde hotnutauzluklara şebep 
;~nuqtur. İtalyan gazetelerinin hef. 
1Yatına bakarak bu hoınutııuzlukla_ 

l"flı amillerini şöyle hülm etmek 
"'iiınkündür: 
l 1 - Franko'nun, İngiltere ile an~ 
•ttıktan &0nra ve ltalya'ya haber 
"~eksizin Minorka adasını i§gal 
"~i italyanlan fÜpheye diifür. 
tnü~tür. 
2- lkinci bir mesele de Franko 

°"1ulariyle beraber harp yapan ital
~lln kıtalannm Pirene'deki fransız 
'llduduna yaklaıhğı sırada çık_ 

"''tbr. İtalyanlar, "gönüllü,, krtalar1. 
~lltl İspanyol aslrerleriyle beraber, 
l \lduda kadar ilerlemesini istemİt· 
e,., Franko buna razı olmamıttır. 

3 - Franko'nun İngiltere ve F-ran. 
'-ile yaptığı müzakerelenlen ltalya
:~ haberoar etmemesi de ayn bir en_ 

•te ınevzuu olmuştur. 
Diğer taraftan ltalya'yı memnun 

~ecek vaziyetler de yok değildir. 
1 - Evela İngiltere ve Fransa ile 

~le.ıırken, Franko'nun hiç bir kayıt 
) ~ §artla bağlanmak istemenıesi ital. 
l~ll görüşüne tamamiyle uygun•dur. 
l İYanlar bunda iki demokrat dev
.. tin siyasi mağlubiyetini görerek 
~· "Uınıektedirler. 
. 2 - ikinci bir memnuniyet vesile. r ~e.her te:Ye rağmen, italyan asker
b~1nın henüz ispanya topraklarında 
... '-'lllnınuıdır. Franko askerlerin ge-
• .çekilrnelerini ltalya'dan isteme

lrltftir. 

b" l~giltere ve Fransa da Burgos'a 
it '-'Yuk elçilerini yollamışlar ve Fran. 

0 ile normal münasebet kurmıya 
~e.lıPnaktadırlar. İtalya ise Franko
~e. _dostluk meselesin.de inhisarcı ol
Ugllnu gizlememektedir. Ve bu te
~bbüsü, kendi aleyhine matuf bir 
t llreket telakki etmektedir. Hülasa 

tanko'nun zaferine ve bütün Avrut.. devletleri tarafından tanınmış 
l U~unınasma rağmen, İspanya me&e
~ henüz Avrupa sulhu için tehlike 
0~ktan çıkmamı§tır. 

A. Ş.,.ESMER 
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Yugoslavya'nın 

dış politikası 
Fransa'da ordu mevcudu 
550.000 kişiye çıkarıhyor 

iSTANBUL gazeteleri 
Belgrad, 9 a.a. - Havas ajansın

dan: 1939 senesi hariciye bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle B. Mark.e
viç, mebusan meclisinde bir nutuk 
söylemiştir. Mumaileyh, dört buçuk 
senedenberi Yugoslavya'nın harici 
siyasetinin değişmemiş olduğunu be
yan etmiştir. 

Bu harid siyaset, eski dostlukların 
muhafazasından ve sulhu temin mak
sadiyle yeni dostluklar taharrisinden 
ibarettir. 

Fransa ile olan münasebattan bah· 
seden hatip, şöyle demiştir: 

"- En esaslı emelJerimizden biri 
bu eski ve mücerrep dostluğu muha
faza etmektir . ., 

Diğer devletlerle olan 
miina~ebetler 

Hatip, büyük Britanya ile olan dos
tane münasebetlerin bundan böyle 
"Yugoslavya'nın hayatında bir ka
nun" teşkil edeceğini söylemiştir. 

Hatip, şöyle devam etmiştir: 
"- Almanya ile dostane ve geniş 

münasebetlerde bulunmak bizim ha. 
rici siyasetimizin en mühim tasavvur 
tarından biridir. 

Yugoslavya'nm diğer bir gayesi de 
halihazırda İtalya ile mevcut olan 
tam itimada müstenit münasebetlerin 
muhafazasıdır.,, 

Hatip, netice olarak, Yugoslavya -
n ·n sulhu arzu etmekte. başkalarına 

ait hiç bir şeyi istememekte olduğu· 
nu yalnız devletin tamamiyetini ve 
Yugoslav milletinin hayati menfaat
lerini müdafaaya azmetmiş bulundu
ğunu söylemiştir. 

İtalya dan aynlan 

yahudi aileleri 
Tiriyeste, 9 a.a. - Yalnız 1919 sene

sindenberi İtalya'da ikameıt eden ec -

nebi ve italyan yahudilere verilmiş o -

lan mühlet hitama ermiştir. Ekserisi 
Tiriyeste'yi terketmişlerdir. 

"Bunlardan 3.700 kişi İtalya'da kala

bileceklerini is.bat etımişlerıdir. Diğer -
leri de. ccnuhiJm,,rilc:ı'vl'l... Avııu11-
ralya'ya, Fran.sa'ya muhaceret etımiş -

!erdir. 

Şimdiye kadar 200 yahudi ailesi 1 . 
talya'yı terke mecbur olmuştur. Bu a -
ilelerden sekseni dosyalarının tetkiki 
ikmal edilmemiş olduğun.dan intizar 
halindedirler . 

TAN 

1941 de mevcut 621.000 i bulacak 
İngiliz siyasetinin yeni hedefi 

M. Zekeriya Sertel, Bu serlevhalı baş 
yazıda ingiJiz siyasetinin hedefi totaliter 
devletleri silahları tahdide mecbur et -
mek olduğunu izah ediyor. 

Paris, 9 a.a. - Ayan meclisi mehusan meclisince kabul edilmiş 
olan birçok askerlik kanunlarını taı;vip eylemiştir. Birinci kanun 
layihası 1929 tarihli askerlik kanununu tadil etmektedir. Müfettişler on yıllık belediye 

işlerini teftişe başladılar. Mazbata muharriri bu hususta yap- ~----------------
rt:ğı beyanatta eski kanunda ihtiyat
oların 26 senelik müddet içinde derpiş 
-edilen sekiz ila on haftalık talimin 
bugünlük ihtiyaçları karşrl:yarm
ıyacağmı, yeni silahların kullanılma
'SI çok güçleştiğini ve ihtiyatların u
·zun müddet bu silahları kullanmaksı
·z .n duramıyacağını söylemiştir. 

Yeni kanun ihtiyatların sık sık ta
·limlere çağrılmaları esasını koymak
tadır. Eski muhariplerden bir kısmı 
•hava müdafaasına ayrılacaklardır. E
mekli subaylar ile ilk ihtiyat subayla
rı nazari kurslara devam ettirilecek-
·tir. 

Ordu meucudu 550.000 e 
çıkarııdı 

İkinci kanun )ayihas:, kısa hizmet
·lileri }1'eni bir muayeneye tabi tut -
makta ve bunlardan eli silah tutahi
•lecekleri harp hizmetine nakletmek -
1:edir. 

Üçüncü layiha. doğumu az olan se
neler hakkındaki 1936 kanununun hü 
okümlerini tahdit etmektedir. Hükü -
met silah altrnıda bulundurulacak as
·k.erlerin mevcudunu 550 bin kişiye 
-çıkarmak-tadır ki, şimdikinden yüz 
bin fazladır. Bu mevcut 1941 de 621 
bine çıkarılacaktır. 

Başvekil Daladiye, hükümetin ya -
•kında umumi bir milli müdafaa teş -
•kilat layihasını parlamentoya tevdi 
-edeceğini bildirmiştir. 

Bir Çin şehri 
harap oldu 

Şanghay, 9 a.a. - Hankov'un 170 
mil garıbmda kain İchang şehri, japon 
tayyarelerinin salı ve çarşamba günü 
yapmış oldukları bombardıman netice
sinde hemen hemen kam.ilen harap ol
-nnıfTIU. 

Şanıgıhay, 9 a.a. -İnı~iltere'nin Çin'e 
yakında bir istikraz vereceğinin res -
men ilanı, Şanghay borsasında Çin dö
vizi üzerine yapılan muamelelerde çok 
iyi bir tesir icra etmiş ve Çin dövizi 
şimdiden yüzde iki nisbetinde fırla -
mıştır. 

Bir Fransız gazetesine göre 

Almanya yeni bir 

harıeket hazırhyormu~ 

Hollanda ve İsviçre'ye 
karşı ani bir taarruzda 

bulu nacokmış 
Paris, 9 a.a. - Jurnal de Daba'da 

Piyer Bernü B. Hitler'in yeni istekle
rini ileri sürebilmek için Hollanda'ya 
ve hatta İsviçre'ye karşı anı bir taar. 
ruzda bulunımayı derpiş etmekte oldu
ğunu yazmaktadır. 

Bernüs, B. Hitler'in 1939 senesine 
ait planını İfşa edebilecek vaziyette 
bulunduğunu ve mart ayında tatbik e
dilmesi lazım gelmekte olan bu planın 
tatbiki hususunun bir müddet tehir e. 
dilmesi muhtemel olduğunu yazmakta 
dır. s 

Almanya'nın lıaz1rladıpı plan 
Hitler'in planı, garp demokrasileri

nin vaziyetini zafa düşürmek i~in ha
inan • işgali ve italyanlar tarafından 

Fransa aleyhinde propaganda ve hiL 
cumlar yapılması gibi muhtelif isti
kamette bir takı.m ihzari hareketler ic
rasını derpiş etmektedir. 

Plan, bundan başka Libya'daki itaL 
yan garnizonunuın takviyesini, İtalya 
tarafından fransız Somalisi hududu ü

Belediye işlerini teftiıı eUnek tlzere 
şehrımi.le gonderılen ıki mulkıye mufet
tişiııin on senedenberi neticesi ahlllD.Iyan 
bau işleri de gozden geçireceklerini, ri
yaset makamına taakkluk ettigi için bele
diye mutettışleri taralından tahkik etli -
len baı:ı yoısuzluk iddialarını da tetkik e
deçeklerıni ,bu tahkikatm bızzat belediye 
riyaseti tarafından istenildiğini yazdık -
tan sonra, bu meselelerden birinin, eski 
vali zamanında satın alınan otomobil ve 
buna sadedilen benzin meselesi oldugu -
nu ilave ediyor. 

Barem kanunu projesi 
Meclisten geri almdı 

Ankara'dan aldığı hususi bir habere at
fen, barem kanunu projesinin hlikumetçe 
Meclıs ten geri almdıgmı, üzerinde yeni
den bazı tetkikler yapılarak esasa taalluk 
etlen bir çok maddelerle, ücı etlilerin 
müktesep haklan meselesinin yeni proje
de yeni şekil alması muhtemel oldugunu, 
projenin Meclise önümüzdeki toplantıda 
verilebileceğini yazıyor. 

Cümhurreisimizin açtığı yol 
üzerinde yürüyoruz 

Milli Şefin, halkın dertlerini dinlemek 
hususwıua gazetecııere guzel bır ornek 
vertlıgını, onun açtıgı bu çıgu tizerinde 
yürümeğe ve her gün bir memleket me
selesi üzerinde ala.kadarlarla görüşerek 
ortaya yeni hakikatler çıkarmağa çalışa
cağını söyliyerek bir anket açıyor ve dün 
ilk defa olarak, Almanya'ya sevkine baş
lanan tavuk meselesiyle meşgul olduğu -
nu yazıyor. Almanya' ya tavuk ihraç eden
lerin, Tan sütunlarına geçirilen sözlerin
de, şimdiye kadar Almanya'ya 180 bin ta· 
vuk sevkedildiği, bu sene teşkilat tamam
lanabilirse bu sayede memlekete iki mil
yon beş yüz bin liralık bir döviz girece
gi, halbuki yumurta ihracatının yekıinu 
570 bin liradan ibaret olduğu, tavuk ihra
catçılarının asal derdi, tavuğun ihracat 
maddeleri ar::sında gösterilmemesi yü -
zünden tavuk başına iki buçuk kuruş ver
gi verilmek mecburiyetinde kalmaları ol
dui;u, memleket9 milyonlar getirecek o
lan bu işi hükümetin teşvik etmesini te
menni ettikleri okunuyor. 

zerinde bir tazyik yapılmasını, Filis - Bir Eroin fabrikası meydana 
tin ve Suriye'de tahrikat icrasını ve çıkanldı 
nihayet İtalya'mn seferberliğini der. Ka.cak.cıhk bürosu meznurlarının dün 
P 1

' c:ancııcu:cu,... ·-=ır-rell'E-.:1 'f~- gfzıı bir eroin fabrıkııs• meydana çıkar -
yol harbinin hitauııru müteakip ita!- dıklarını yazıyor. 1tah"'U. tebaasından Ar
yanlarm isteklerini resmen bildimıele mando tarafından idare edilen bu fahri -

ka, Pafjjabahçe'de Saip Molla'nm çiftliğin
rinden sonra icra edilmesi mutasav. dedir. İçinde 1716 kilo kaçak afyon ve bir 
v.erdir. haylı ecıa ve filet bulunmuştur. Fabrika-

Hit' -- bir nutuk verecek da çalışan üç 3ahıs da yakalanmıştır. Ay-
W-T rıca, Mustafa adında bir eroin kaçakçısı 

O zaman Hitler. İtalya'nın istekle- daha yakalanmıştır. 
rine yardım etmek için bir nutuk vere Bundn başka Romanya'dan gelen mu -
cek ve bizzat kendi isteklerini ültima- hacirler vasıtasiyle geniş mikyasta ipekli 

kumaş kaçakçılığı yapan Emine adındaki 

' 
........................................................................................................ , 
Kıral Corc V ôbidesi 

tom şeklinde ileri sürecektir. Mütea - kadının ifadesi üzerine, Beyoğlu'ndaki 
kiben garp devlederinin derhal tesli ~ bazı mağazalarda araştırma yapılmış, bir 

· ti · · ld tın k · · A ~ ] rak takım kaçak bluzlar ve kumaşlar bulun _ 
mıye erı.nı e e e e ıçın anı o a muştur. 

Hollanda'ya ve hatta belki de !sviçre'-
ye karşı bir taarruz yapılacaktır. Bu ne sür' at 

Hitler, bu iki memleketin ancak Dolmabahçe sarayı önünde izdihamda 
muvakkaten işgal edilmiş olduğunu ve ezilen vatandaşlara ait tahkikat işinin, o 
katiyen bu memleketleri teshir ve feth tarihten beri kabine değişikliği vali ve 

polis' müdürü değişikliği, meclis dağılma
etmek niyetinde olmadığını beyan ede sı gibi devletin hayatına taalluk eden mü-
cektir. Eğer o zaman garp devletleri bim hadiseler olduğu halde hala bitmedi
müzakerelere girişecek olurlarsa B. ğini, evrakın bir daireden ötekine sevko. 

lunup durduğunu söylüyor ve aynen "Bir 
Hitler bundan istifade ederek yeni ta- kaç vatandaşın hayatına mal olan bu kabil 
lepler derımeyaın edecektir. hadiselerin tahkikatını süratle bitirip va
H ollanda istilıkiim yaptırıyor tandaşları tatmin etmek lazun iken, gös-

terilen bu sürat doğrusu pek boşa gitmi-
Lahey, 9 a.a. - Hollanda telgrafa- yor" diyor. 

jansı, Hollanda'nm hudutları boyunca 
yeni istihkfunlar inşa edeceğini haber 
vermektedir. Yakında hudutlarda ve 
sahilde 250 kazemat inşa edilecektir. 

Diğer taraftan, Barbant'taki TiL 
bury silah fabrikaları tevsi edilecek 
ve yeni bir silah fabrikası daha inşa 
olunacaktır. 

İ rak'ta tevkifler 
Londra, 9 a.a. - Royter'in Bağdat'

tan öğrendiğine göre, bir hükümet dar
besi hazırlamakla suçlu olarak sabık 

başvekil Hikmet Süleyman ile elli ka
dar yüksek rütbeli subay tevkif olun -
muştur. 

Papa'nın taç 
. 

gıyme 

törenine hazırlık 
Londra, 9 a.a. - K.ıral, Papa'nın taç 

giyme merasiminde şaıhsen kendisini 
temsile Dük dö Norfolk'u memur et -
miştir. 

Lizbon, 9 a.a. - Papa'mn taç giyme 
merasiminde Portekiz hüki.imetini 

İngiltere'nin pek sevdiği bir hükümdar olan Kıral Beşinci Corc için bir temsil edecek olan maarif nazırı B. 
abide dikmek fikir ve teklifi İngi1tere'nin her tarafında gayet müsait yan- Pachesco, protokol şefi ile birlikte 
kılar uyandırmıştır. tayyare ile Roma'ya harekeıt etmiş -

Bu maksatla birçok para toplanmışıtır ve toplanmağa devam da oluna- tir. 
Varşova, 9 a.a. - Litvanya hariciye 

caktır. Yapılacak abidede Kıral Beşinci Corc'un büyük kıralhk elbisesiyle 
nazırı B. Urbszys, Papa 12 inci Pi'nin 

bir heykeli bulunacaktır. Bu abide Vestminister'de Avam Kamarası bina-, taç giyme merasiminde memleketini 
sının karşısında açılan ve ag-adanan bir meydana konacaktır. 

- :ı temsil etmek üzere gideceği Roma'dan 
Akademi azasından heykeltraş Sir William Reid Dick tarafından yapı- avdetinde Varşova'ya uğrayacağı ve 

lan abide maketi bu işle uğraşmak üzere tayin olunan komite tarafından bir miktar orada kalarak B. Bek ile 
beğenilmiştir. Maketinin bir fotoğrafını koyduğumuz bu abide som beyaz 1 görüşeceği hakkında bir şayia devran 
mermerden .YaDilacaktır. etmektedir· 

CUMHURİYET 

İspanya ve Avrupa 
Yunus Nadi, bugünkü başmakalesinde, 

İspanya'daki dahili harbın filen bitmiş 
bir vaziyete girmesi üzerine, bunun Av -
rupa ufuklarındaki akislerini izah ediyor. 

Milli Şef tersanede 
"Nalına mıhına" sütununda, İsmet ln

önu'niın Haliç tersanesini ziyaretinden 
bahseden Abidin Da ver, Cümhurreisimi
zin başvekaletleri zamanında bu kızaklar 
hiç bir zaman boş kalmıyacaktır - dedik
lerini hatırlatarak, bu defa istanbul'a ilk 
gelişlerinde hemen tersaneyi ve deniz
altı gemilerimizi gezmelerinin 1937 ya
zında verdikleri mıijdeyi tahakkuk eııir
mek azminin devamını söylemekte ve bu 
sayede Haliç tersanesinin eski haşmetine 
kavuşacağını, Türkiye'nin harp ve ticaret 
gemilerini yapacak İstanbul tersanesinin, 
İsmet İnönü devrinin en muhteşem fen 
ve sanat abidesi olacağını ilave etmekte
dir. 

Türk - yunan dostluğu 
karşısında 

Sofya'dan aldığı hususi bir habere at • 
fen, bulgarca Zora gazetesinin neljretti
ği bir makaleyi naklediyor. Bulgar gaze
tesi, bu makalesinde Şükrü Saracoğlu'
nun Atina'da gördüğü muhteşem resmi ka-

bulü mevzuubahis ederek türk - yunan dost 
luğunun çok eski bir mazisi olduğunu 
yazdıktan sonra, bazı bulgar ricalinin ba
siretsizliği yüzünden Bulgaristan'ın Tür
kiye'den tamamen ayrıldığım, münferit 
şahıslar tarafından işlenen kabahatlerin 
artık takdir edilmekte olup orta.dan kal
dırılması için bir şeyler yapılmağa baş -
!andığını yazıyor. 

VAKİT 

Metodlu çalışma 
"!~retler" sütunu muharriri Sadri Er-

a.a. Matbuat Secvisi 

tem, Cümhurreisinin üniversite nutkun -
daki metodlu çalışma tavsiyesini mevzu
bahs ederek, bunun etrafında izahat ve
riyor ve metodlu çalışrı;nın tül"k inkıla
bının tamamen rnh ve kal"akter cephesi 
olduğunu söyledikten sonra. "her zaferin 
bir metot mahsulü olduğunu unutmamak 
gerektir" diyor. 

Nutku okurken 
"Görüp düşündükçe" sütunu muharriri 

Hakkı Suha Gezgin, Cummurrei~inin ıi -
nıversitedeki nutkunu, genişligi birden 
kavranılamıyan bir mina denizine teşbih 
ederek, bıitıin münevverlerin bu satırlar 
üzerinde ayn ayrı kafa yormaları lüzu -
muna kani olduğunu söyledikten ve yal
nız bilginin işe yaramadığı, yukselmek i
ı;in ahlak kanadına da ihtiyaç olduğu nok
tasında durduktan sonra, zeki ile çalış -
kanhğm bir arada yürümesi lüzumunu te
barüz ettirmekte ve Şei'in nutkundaki 
muhim noktalardan birinin demokrasiyi 
anlayış ve anlatı~ı olduğunu ilave ediyor. 

İKDAM 
Yüksek ve kıymetli düsturlar 

Ahmet Ağaoglu, Reisicümhurun nutkun
daki sözlel" arasında, üzerinde duracağını 
bundan evelki yazısında vadettigi ikinci 
noktaya gelerek, idare üzerindeki millet 
mürakabesi meselesini ele alıyor. Muhar
rir, halk idareı;inin esas ve temeli müra
kabe olduğunu, ve bu mürakabcnin icra 
olunduğuna halkın samimi olarak inanma
sı lüzumunu kaydettikten sonra, tek fır
kalı demokrasi memleketlerinde, müraka
benin, cümhurreisinin de söyledigi veç -
hiyle, ancak yüksek ahHi.kla mücehhez 
yüksek ve bükülmez karakterle mümkün 
olduğunu izah ediyor ve cümhurreisinin 
istikbal hakkındaki fikirlerinin çok şü
mullü olduğunu söyliyerek, "ahlak, seci
ye ve mürakabeyi bir merkez etrafında 
toplıyan bu düşünce, bunlar arasında a • 
henk ve birlik kuracak vasıtalan da el • 
bette nazara almıştır" diyor. 

Vergiler ve nüfus 

"İnkılabın meşalesi" sütunu muharriri, 
bütün dünyada hayat pahalılığının birin
ci hatta tek amili vergiler olduiunu söy
liyerek, almanların, vergi bakımından 
evlilerle bekarları ayırmak sistemini mi
sal olarak ele alıyor ve alınanların, bu 
sayede, her sene 800 bin nüfus arttrğrnr 
hatırlatarak, faydası görülen ve Fransa'
da da tatbikine karar verilen bu tecrübe
den bizde istifade edemez miyiz? Diyor. 

YENİ 

Altm;ş kusurlu gemi 

Hüseyin Cahit Yalçın, Etrüsk vapuru
nun altmrs lcuauru etrafında u:o:un zaman
danberi devam odcn neşriyatı ve şayiala
n mevzuubahis eedrek, geminin tekrar 
tamir ve tashih edilmesi ortadaki asıl der
di izale edemiyeceğini karşılaştlan vazi
yetin bir tek geminin ziyaından ibaret ol
mayıp, rivayet edilen hataları dün yapan
ların kasıtla yapmadıklarına gi;;re yarın 
gene onların bilgileri ve dirayetleri neti
cesi yapılacak vapurlarımızın halinin ne 
olacağını soruvor: ve "asıl bizi düşündü
ren mesele budur" diyor. 

. 
lnönü'nün nutku 

etrafında bir Alman 

gazetesinin yazdıkları 
Berlin, 9 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Türkiye Reisicümhuru, İstanbul'da 

üniversite müntesipleri önünde Tür
ıkiye'n.in politikasının esası ve prensi
bi hakkında bir .nutuk söylemiştir. 

Bu nutuktan bahseden Korcspon
dans Diplomatik diyor ki: 
Eğer İsmet İnönü Türkiye'de de

mokrasi idealinden bahsediyorsa, bu
nunla eski Osmanlı imparatorluğu ile 
açık farkı tebarüz ettirmiştir. Eğer bu 
gün Türkiye, garp demokratik şekille
rine intibak etmiş ise, türk devletinin 
kurulmasının önüı:ıe geçecek yı.kıcx li
beralizmi almamıştır. Türkiye'de, to
taliter memleketlerdeki gibi, devletin 
mevcudiyeti için garanti teşkil eden 
bir tek halk birliği siyasi partisi var
dır. Tarihi tecrübesi için, Türkiye ih 
tiyat tedbirler almalıdır. Diğer mem
leketlerin genişleme siyascti:ıden bah
sedilirken, her halde cebirle kendile-
rinden alınan yerleri istiyen memle
ketler kastedilmemektedir. Nitekim 
Türkiye'de, yabancı me:ıfaatleri ihlal 
etmek istemeden İskenderun üzerinde 
ki hukukunu muhafaza etmektedir. İs
met lnönü'nü::-ı sözlerinden, kendi mil
letini mesud bir istikbale 1 götürmek 
istediğini öğreniyoruz. İsmet İnönü, 
bunu diğer sistemlere hürmet ederek 
yapıp yapnuyacağr:ıı söylememiştir. 
Fakat İsmet lnönü'nün prensipleri ve 
büyük selefinin harekatt, b!!_nun hak
kında şüphe bırakmamaktadır. 

ı······ ............................................. . 
f (23 - Nİ$an - Çocuk Bayramı) 1 
i 
i Esnaf ve tüccarlamnıza : 
f ÇOCUK bayramı yaklaşıyor. 

ı Bayramda vitrinlerinizi cocuk- ı: 
lan ilgilendirecek surett; süsle
miye şimdiden hazırlanalım. 

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



-4-

Bulgaristan ve 

Balkan antantı 
B ükreş'te şubatın son haf. 

tasında, Balkan anlaş . 
ması konferansı Yunanistan, 
Romanya, Turkıye ve Yugos . 
lavya'nm dış bakanlarını bır a· 
ra;ı;a gctırırkcn, bazı yabancı 
kaynakldrın haberlerim ıktıbas 
eden bulgar gazctelerı, romen 
hukumct merkezinde açılan 
mtizal.erelerin siklet merkezin
de ıkı muhım meselenın yer al· 
dıliını tebaruz ettiriyorlardı: 
dort B: ikan devletinin Bulga
rıstan'la olan munasebetlerı 
(kı b:ızıları daha açıkça buna 
stat.ı o mesclesı dıyorlardı) 
mese esi, bır de Balkan devlet
le ının ıktısadı ve sı)'ası ıstık
ballcrı meselcsı. Bu yuzden 
Soıya'nm Bukreş goruşmelerı
nı ne kadar endışe ve alaka ile 
t k p ctmış oldugu tahmın edi
lcı>ılır. Balkan konferansı nctı· 
celerıni ıfade eden teblig bul -
gar sıyasi mahfıllerının ve he
le kamoyunun bekleyııııne pek 
de uygun çıl.mamıştır. 

l:lu ruhı haıetı anıamak için, 
bıraı; na .:ırJarımızı mazıye çe
vırmek faydasız olmaz. Gerçı, 
liu garıstan'ın Balkan paktına 
iştırakı - kı bugunku bıoke o
nun ınerke.z:ını teşkil eden dev· 
letı cl.lıyecektır - yenı bir şey 
dce;ıldır. Bu husus, beş sene 
kadar evel Mo anof hukumctı· 
ne tcklıf edılmıştır. Moşanof, 
Bulgarıstan'ın Mıllctler Cemı
yetı paktına ıstınadcn ılerı siır· 
mckte devam etmek ısteuıgı 
mu hedelcrın revızyonu ımka -
nından va.z: geçmıye yanaşmadı. 
O zamandanberı, memleketın 
Balkan komııularıyle ve bılhas
ı;a Turkıye ve Yugoslavya ile 
munasebetlcrının duzelmcsıne 
duzelmesıne ragmcn, bulgar 
kamoyu bu meselede Hıç fıkır 
dCf:ıştırmemıştır. 

O Isa olsa, bulgar - yugos • 
ıav yakınlll;iması ~ı.ı . 

gıırıstan m Makedonya uzcrın· 
dekı taleplerını pek mar.sus bu 
surette nalıtıetmıştır. )'. avaş 
yavaş Makeuonya nın bulgar • 
larla yugoslavlar arasında bır 
kavga menbaı degıl bır yakın -
laşma vasıtası olması ıcap etti· 
gı du uncesı gaııp gelmcKtedır. 
Huna mukabil kamoy ıkı nusus
ta emeller beslemekte devam 
ettı kı bunlar, harptanberı, 
Bulgarıstan ın t<omanya ve Yu· 
nauıstan ıle muessır bır yakın
laşmasına c!ngel te:?kll etmıştır. 
Bunlardan bırı 1913 de Bulga
nstao ın elinden alınmı:ı ve bu
yuk harptan sonra bu ayrıh!jı 
'teyıt edılmış olan Dobrica'dır. 
Otekı Ege denızinde bır bulgar 
mahrecı hakkındadır. Bu emel
lerın hangı ırki, tarihi veya 
cografi vakıalara istınat etti· 
ğini ızah etmek ıstemiyecegiz. 
Bunların mevcut olduğunu mü· 
!jahede etmek kafidir. Bir kaç 
scncdcnberi bulgar hukümeti • 
nın takip etmış olduğu ihtiyat· 
lı ve ıtıdalli polıtika bunlara 
zamanımızda pek itibarda olan 
dınamizmi vermekten çekin -
mış olsa da, bu emeller ortadan 
kaıkması ıçın meskut geçılmcsı 
kafı gelmıyecek bir psıkolojik 
vakıadır. 

111.>8 eylulunun son günlerin
den bırı orta Avrupa'da vukua 
gelen h diselerın kamoy üze· 
rınde ne olçude tesır yapmış 

oldugunu tabının etmek kolay
dır. 31 temmuz 1938 de, bulgar 
baş vekılı B. Koseıvanof'la 
Balkan antantı konsey reisi B. 
M.etaksııs arasında, akit taraf -
lar ıçın bır yandan, karşılıklı 
munasebetlcrınde kuvete mu -
racaatten çekinmeyı, ote yan • 
dan, Noyyı muahedesının kara, 
denız ve ı-.-vaya ait askeri hü· 
kumlerınden vaz geçılmeyi te
ahhut eden Selanık anla:ıması 
imzalanmıştı. 

A raclan ıki ay geçme· 
den <,ekoslovakya uze· 

rınde alman tazyıkı, Munıh an
laşması ve bımun neticesinde 
husule gelen toprak de{;işiklik
lcrı ort ya çıktı. Bir çok bul· 
garların, kendi milli meseleleri 
bakımından, harp ve kuvet teh
dıdının kararlar uzerindeki e
hemıyetlı tesırıni itibare alma
dan bunda Avrupa'da azlık me
selelerinın işlediği topraklann 
harpsız ~larak elden ele geç • 
mesıne bır mıaal cormuş olma. 

larına şaşmalı mıdır? Yalnız 
Almanya nın sudetler u \esini 
aeı;ıı, ıakat l'olonya'nın Te • 
§en ı ve Macarıstan'ın, kuçuk 
anıaşmanın muhalefetine ug • 
ramadan son harbın clınden al
dıgı enemıyetlı toprakları ka -
zandı6ını gormemı§ler mıydı? 
Urta ı-ı.vrupa'da hadıselerin in· 
kı§ahnın ve Romanya'ııın ıç 
gu~luklcrinın Sofya'da pek 
dıkkatle takip edilmış olması • 
nı bu haller ızaha kifıdır. İkin· 
cı teşrın sonunda Noyyi mua • 
hedesı yıldonumunun vesıle ol· 
cıu~u numayışlcr ve dış ışlcı 
komısyonu azaıanndan bazıla · 
rının kafı derecede faal bulma· 
dıkıarı hukumetın politikasına 
karşı ılerı surouKlerı ıtirazlar 
da bunun n~ ,.esı olmuştur. , 
Koseıvanoı 11ukumetı, J:lul -

garıs~an'ın ımklnlarınm ve bu· 
gunku şartların amır oıdugu ın. 
uyatk.ırlıktan ayrılmadan, Bal· 
kan anlaşması devlet adamları
na bulgar emellerinden bazıla . 
rını ne olçude kabul ettırmeye 
çalışmıştır? Şimdiden bunu 
tasrın etmek guçtur. .lfonunıa 
beraber, bulgar başvekılının 
kendısiylc N ış'de muhım bıı 
goruşme yapmış oldugu B. Sto· 
yadınoviç'in şahsi yardım na 
bılhassa guvenmiş oldugu it! . 
bul edılcbılir. B. Stoyadınoviç. 
in Balk~n anlaşmasının tcSJ>lan· 
ması arıfesınde bırden bıre ik
tıdardan çekumcsı hıç şuphesız 
Bukreş goruşlerının cereyan 
tarzı uzerınde tcsır yapmıştır. 

~ene hiç şuphcsiz, bulgaı 
başveKılının l:iukreş e 

giderken ouıgar toprakların . 
dan geçen 1 urkiye dış bakanı 
B. Saracoglu ile yaptıgı uzun 
mulakat, konferansın açılma . 
sından once, bulgar goruşunun 
son bir kere daha formüle edıl
mesine imkı:n vermiştır. Bal -
kan dış bakanlarının goruşme · 
!eri esnasında B. Gaf enco'nun 
Sof ya daıtı romen elçısıni ça · 
ğutmış olması bu goruşmeıer· 
de bu noktai nazarın muzake· 
resinin ne kadar ehemiyctlı bır 
mevki işgal etmı§ olduğunu te
barüz ettirir. 

Slovo ısimli bulgar gazete· 
sinin bahscttigi "asgari hadde 
ındırilmış talepler" neler ola· 
bilır? Evelce bulgar l&moyu • 
nun iktifa eder gıbi gorundıigu 
sınırdaş memleketlerde kala • 
b:ılık bir halde bulunan bulgar 
azlıklarınm vaziyetlerinin m:ıh 
sus bir şekilde isl!lhını iste -
mekle iktifa oluncak mıdır? 
Yoksa orta Avrupa'daki son 
hadiseleri göz önünde tutarak, 
Bulgaristan, müzakere yoliyle, 
mesela evelce kendısinin filen 
ve hukukan sahip olduğu top • 
raklar gibi bazı yerlerin kendi· 
sine iadesini istemi& midir? Bu 
taktirde, butun kom:;uları tara
fından muştereken ve kati su • 
rette bir redle mi karııılaşmış
tır, yoksa ona, Bükreı konfe • 
ransından sonra, Balkan anlat· 
ması blokuna i§tirikini mum • 
kün kılacak bazı tavizJerde bu
lunmak için gayret gosterile -
cek midir? 

tıı.. on Köseivanof • Sarac
~ oğlu goriışmesinden 

sonra "biz Balkan anlaşaıası· 
nın dostuyuz. Milli vaziyeti • 
mizle alakalı meselelerin dos • 
tane bir surette hat edilebile • 
ceğinden şüphe etmiyoruz" de
digi zaman bu Ümidi besler gô
runmektedir. Kendisi şu söz • 
lcri de ilave etmiştir: "Biz an· 
cak Balkan devletleri arasında 
müzakere mevzuu olması lazım 
gelen, bizi allikadar eden me· 
selelere, en ufak ölçüde de ol
sa, her türlü yabancı miıdaha • 
lelere muhalifiz." Bu hiç şüp
he yoktur ki bulgar resmi siya· 
setinin bugunkü temayüllerini 
ifade eden ve "Balkanlar bal • 
kanhlarındır" fonnülunde tek -
sif edilen umumi işbirliği ve 
istikllil arzusuna tekabül eden 
bir sözdür. Balkan tecanüsünü 
tahakkuk ettirmeye çal•.~anlıı.r. 
belki ileride, sabırsız veya in • 
kisara uğramış bir Bulgaris • 
tan'ın, Balkanlara ait işlerde, 
şimdiye kadar orta Avrupa ha
ritasını tadil etmiş olan o ya. 
bancı müdahalesini istemesi ih
timalini hatırlarına getirmek -
tedirlcr. 
Georges Hatcan. Le Temps 

Yirmi beı sene Önce İngiltere 
Araplara nereleri vadetmiıli ! 
Üzerinden yirmi beş sene 

geçtıktcn sonra o zaman Mısır 
fevkalade komiseri olan Sir 
Henri .Mak Mahon tarafından 
Me~ke. $erili Huseyin'e gon -
derılmış olan mektup ve bu iki 
zat arasında yapılan muhabcrat 
neşredılmıştir. 
$ımdi bunun neşrinden şu 

mesele çıkmıştır: Sir Henri' • 
nin o mektubunda İngiltere na
mına istikliilini temın etmesi 
vadettigi Arabıstan'a 11 ilıstın 
dahil mıydi, degil miydi 1 

Bu muhaberat, Şerıf llüse • 
yin'in kendi hukümdarı olan 
Tiırkiye padişahına ısyan ede· 
cegini bildiren 14 temmuz 1915 
tarihli mektupla başlamakta ve 
Sir Hcnri'nin 10 mart 1916 ta
rihli mektupbu ile bitmekte -
dır. 

Teati edilen mektuplarda bir 
çok meselelere temas edilmiş . 
tir. 

14 temmuz tarihli mektubun· 
da Şerif Huseyın, Filistın ve 
Suriye'nin Maverayi Ürdün ve 
Irak ile Adana ve Mersin'ın de 
kendisine verilmesini ve bura -
da müstakil bir arap hükümeti 
tesisini istemişti. Sir Henri 30 
agustos tarihli cevabında, evci· 
ce lord Kiçner tarafından gön
derilen (henıiz bu mektup neş· 
redilmemiııtir) bir mektuptan 
bahsediyor ve diyordu ki: 

"Bu mektupta bizim Arabis -
tan ve araplar için tam bir İS· 
tiklal temin etmek arzusunda 
bulunduğumuz bildirilmişti." 

Gene bu mektup, hudutlar ve 
sınırlar meselesinin harbın bu 
hararetli çağında henüz görü • 
şulemiyeceğini. bu bahsin he • 
nüz mevsimi olmadığını da ya. 
zıyordu. 

Şerit, 9 eylül tarihli cevabın
da, kendisine verilen cevabı 
şuphe ıle karşıladıgını, çiınkiı 
bu meselede hudutların hayati 
bir ehemiyeti haiz oldugunu 
bıldirıyordu. 

Sir Henri Londra ile istişa· 
rede bulunduktan sonra Şerife 
bir cevap vermiş ve bunda hu
dut tekliflerinin kabul edildi • 
ğini, yalnız bir noktanın tadili 
lazım geldiğini anlatıyordu. 
Tarihi 24 ilk teşrin 1915 olan 
bu mektupta tadili gereken 
nokta, şöyle bildirilmişti: 

" Mersin'le İskenderun'un, 
Şam, Hama, Humus ve Halep"• 
in garbına düşen Suriye aksa • 
mının tamamiyle arap olduj;'ll 
iddia edilemiyeceği için bura • 
Jann hudutlar içine alınmaması 
daha doğru olacaktır." 

Acaba Sir Henri, işaret etti· 
ği bu toprıi<larla Filistin'i de 
kasdetmiş miydi? 

Şerif Hüseyin, bunun ne de· 
mek olduğunu, etraflıca anla • 
mış mıydı? 

Mektubun bu noktayı tenvir 
eden taraflarından şu anlaşılı • 
yor: 
Aynı mektupta Sir Henri, İn· 

giltcre"nin doğrudan doğruya 
mukadderatını tayin cdemiye • 
ccği toprakların, müttefiki 
Fransa'nın menfaatlerine do • 
kunacak kısımların da hudut • 
tan hariç tutulması lüzumunu 
bildiriyordu. 

5 ikinci tejrin tarihli ceva • 
bında Şerif Htiseyin, Mersin ve 
Adana vilayetleri üzerindeki 
iddiasından vaz geçiyor, "fa • 
kat Halep ve Beyrut vilayetle· 
ri ile bunlarm sahil kısımları 
klimilen araptır ve müslüman 
araplarla hıristiyan araplar a· 
rasında hiç bir fark yoktur." 
diyordu. 

14 ilk kiinun 1915 tarihli ce· 
vabında Sir Henri diyordu ki: 
"Bcyrut ve Halep vilayetleri 
hakkındaki dileklerinLı:i büyük 
Britanya dikkat ve ehemiyetlc 

tetkik etmiş ve not almıştır. 
Fakat buralarda muttefikimiz 
Fransa'nın menfaatleri olduğu 
için meseleyi buyük bir ebemi· 
yetle telakki etmek Jazımdır." 
Şerif l sonkanun 1916 da ver

diği cevapta arapların şimal 
bOlgesi ve buraların sahil kı • 
sımları hakkında azami tadilat 
yapmııı olduklarını, fakat Fran
sa ile olan ittifaka da zarar 
vermek istemediklerini bildiri
yordu. 

Sir Henri de buna bir cevap 
verdikten sonra muhaberat ni
hayet bulmuştu. 

20 senedcnberi araplar, bura
da hudutlarının dışmda kalma -
sını kabul ettikleri kısımların 
Suriye'nin sahil kısımları oldu
gunu, ingilizler ise Filistin"in 
de buna dahil bulunduğunu id
dia edip durdular. 
Aynı mesele, Filistin konfe

ransında münakaşa olunmakta
dır. 

- Daily Huald -

Romanya ve 

Polonya 

Şarki Avrupa diplomatik 
seyahatlere sahne olmakta 
devam ediyor. Kont Ciyan<> 
Polonya hükümet merke • 
zinden ayrılır ayrılmaz Ro
manya'nın dış işler bakanı 

oraya gelmiştir. 

Bütün Tuna devletleri i
çin olduğu gibi Polonya i
çin de bugün Avrupa'nın 

mukadderatında iki başlıca 
unsur olan iki mihver ara
sında bir muvazene bulmak 
mevzu bahistir. Bu yeni bir 
vaziyettir, çünkü Akdeniz' 
<le fransız ingiliz menfaat • 
teri İtalya'nın ihtiraslariy • 
le doğrudan doğruya tehdit 
e<lilmeden önce orta Avru • 
pa'da yalnız ötekinden, Ro
ma - Berlin mihverinden 
bahsedilirdi. Ve her iki 

devlet onunla iyi geçinme • 
ye bakardı. 

Gerçi, bu mihverin cazi • 
be kuvetini kaybettiğine i • 
nanmak kendi kendimizi 
aldatmak olur. Fakat bizim 
mihverimiz de onun kadar 
ağır çekecek şekilde kuvet
lenmiştir. Bu hal, istiyerek 
veya istemiyerek Berlin -
Roma mihveri izinden yü -
rüyen devletlere biraz du -
raklamak imkanını vermiş· 
tir. 

Kırat Karol garbe yaptı· 
ğı seyahat vesilesiyle mem· 
leketinin İngiltere ve Fran
sa ile olan münasebetlerine 
tekrar kafi derecede itimat 
bağladığı için Almanya'ya 
karşı müstakil hareket et • 
miye başladı ve romen işle
rine alınanların müdahale • 
)erine yol açan demir mu • 
hafızları tasfiye etti. 

Bununla beraber, romen 

~ ~ l KURBAGA DAMGASI 
- İşte kovalar; kuyu da burada, de

di. Size yardım etmesi için hizmetçiyi 
çağırırdım ama, hizmctçımiz yok. Za
ten hiç bir zaman olmadı ve sanırım 
hiç bir zaman da olmıyacak. 

'============== - 1 - -!! 

Yazan: Edgar WALLACE 

Dick: 
- O halde bir hizmetçi için çok iyi 

bir yer münhal, dedi. 

Birinci kısım Genç kız başını kendisine doğru çe
virdiği zaman Richard, onun gri 
denmek ıçın çok koyu, takat maviden 
de çok koyu gözlerinde ağır ve istif • 
hamkar bir bakış sezdi. Genç kız ba • 
caklarını topladı ve doğruldu. 

Bahçe hakikaten çok hoştu. Genç 
kız cevap vermedi. Ve belki de lauba
lilik edişine pişman oldu. Genç ada • 
mm kuvaları doldurmasını Iakayda. 
ne seyretti ve, kovaları arabaya taşır· 
ken yola kadar onunla beraber yürü • 

"Maytree Köşkü,, nde 

Otomobilde bir arıza oldu; radyatö· 
rün suyu bitmişti. Araba Horsham yo
lu uzerinde, Maytree köşkünün tam Ö· 

niınde durdu. Bu, tahta cepheli büyük 
bır koşktü. Richard Gordon, kapının 
önünde etarafı seyre daldı. Ev, ~liza· 
beth devrinden kalma idi. Richard'ın 
alakasını çeken ne çok sevdiği çiçek· 
ler, ne içinden kendisine kadar gül ko· 
kulan gelen büyük bahçe ve ne de e· 
vin cskiligi idi. Giriş kapısına kadar 
uzanan muntazam, kırmızı tuğla döşe· 
li ağaçlıklı yol, binanın temizliği, 
mahremiyeti, lekesiz perdeleri de bu 
alakaya sebep teşkil etmiyordu. Ri • 
chard'ı alfıkadar eden ŞC}, bir erik a • 
gacının gölgesinde, çimenlerin üzerin· 
de, açılır kapanır b:r uzun bahçe san· 
dalyasına yatarcasına uzanmış bır 
genç kızdı. Muntazam ve giızel ba~ak
larını ileriye doğru uzatmıştı; elınde 
bir kitap, yanında kocaman bir çukula. 
ta ku• u v rdı. Hay t ve ı.,.ık dolu al 
tın saçlar.. Goz kamaştırıcı bir ten ... 

. - Sizi .rahatsız ettiğim için affınızı 
rıca ederım. (Richard, şapkası elinde 
özür diliyerek gülümsüyordu). Faka~ 
zava11ı küçük Lizzie'm için biraz su ri
ca edecektim. O kadar susamış ki ... 

Genç kız kaşlarını çattı. Sonra gül
meğe başladı: 

- Lizzie. Yani, otomobiliniz mi? 
Benimle beraber evin arkasına gelir • 
seniz size kuyunun nerede olduğunu 
gösteririm. 

Richard, kendi kendine, genç kızın 
kim olabileceğini sorarak, onu takip 
etti. Genç kızın konu~uşundaki hima
yekar eda dikkatini çekmişti. Bu eda
yı, küçük genç kızlar kendi yaşların -
daki erkek çocuklara hitap ettikleri 
zaman kullanırlardı. Otuz yaşında o -
lan, fakat sevimli yüzüyle ancak on se· 
kiz yaşında gözüken Dick bunu bili -
vordu ve bu hoşuna gidiyordu. Genç 
kız, eliyle işaret ederek: 

dü . 
- Kuzum sizin otomobilin ismi ney-

di? .. 
Dick, büyük Rolls arabasının rad • 

yatörünü doldururken: 
- Lizzie, diye cevap verdi, ve be -

nim için bu isim daima baki kalacak. 
Diane ismini vermemi çok söylediler 
ama, böyle iddialı isimlerden hoşlan
mam. Onun adı Liz ve daima da Liz 
kalacak .• 

Genç kız arabanın etrafını dolaştı ve 
merakla seyretti: 

- Bu kadar büyük bir arabayı kul -
!anmaktan konnuyor musunuz? Diye 
sordu, o kadar büyük ki... Her halde 
kuJlanması da çok zor olmalı, ben, ken 
di hesabıma, korkudan ölürdüm. 

Dick elinde kovayla, ken-diaine bir 
tavır vererek: 

- Korku, gençlik lucatimden silmiş 
olduğum bir kelimedir, diye cevap 

politikasının ternevvüçleri
ni anlamak için macar re -
vizyonculuğu emellerinin 
bunda oynadığı rolü hesaba 
katmak lazımdır. Bükreş 

garp devletleriyle aşikar 
bir yakınlaşmanın Alman • 
ya'yı Budapeşte'nin Tran -
sUvanya üzerindeki talep -
]erine müzaharet suretiyle 
intikam almıya sevketme • 
sinden korkmaktadır. O • 
nun için, Hitler ideolojisi
ne muhalif olmalarına rağ
men, bazı romen unsurları 

Almanya ile iktisadi bir e • 
sas üzerinde bir anlaşma 

vanmayı lüzumlu görmek -
tedirler. Bu anlaşmanın, 
macar tehdidine karşı Al -
manya'nın müzaharetini 
değilse bile, bu Transilvan
va meselesinde bitarafh~ı • 
nı t"min edecei"ini düciinü
yorlar. Hatta, sözijne ina -
:ıılır bazı müşahitlere göre, 
B. Manin'in etrafındakiler 

bu görüşe muhalif değil -
mişler. 

Her halde şu son zaman -
larda Bükreş'le Berlin ara
sında mühim ziyaret teati· 
leri olmuştur. Bu telfikkile
rin iktisadi işbirliği imkan· 
tarı üzerinde konuşmalara 

mevzu te kil ettiği tahmin 
edilebilir. İngiltere romen 
piyasasında faaliyete geçti
ği için Almanya bu işe şim
di daha ziyade ehemiyet 
vermektedir. İngiltere Ka
radeniz'de Köstence yanın
da yeni bir askeri liman te
sis etmeyi ve Bükreş'i Tu
na 'ya baglıyacak bir kanal 
açmayı arzu etmektedir. 

İngiltere ile gayret yarı • 
şına çıkan Almanya da ye -
ni petrol kuyuları kazmayı 
teklif etmektedir. Ve dost· 
luğunun paylaşılamamasın
dan ancak kazanacak olan 
Romanya iki rakip arasın • 
da bir muvazene buhnaya 
çalqpnaktadır. Ekseri Tu • 
na devletleri için müşterek 
metodun tipik bir misali. 

Bununla beraber, iki ra· 
kipten birinin daha uzun 
dişlere malik olduğu ve ta· 
hakkümünün tehlikeli ne -
ticeleri olabileceği Bükreş
in meçhulü değildir. Tehli
kelerine karşı kendisini ga
ranti ederekten iktisadi 
yardımının kaz.ancmı mu • 
hafaza etmek için ve bil • 
hassa Almanya Macaris • 
tan'ın revizyonculuğunu 

sene sonuna doğru, kendi • 
sinin de Rütenya üzerinde 
teşvik etmeden garp dev • 
Jetleriyle münasebetlerini 
sıklaştırmak için Roman -
ya'nın iki şeye ihtiyacı 

vardır: silahlanmaya ve kil· 
çük anlaşmanın ortadan 
kalkmasiyle sarsılan itti • 
faklar sistemini yeniden 
organize etmeye. 

Bu sonuncu hususta Po • 
lonya kati bir amil olabilir. 

verdi. 

Rüten ihtilafı esnasında 

Polonya'nın Romanya ile 
münasebetleri biraz gergin
leşmişti. Fakat Romanya 
ileri sürülecek talepleri ol
duğu için Varşova'nın ta • 
leplerine iltihak etmişti. 
Şimdi iki komşu devletin 

arasında hiç bir ayrılık se
bebi yok gibi görünmekte
dir. Bu itibarla bugün Var
şova'da buluşan iki devlet 
adamının Tuna muva7.enesi 
için yeni bir muvazene for
mülü aramaları muhtemel • 
dir. Edith Bricon 

La Rcpublique 

Dokf or ~ahi' m 

yeni vaJfesi 
Eski alman devlet banka

sı reisi doktor Şaht, önü • 
müzdeki haftalarda bir kaç 
Avrupa memleketini dola -
şarak Almanya için yeni ti
caret imkanları hazırlıya • 
caktır. 

Biritiş Yunayted Pres'in 
bildirdiğine göre Bay Bit· 
ler, kendisine dışarıda Al· 
maınya için yeni pazarlaı 

bulması, döviz temin etme
si, kredi ve bloke paralar 
meselelerini halletmesi i -
çin emir vermiştir. 

Doktor Şaht, bilhassa, in. 
giliz ve fransız ticaret mü
messillerinin pek faal dav -
randığı Romanya'ya büyük 
bir ehemiyet verecektir. 

Alman ihracatının kötü 
bir halde bulunduğu Hit. 
ler'in bu hususta söylediği 
bir nutuktan anlaşılmıştır. 

Naziler, dış ticaretleri • 
nin 1939 senesinde, hiç ol -
mazsa, yüzde on beş nispe -
tinde arttırılması lüzmlu 
olduğu kanaatindedirler. 

- Daily Herald -

İngiltere Ziraaf 

Naunmn sözleri 
İngiltere'nin yeni ziraat 

nazırı B. Dorman Smit İn
giltere Parlamentosunda 
ilk beyanatta bulunurken 
"Tekrar ziraat işine başla • 
mak, tekrar toprağa dön • 
mek istiyen vatandaşlar hü
kümetin onlara karşı adila· 
ne hareket edeceğinden ve 
bütün kolaylıkları göstere
ceğinden emin olabilirler." 
demiştir. 

Nazır sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

" Çiftçinin karşılaştığı 
başlıca güçlükler şunlar -
dır: çiftçinin ıbir mahsul • 
den alabildiği bir miktar 
kar, diğer külliyetli bir 
mahsulüne verilen aşağı fi. 
yat yüzünden kayboluyor. 
Zirai mahsuller fiyatında 
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( RADYO '> _____ ) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw, 

T.A. Q. 

Ankara 

CUMA: 10.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a • 

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (hafif miızik • 

Pi.). 
18.30 J>rogram. 
18.35 Müzik (Kabare ve müzik 

hol - Pi.). 
19.00 Konuşma (tayyareci ko
nuşuyor). 

19.15 Türk müziği (ince saz 
faslı) Tahsin ÖKarakuş ve 
Safiye Tokay'ın iştirakiyle. 

20.00 Ajans( meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fiy~t). 
20.15 Türk miıziği (Halk mu. 

sikisi - Sadi Yaver Ataman) 
Bozuk ve curada halk hava • 
ları. 

20.30 Türk müziği Çalanlar : 
Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Cevdet Çagla. Okuyan: Ha. 
h1k Recai. 1 - Osman beyin • 
hicazkar peşrevi, 2 • Faik 
beyın - hicazkar acır semai • 
Benim servu ·hıramanım. 3 -
...... - hicazkar şarkı - Sevdi· 
ğim azadei hicranım. 4 • Ke
mençe taksimi - Fehire Fer • 
san tarafından. 5 - .......... . 

Mahur ş_arkı - Telif edebil
sem feleği. 6 •.......... - Mahur 
şarkı - Dün yine günıimüz 
geçti beraber. 7 - Refik Fer. 
san • Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
Zl.15 Esham, tahvilat, kambi • 

yo • nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar. 

21.30 Müzik (riyaseti cümhur 
flarmonik orkestrası) şef: 
Praetorius 1 - Ant. Dvorak: 

fi• Adagio ma non troppo. c) f 
nal, allegro moderato. Solı5 : 
Davit Zirkin, 2 - Ant. D\0°

11
, 

rak: 5 inci senfoni "yenı dııeo 
yadan " (Aus der n~ıl ı\• 
Welt) mi minor, op. 95. a) b 
dagio - allegro molto. , .. 
Largo. c) Scherzo, moltO 
vacc. ç) Allegro con fuo<0-
22.30 Muzik (sinema se~ ' 
cazbant). efl 

23.45 - 24 ~on ajans haberi 
ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERET:ı.:E~f: 
14.15 Frankfurt - 19.30 SO.,.. 
ya - 20 Beromünster .

1
,. 

20.10 Laypzig - 20.15 fdı 30 no, Monte Ceneri - zo. 
Floransa - 21 Kolonya. Jılr 
lano - 21.15 Hamburı. ~I 

ORKESTRA KONSERL!~ 
VE SENFONİK KONS.ı:>" 
LE}{: 14 Laypzig - l~ Be~ 
romünster - 20.10 Vı:Y•1\. 
llamburg - 21 Roma, Şt* 
gart - 21.30 Paris • P. 'f. ' 

ODA MUSİKİSİ: 15.30 Vi1" 
na - 22.20 Frankfurt. ıt 

SOLO KONSERLERİ : ,.; 
Stokholm - 17 Bertin~ 
17.15 Kolonya - 18.-45 ftiu • 
nih - 20.10 Keza. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart;; 
11.): 6.30 Königsberg -
Frankfurt, L;ypzig, Viyarıl-0 ORG KONSERi.ERİ VE JC • 
ROLAR: 18.10 Hamburı~;:: 
18.20 Königsberg - 20 Bıı>' 
reş - 20.50 London • RecfO' 
nal. ilı 

HAJ.'lF MÜ~İK: 8.30 :Miil11 
- 12 Hamburg - 12 Kolo0

0 ya - 13.lS Hamburg-14.16 Viyana - 15.35 Bedin - 1 

Alman istasyonları - 18 B.:'S 
lin - 19.15 Brcslav - :zo.1 
Franlofurt - 21.10 Berlin "" 
22.30 Ştutgart, Viyana ,..,.. 
22.40 Königsberg. 

HALK ~US1K1St : ıı.SO 
Ştutgart - 12.40 Beromürı5 
ter - 15 Berlin - 22.30 Bil' 
dapeşte (Sigan orkestrası)· 

DANS MÜZİCİ: 22.30 La:YP. 
zic - 23 Milano. Roma ..,. 
23.10 Brüksel - 23.25 Lnll · 
don • Resyonal - 23.:!0 su: 
dapeşte, Paris - 23.45 Pı~ 
• P. T. T. - 24 Lükser-1''1d 
- 0.15 Droytviç - 0.30 J{t" 
za. L:

V!y~lonsel için konçerto si 
mor, op. 104.a) Allegro. b) 

------------------------------
bir çok yıllardanberi de • 
vam eden düşkünlük yü • 
zünden, çiftçilerin elinde 
öyle ağır ziyanlara dayana. 
cak sermaye kalmamıştır. 

"Fiyatlarda iyi bir istik· 
raz b,asıl olmadıkça çiftçi 
ihtimal toprağın inbat ve 
istihsal kuvetini biıle ida • 
meye muvaffak olamıya -
caktır. 

"Aynı zamanda çiftçiler 
yalnız fiyat yükselmesinin 
de dertlerine tam bir çare 
teşkil edemiyeceğini sür • 
mektedirler. Çiftçinin asıl 
istediği şey bütün dünya 
piyasalarında adilane, yek
nasak ve müstakar bir fiyat 
seviyesinin vücut bulması
dır. 

Matbuatından öğrenildi. 

ğine göre İngiltere'nin ye • 
ni ziraat nazırı bu mevkie 
gelmezden önce baş vekil 
Mister (Çemberlayn) den 
tatbik edeceği kendi ziraat 
siyaseti için kendisine her 
türlü teshilatın g&terile -
ceği hakkında vaat almış • 
tır. Lakin henüz para tahsi· 
satı hakkında kararlaştırıl. 

mış bir şey yoktur. 

Yeni İngiltere ziraat na
zrrının çok etıafh güçlük
ler gösteren İngiltere zira· 
atı vaziyetini islaha ne yol· 

1ardan girişeceği bundall 
sonra görülecek ve baylı 
enteresan olacaktır." 

. 
ltalya ortaya bir 

ekalliyetler İJİ 

(ikarmağa uğraııJ' 

Figaro gazetesinde Donnef' 
son, İtalyan istekleri hakkın3' 
liU satırları yazıyor : 

"Faşist propagandası, meıe' 
leyi "ekalliyetler" sahasına d~ 
miye çalışıyor. İmdi, Belçilc" 
İsviçre veya Kanada'da franfl! 
bulunması nasıl bir "'ekalliyet 
meselesi teşkil etmiyorsa, TU • 
nus'da İtalyan bulunması dl 
bir ekalliyet meselesi teşkil c' 
demez. 1935 anla&maları biıiJll 
Tunus'ta İtalyanlar için yapıı : 
bileceı:imiz lieyin izamisil)I 
gösterir. Bu hadden ileri ıe<; • 

• miycceği.ı:. Şunu da hatırlat • 
mak icap eder ki, o tarihte ver• 
diğimi:r. şey Avrupa'da mua:Y • 
yen bir vaziyete baglı buJunU • 
yordu ve bu vaziyeti bizzat 1 • 
talya bozmuştur. 

Mademki faşist matbuatı 
kendi arzurile "italyan istekle' 
rinden" bahsediyor, o halde 
ljunu söyleyelim ki icap eder · 
se bizim de isteklerimiz hem de 
çok ciddi isteklerimiz olduğu • 
n.ı kaydederiz. Zira, çok çabll~ 
unutuluyor, Habeşistan'da 1906 
anlaşmalarının hıikmüne ıirell 
ve hcnuz halledilmemiş bulu ' 
nan bir çok meseleler mevcut' 
tur . ., 

Kardeşim, dedi. 
Genç kız l.>ir an tereddütten sonra 

hafifçe gülmcı;e başladı: 
Dick Gordon selam verdi. Dick bu 

teklifsizliğin en büyük sebebini çok 
genç görünmesinde buluyordu. Marna
fi genç görünmenin ve bu yolda mua -
mele görmenin bir çok iyilikleri de 
vardı. Hadisat da kendisine bu fikrin
de hak verdi. 

nü ve kardeşiyle beraber scaini işite' 
bilecek kadar yakında durduğunu rar 
ketti, ilave etti: 

- Walford'dan mı geliyorsunuz? 
Diye sordu. 

Adam başını salladı. 
- Acaba yolda babamı gördünüz 
.. ' mu. 

- Orta yaşli, asık suratlı ve pazar 
günü adetlerinemuhalif olarak sırtın
da kahve rengi büyük bir kutu taşı • 
yan bir adamdan başka kimseye tesa· 
düf etmedim. 

- Ona nerede rastladınız? 

- Buradan en aşağı iki mil ötede. 

Sonra zihninde bir şüphe uyanarak: 
- Durun bakayım, dedi, sakın bu 

tarif ettiğim adam babanız olmasın? 
Genç kız: 
- Bana da öyle geliyor, dedi. 
Fakat canı sıkılmışa benzemiyordu. 
- Babam bir tabiat fotoğrafçısıdır, 

kuşların ve her nevi hayvanların film
lerini alır. Şüphesiz, bir amatördür. 

Dick: 
- Şüphesiz diye tasdik etti. 
Kovaları almış olduğu yere götürüp 

bıraktı ve sonra bahçeyi bahane ede -
rek genç kızla konuşmayı biraz daha 
uzattı. Köşkün kapısında gözüken 
genç bir adam muhaverelerini kesti. 
Bu, iri, muntazam vücutlu bir gençti. 
Yeni gelen: 

- Ella, babam geldi mi? Diye sor -
du. Sonra misafiri farketti. 

Genç ku: 

- Şimdi, ben de. bu kadar genç kim
selere böyle büyük arabaların teslim 
edilmemesi tazım geldiğini söylüyor -
dum. Horscham mahallesindeki kor • 
kunç kazayı hatırlıyor musun? 

Ray Bennctt, hafifçe gülümsedi: 

- Bütün bunlar benim motosiklet 
almama mani olmak için söyleniyor. 
Babam birisini çiğnerim, Ella da yü· 
zümü gözümü parçalarım diye korku -
yor. 

*** 
Dick kapıdan çıkarken yolda rastla-

mış olduğu adamla karşılaştı. Biraz 
ihmalkar kılıklı, çökük yüzlü, kır saç
lı adam, yabancı.ra şüpheli bir nazarla 
baktı. Kısaca: 

- Bonjur, dedi, bir sakatlık mı var? 
- Hayır. Radyatörün suyu bitmişti, 

ve matmazel... 
- Bennet, demek sizesu verdi! İyi 

peki, bonjur. 
Gordon'un geçmesi için geriye çe -

kildi, fakat Dick kapıyı açtı ve May. 
tree köşkü sahibinin içeriye girmesini 
bekledi: 

- İsmim Gordon'dur, dedi ve gözü
nün ucuyla Ella'nın geriye döndüğü-

- Bana karıjı çok nazik hareket et' 
tinıiz, size minnettarım. 

Fakat, yeni gelen başıyla ihmalıci' 
bir işaret yaptı ve :ığır yükünü köşlce 
bırakmaya gitti. Dick bu hareket üzl' 
rine kıza döndü: 

- Otomobili kul1anmanın güç ol' 
duğunu sanmakla aldanıyorsunuz. S;I 
veya kardeşiniz, tecrübe etmek iste ' 
mez misiniz? 

Genç kız tereddüt etti. Fakat kaf'Ô"' 
şi çok memnun oldu: 

- Tecrübe etmek isterdim, bu ıc-" 
dar büyük bir araba hiç kullanmadıtıl-

Ve fırsat düşünce ondan istifade e~· 
meyi ihmal etmiyeceğini gösterd" 
Genç kız, kaşları biraz çatık bir bald~ 
ve Dick, böylece baş başa bir kaç dal<l' 
ka daha kalabilmek imkanını kazandt-' 
ğı düşüncesiyle büyük ara.bayı kÖŞ~ 
yi dönünceye kadar, bakışlariyle talt1.? 
ettiler. Dick, kendi kendisine "sen b1

' 

kanun adamı, tecrübeli bir avukat ol" 
duğun halde, manasız bir tarzda bit.' 
denbire aşık olan on dokuz yaşında b.~' 
çocuk gibi hareket ediyorsun diye dit' 
şünüyordu. Genç kızın sözleri de ~\l 
hareketinin manasızlığını büsbiitUf1 
gösterdi: • 

- Rey'e otomobili teslim etmerıil; 
doğru bulmuyorum. Elinde mev'" 
şeylerle tatmin olmıycın bir çocur' 

(Sonu var) 
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Avrupa' da bir harp çıkarsa 

İngiltere Fransa'ya 
19 Fırka yoll ıyaca k kaloriden Metabolizmaya 

. lnaan oğlu kendisini -gene kendi 
icadı olan- bir makineye benzeterek 
Yediği yemeklerden sadece kalori 
beklediği vakıt beslenme i§i de ne 
ltadar kolay olurdu ! Bir elde kalori 
Cetvelleri, bir elde de kilerde bulu -
ilan yiyecek feylerin hesabı. Günde 
fu kadar kalori temin etmek Ji.znn, 
lley]e olursa olsun: et pahalı ise kur.ı 
faıulye, o da yoksa kutu sardalyesi. 
kalori tamam olsun da yetitir ! 

Ama, yenilen yemeklerin hepsi a
C:a.ba hazmedilebiliT mi, ne kadarı 
itana karıtarak vücuda kalori temin 
eda- ? Bunu batırma getirenler ih -
tiyat olarak, kitaplarm gösterdiği 
ltalori miktarmdan biraz fazla ye -
inek verince içleri rahat ederdi. 

Derken bir vitamin me.elffi çıktı. 
lrtaan tam kalori alaa da, yedikle -
tinde vitamin bulunmayınca gene aç 
kalmıı gibi hasta oluyonnuı. Fakat 
hUnada çare kolay denildi, biraz sa
lata ve turp ... 
Arkasırrdan, yemeklerde, kalori 

"erecek maddeler arasmda müvaze • 
~ bulunması meselesi. istediğimiz 
kaloriloerin albüminden, yağdan ya
hut tekerden gelmesi farksız değil. 
Oç türlü mad·denin işleri ayrı ayrı. 
Biri vücudun şekline lüzumlu, ikin -
cisi vücudun harare.tini temin ede -
cek, şeker de yanarak hareket vere
cek. Vakıa bu üç türlü maddeden 
biTi eksik olursa vücut ondn itini öte
kilere gördürüyorsa da böyle biribiri 
ilin yerini tutmak uzun sürünce İnsan 
hatta oluyor. Onun iç.in yenilen ye -
bleklerde asgari azot, asgari yağ, as
gari şeker miktarı JIÖzetmek te la -
zan. Şeker, eskiden aanıldıiı gibi, 
yalnız ağız tatlılandırmağa yaraya -
cak keyif gıdası değil, ,eker olma -
Ymca onun yerini tutacak baıpka mad 
deler varsa da asıl şekerin iti daha 
emniyetli ••• 

Bir de maden ihtiyacı. Tuzsuz ya. 
tamak kabil olmadığını ötedeliberi 
herkes bilir. Fakat vücuda lüzumlu 
daha ne kadar çok madenler var ! 
Onları da yemAlenlen temin etmek 
zaruri. Onun için yemekleri seçer -

............. ···-·· ... .-.r 
getirecek yemekleri dü~ünmek te la-
zım. 

deği§e vücudun işine yarayacak hale 

gelirler. Bu birinci türlü değifllleye (Başı 1 inci sayfada) 1 s~n de~ec~ a~ri harp malzemesi ile teç 
anaboli911a yani atail<lan yukarıya .. _Bu vaziyet bize, bazı ihtimaller- ıhız edılmıştır. 
de.ğişme denilir. Buna eskiden te -

de kullanılmak üzere bir kara ordu~u Siyasi mahfiller, parlamentonun bu mesaül derdik, fakat gıda madodeıai 
hazırlamak vazifesini vermektedir. E- husustaki iyi kabuliinü ehemiyetle 

insan şekline girinceye kadar geçir- . . 
diği deği• .... eleri bilmezdik... insan ğer .hır ~arbe. gırersek, iştirakimizi is- kaydetmekte ve hükümetin silahlan-

r-- temıye ıstemıye k d - ·ı· · · ma tedbirlerini tenkit etmek tasavvu. 
gıdaları kendi maddelerine benzet- . . yapaca egı ız, ıştı-

t 'kt h k t ed k dl rakımız, her hangi bir tahdide tabi runda bulunan B. Duff Kuper'in na-
1 en sonra a.re e er en, 

1 
- 'tutulmıyacaktır zari izahını dinledikten sonra söz al-

nırken, deme!_ kı yaşadıkça, on arı · maktan vaz geçmiş olduğuna i~aret 
tekrar değiıtirir ve itine yaramaya- Fransız - ingiliz genel kunnaü gö - eylemektedirler. 
cak hale gelen son tekilleri dıtarıya rüşmeleri, tecavüz değil, fakat daima 
atar. Buna da yukarıdan atağı de - müdafaa planları üzerinde yapılmıı~tır. Berlin siywıi mulı (illerinin 
iitme, metaboliama denilir. Biz ayrıca, Avrupa kıtasında çıkacak f ihirlcri 

Bu deiitmeler kendi kendine ol - bir harbe azami gayretle iştirakimiz i- Bertin, 9 a.a. - Yarr resmi bir kay· 
maz. Vitaminlerden bazılarınm işi çin nakliye işlerine lüzumlu tonajı naktan bildiriliyor: Berlin siyası mah 
bu değiımf'leri temin etmektir. Fa - hesap etmiş bulunuyoruz. filler, İngiltere harbiye nazırı B. Hor 
kat metabolismanın yolunda olması Sulh zamanında ihtiyat istihsalatı Bclişa'nın Avam Kamarasmdaki nut
için vitaminler de veti~ez. Hormon. ve idhari harp esnasında, bütün si - kuna büyük bir alaka göstcrmislerdir. 
ların da bazıları lüzumludur. Vita • lahlr kuvetlerimizi techiz etmeye kafi Yalnız ayrıca tebarüz etttirildigine gö 
minlr ve hormonlar tam olmayınca gelmelidir.,. re, burada en büyük alakayı celbeden 
insan ne kadar yeae, aç kalmıt gibi B. Hor - Belişa, bundan başka, in - cihet nazırın İngiliz siHihlanması hak-
beslenemez. giliz hükümetinin anavatanda 29 fır - kında bu nutku ile bildirdiği maddi 

insanın çocukluktl\.ll büyümesi, ol- kadan mürekkep bir kara anavatan or- tezayüdlerden ziyade l.ıizzat bu nutku 
gun halde kalması, sonra ihtiyarlık- dusu vücuda getirmek ve anavatanın ilham ettiği görülen zihniyettir. Bu 
ta küçülmesi b·ı metabolismanın ne- hava hikumlarına karşı müdffaa ku - nutukla şu cihet müşahade olunmak· 
ticeardir. Çocuklarda metabol:~a - vctlerini de beş fırkadan yedi fırkaya tadır ki biı kaç zamandan beri ciimhur
nın birinci kısmı Üste geldiği İçin ço- çıkarmak niyetinde olduğunu da bil - reisi Ruzvelt'in otoriter devletlere 
cuk büyür, olgun adamda metabolia- dirmiştir. karşı gösterdigi tecavü zkarltk, umu-
ma müvazene halindedir. lhtiyarlıtk - miyetle, siyasi rejim muhalefetine rağ 
ta da çocukluktakinin ak&ine... Deniz aşırı garnizonlar men bu otoriter devletlerle dostluk 

Beslenme itinin çetin tarafı meta- B. Hor-Belışa ayrıca şunları da söy- zihniyeti içinde işbirliği yapm k isPe· 
bolismanın herkeste bir Örnek olma- lemiştır : clikleri:ıi söyliyen devletler iizerinde 
maaıdır. Gıda maddelerinin deiit -- "- ueniz aşırı garnizonlar için, ez - dahi tesirini hissettirmekten hali kal· 
meai kimisinde hızlı olur, kimisinde cümle ıvlalta'oa, :n.ıbrıs'ta, Sıngapur mamıştır. 
yava§. Hızlı olduğu kimseler çok ye- ve Scylaıı'da yerli asker miktarını iaz- ,., • F • 

.-ı manya nrn mn~<1 y<1 tecauiiz 
dikleri halde çabuk erirler. Onlara lalaştırmak arzusundayız. 

1 • ih · n;_,·eti _,·ol..· temin edilecek ka orı tayacı, meta- Diğer taraftan, orta şarkta mütem -
boli11nayı yavaş yap~larm ihtiyacı mim bir stratejik ihtiyat kuveti vücu- Alma.nya'nın her devletin kendi ha· 
gibi olmaz. Bunlar az yediklec-i hal- da getirilmiştir. Bu kuveti şimdiki Fi yati menfaatlerini müdafaa için lü· 

1 l Z fi k "Zumlu addettigi silahlarla silahlan-de bile fipnan o ur ar. ayı 1 mo - Iistin'de 16 taburdan mürekkep iki 
d k · t' t b l k 1 malarını:ı her devlet icin meşru bir asma uyma ıs ıyen om u ız a - fırkadan müteşekkildir. Hindistan or-

1•• fi d ki "b' hak teq.kil ettig~ i hakkındaki fikri ma 
rın bir tür u zayı ıyama ı arı gı ı.. dusu da, daha şimdi.den, Akdeniz gar- 'S' 

Görülüyor ki beslenmek iti ıimdi nizonlarma dört piyade taburu ve bir llımdur. Bundan dolayı, Berlin'de hay 
·d d · b' 'l' d' Sawl ğ retle karşılanan cihet. yalnız İngite-a eta erın ır ı ım ır. g 1 mızı süvari alayı vermiş bulunmaktadır. 
korumak istiyoraeniz bu ilmi öğren- re'nin Fransa'ya lüzumunda on dokuz 
mek zaruridir. Metaboliamanıza gö- !Uukineleşme ve otomatik fırka sevkedebilmek için hazırl.k yap· 
re az yerseniz aç kalmq olursunuz, silahlar mış olduğunu ilan etmesidir. Vakıa, 
ha.talanJrımuz. Fazla yerMIRİz yedi- Almanya'nın Fransa'ya karşı hiç bir Anavatan ordusuna gelince, maki -
OV.izı· eritemezsiniz, gene hasta olur. . . . ..... 1 tecavüz niyeti yoktur. Fransa':ıın da ..... neleştinne işi o derece ılerı goturu -
• unuz. Daima müvazeneyi bulmak . · • d d.. Almanya'ya .. arşı böyle bir niyeti müştür kı, bugün nızarnı or unun ort .,. 
la·znn. mevcut değildir. Binaenaleyh, bu be-piyade fırka&ı efradının yarısı, bir de-

., ~· · • • u 0··.x.---1_...- ı'•- yanatın heddi anlaşılamamaktadır. ._ •= eaız KılA on a• ---~ ~ fada, bir yerden diğer biı- yere naklo-
tiğna gösterseniz bile çocvklarmızı lunabilir. Bundan baş.ka, sahra niza - Al11Umyfl ıelıtlitıen 

Halbuki yemek meselesi bunlarla 
r-"-:9- bitmiyor. Yediğimiz gl<lalar, haz-

ııaıK.ıça., - - • • --

yolunda beslemek için onu bilmeniz mı ordusu, geniş mikyasta, otomotik ••"·1Jrknuı::;!" 
lazımdır. Me&ela, çocuğunuza her - silahlarla, antı tank tüfeklerle ve mik- Almanya'nın gaıpte aldığı müdafaa 
gün o kadra çok yed_~i~rd:....;iğ~İn..:.._İ~z-h~a-lud~e-ı..Sil~~~~~~~!!!i!:'!~'9'~ı:..J;a&&.ll..ff'~~~~~~~~~~'tlll.lıi~·~·ııriA~ 

onların vücut içerisinde metabliama
latın1 düıünınek te istiyor. Metabo -
lisrna, h'.igat mi.nasiyle deği§illlek de-

__._._.._.., ___ ,_,,...., ',;J ı 

masma göre yetipniyor demek. ya - ar e wmı°' ur. u g 1 ya e ""t r c:l'll • ıeb -
Avam Kamarasına şunu bildirmekle leceğini zannedenler çok yanılmakta

hut çocuk şişmanlıktan kurtulamı -
memnunum ki hükümet ihtiyat kara dır 

yor, çünkü metabolismasına göre · 
ordusuna nizami orduda olduğu gibi Bundan başka Berlin'in fikri şudur 

lllektir. Yediğimiz maddeler hazme. 
dilip kana karıştıktan sonra değişe 

fa·da vediriyors\muz, çocuk ··~.l:<Yini 
eritemiyor. G. A. ve aynı mikyasta bütün modern silahla ki, demokrat itlak olunan devletler, 

rr vermeyi kararlaştırmıştır. Gene şu- bir taraftan siahla:larak diğer taraftan 
rasını bildirmekle memnunim ki ih - da otoriter hükümetli milletlerin haklı 

Avrupa birinciliği • • 
ıçın 

Güreş seçme müsabakaları 
Halkevinde başlıyor 

yarın 

Avnıpa birinciliği kampında çalıtan milli takım güreşçileri ve 
hariçte kalan kabiliyetleri tecrübe edilmiş güreıçiler araıında bi· 
rinci resmi seçme müsabakaıı yarınki cumartesi günü saat 16 da 
Halkevinde yapılacaktır. Bitmezse 12 mart pazar öğleden evel 
müsabakalar devam edecektir. Müsabakalar için federasyonun 
resmi tebliğini nqrediyonız: 
ı - Milli takım seçme mihıabaka-ı-

ları 11 mart öğleden sonra saat 16 da 1 Mesleki tedrisatta tayinler 
Halkevinde yapılacaktır. Tartılar sa- ı 
at ıı de yapılacaktır. T~abzon _orta ticaret m~k~ebi mate. 

2 _ Tolerans bir kilodur. matık - cograf ya muallımı Hasan 
3 - Müsabıklar kendi sikletlerin _ Tunçay lstanıbul erkek terzilik mek -

deki bütün rakiplerle kar§~laşacak ve tehi matematik muallimliğine, açıktan 
yenilmek esasına göre cereyan ede_ Mahmet Döger Bursa sanat mektebi 
~ktir. Müsabaka müddeti 15 dakika- döküm atölyesi stajiyerliğine, açıktan 

d Hilmiye Çetinöz Edime kız enstitü -ır. 

4 _ Hakemler: Tayyar Yalaz, Şe _ sü anbar memur namzetliğine, açık -
fik Yeğiner, Selman Kaptanoğlu, Ne- tan Fahriye Kanmaz İzmir Akşam kız 

sanat okulu anbar memuru namzetli -cip Tulunay, Sedat Şahin, Necdet U · 
tutan, Onni Pcllinen, Necati Tokbu- ğine, açıktan Mediha Korukoğlu Af -

d k yon Akşam kız sanat okulu anbar me -a . 
5 - Güreşçiler: 56 kiloda, Kenan 

Okay, Mustafa Beton, Ali Tomruk, 
Halil Kaya, Hüseyin Erkmen. 

61 kiloda: Ahmet Işık, Suat Savaş, 
Niyazi Yıldız, Yaşar Erkan. 

66 kiloda: Yaşar Doğu, Nurettin 
Özşıen, Doğan Erdinç, Besler Kışın -
bay. Yusuf Arslan, Yahya, Feridun 
Akünat. 

72 kiloda: Saim Arıkan, Hüseyin 
Erçetin, Celal Atik, Vahid Ceyişakar. 

79 kiloda: Ahmet Mersin, Adnan 
Yurduer, Adil Tonpar. 

87 kiloda: Mustafa Çakmak, İsmail 
Yılmaz. 

Ağır: Çoban Mehmet, Murat Mert, 
Seyit Ahmet. (a.a.) 

Kay:rnakamlar arasında yapıla
cak değişiklikler 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar ara
sında yeniden bazı degişiklikler yap -
mıya karar vermiştir. Vekalet memu -
rin iıntihap encümeni önümüzdeki gUn 
lerde toplanarak kararname projeaini 
bazırlamıya başlıyacaktır. 

mur namzetliğine tayin edilmişlerdir. 

:•1111111 Yeni tehir ""'"'~ . . 
U L US Sinemas,nda 

Arzuyu umumi üzerine 

ilahi artiıt ZARAH LEAN
DER'in emaalıiz ıaheaeri .... 

HASRET 
Pazartesi son matinelere ka
dar devam edecektir. Ayrı
ca: Milli Şefimiz iSMET 
INONO'ne lstanbul'da yapı
lan muazzam istikbal mera
simi ... ve yeni METRO JUR-. 
NAL son dünya havadisleri. • 

12,15 ucuz matinesinde 

Son döğüş 
Yeni Ti: numaramız 2193 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tiyat ordusu, bu suretle, Avrupa kıta- taleplerini ve hayati menfaatlerini an 
sında, muhtemel bir harbe i'tirak e - lamaktan imtina ederek sulha müsb: t 
dcbilmok üzere hazırlanacaktır. bir yardımda buluJ'maktan baş çevirir 

Her taburda 52 makineli 
til/enk 

Bütün bu sebeplerle, hatta bugün da 
hi çıksa, İngiltere'nin Avrupa kıta -
sında vukua gelecek muhtemel bir har
be iştirak kabiliyeti, umumi harpte -
kinden çok daha müessir olacaktır.,, 

B. Hor-Belişa, 1914 de bir taburda 2 
makineli tüfek varken bugün her; ingi
liz taburunda 52 makineli tüfek bulun· 
duğunu da kaydetmiştir. 

B. Hor-Belişa'nın nutkunu müte
akip bir müddet, bu bahis üzerinde mü 
zakere yapılmış ve nihayet Avam Ka
marasr işçi partisinin askeri kredile -
rinin o da sembofik bir tarzda azal -
tılması hakkındaki takririni 66 reye 
karşı 141 reyle reddederek celseye son 
vermiştir. 

f,mıdra' da heyt>r.an 
Londra, 9 a.a. - Havas ajansından: 
B. Hor Belişa'nın icabında berri 

Avrupa'da harekat icrasına davet edi
lecek sefer heyetinin ehemiyeti hak
kındaki ifşaatı siyhi mahfillercle bü
yük bir heyecan tevlit et.."llıştir. Sala_ 
hiyetli mahfiller, hiç bir zaman lngıl
teıe hükümetinin bu kadar kati ve 
resmi beyanatta bulunmamış olduğuna 
ehemiyetle işaret etmekte ve muvaz
zaf ordu ile ihtiyat ordusunun müşte -
reken berri Avrupa'da harekat icra et
mesinin bir planın mevcudiyetine ala
met olan kati bir tehdit teşkil e~ek
te olduğunu beyan eylemektedirler. 

llcırp nuıbemesi imal.atı 
hızlandırıldı 

Teknisyenler ,İngiliz fırkalarının 
Fransa'ya sevkinin kıtaların talimine 
ve teslihine göre atideki şekilde yapı
lacagını tahmin etmektedirler: derhal 
motörlü dört fırka gönderilecek ve ih. 
tiyat ordusu fırkaları da talimleri ik
mal edildikçe sevkolunacaktır. 

Teknisyenler, bunun muhasemat 
halinde talimlere derhal başlanılacağı 
manasını tazammun etmekte olduğunu 
Have eylemektedirler. 

Bu mühim planın ilan edilmesi, 
harp levazımı fabrikaları imalatının 

mühim surette tesri edilmesi sayesin
de mümkün olmuştur. Bu fabrikalar, 

ler ise, Avrupa'nr:ı sulhperver ve salim 
bir inkişafına ciddi surette sed çek
miş olacaklardır. 

Yunanistan'ın 

mali vaziyeti 
Atina, 9 a.a. - Yunanistan banka

sı Guvernörü B. Tsuderos, bankanın 
senelik umumi heyet toplantısında, 
Yunanistanın ekonomik ve mali vazi
yetinden bahsederek, dünyadaki ger
ginliğe rağmen, 1938 senesinde Elen 
ekonomisinin normal olarak kaldığı
nı tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

"- Memleketin servet kaynakları
nın rand·manı, hükümetin aldığı ted· 
birler sayesinqe artmıştır. Bütçenin 
587 milyon drahmi bir açıkla kapana· 
cağını tahmin ettiğini 1938-39 mali 
senesi, ancak 250 milyon açıkla ka -
panmıştır ... 

B. Tsuderos, 1938 finansının mun· 
taır.am yürüyüşünü ispat eden rakam· 
lar zikretmiş, milli hükümetin de ve· 
rimli işlerin başarılmasındaki gayret 
terini tebarüz ettirmiş ve döviz ihti
vatların·n fazlalığını da göstermi!\tir 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Vaşington - Amerika ve Brezil
ya arasındaki müzakereler neticelen. 
miş ve iki hükümet bir ticaret anlaş
ması imzalamışlardır. 

X Paris - Paris. Soir gazetesi sa
bık kayserin üçiincü oglu prens ViL 
helm August'un büyük harpte maktul 
düşen almanlar için Paris'te yapılacak 
olan merasime riyaset etmek üzere 
Fransa'ya gideceğini yazmaktadır. 

X Varşova - Polonya ile ticari 
müzakereler icra edecek olan ve Yuna 
nistan hariciye ve ticaret nezaretleriy
le yunan bankası mümessillerinden 
mürekkep bulunan bir yunan heyeti bu 
raya gelmiştir. 

X Riga - Hükümet mahfilleri , 
Prag'daki Lcton sefaretinin ilgasını 
ve aynı zamanda Bükreş'te bir elçilik 
ihdasıını derpiş etmektedirler . 

İngiltere'nin hava 
bütçesi : 

250 MİLYON STERLİN! 
Londra, 9 a.a. - Hava nazırı Kin.gs· 

ley - Vud bugün Avam Kamarasına 
1939 hava biiıdcesini tevdi etmiştir. 

-S-

1 Gün İrin __ ..;;;;.____;;;:;...._......;._ . -
Yetişen gençlik 

Yazan:NcuuhiBAYDAR 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
büdcenin 250 milyon sterling gibi mü
him bir yekuna vardığını ve bugüne 
kadar hava nezaretinin böyle yüksek 
bir bü-dceyi asıa parlamentoya tevdi 
etmemiş olduğunu kaydeylemiş ve de
miştir ki : 

Dünkü yazımda, " •.. Onneraite 
nutku, en yükaek irfan miieMeaemJ
zi ziyaret vesilesiyle eöylecıilmiş bir 
nutuk değil, bu memleketin kurulu. 
şunda rol sahibi olan gence, olsun a
dama ve vazifesini ikmal edip istira
hat kötesine çekilmek üzere bulunan 
vatandaşa. aziz Türkiye'nin refah ve 
saadeti için ne yapılmak ve bu hede
fe eri~eık için hangi yollardan yü
rünmek lazmı geldiğini teker teker 
anlatan bir program. nutuk'tur," de
miştim. Fakat bu program - nutkun 
üniversitede, yani gençlik arasında 

ve ona hitaben aöylenilmit olmaamın 
elbette pek hususi bir manası var. 
dır, ve bu mi.nayı memleketin istik -
halini teminde aramak gerektir. Zi, 
ra, malum bir hakikati tekrarlamak 
pahasına da olsa, daima hatırlamalı 
ve hatırlatmalıyız ki yarm if aahi:bi, 
aile re.isi, hükümet adamı olarak 
Cüınhuriyet Türkiyeainin ıeref ve i
tibarını idame ve iyla etmek vazifeai
ni üzerine alacak olan bugünün 
gençliğidir. Vücudu ve dimağı canlı 
olan, heyecan ve ihtiraarnı ızlaar için 
mevzu arıyan gençlik ise kolayc:& i
nanır, hayran olmak İster, tee.aür 
veren her hadise karıısında derhal 
irkilir, kirli ve iğrenç olandan tilui -
nir; ruhu ve zekası birer beyaz ve 
temiz kağıttır ki kendiaini yetittir. 
mekle mükellef olanlar, yani a.ilui, 
muallimleri ve nihayet cemiyet ve 
devlet onlara terbiyelerinin, talim
lerinin, düıünütler.inin, duyUflarınrn, 
yaratma ve yetittirme usullerinin iz.. 
!erini mütemadiyen tevdi ederler. 
Gençliğin hassasiyeti o derecededir 
ki sözler, m i&&ller, intıbalar onda Ö
mür uzunluğunca ve yeni neaillere 
intikal etmek Üzere naktolup kalır. 
Hangimiz çocukluğumuzda ve genç
liğimizde iıitmif olduğumuz aözler 
ve görmüt olduğumuz örneklerle on
ların kail ve faillerine kartı en derin 
alakayı veya en kuvetli nefreti ti. 
içimizde muhafaza etmemiıizdir? 

"- Büdcenin bu kadar yüksek olu -
şunun sebebi sipariş edilmiş olan mo
dern tayyarelerini çok olması ve ye
niden bir çok tayyare meydanlarının 

yapılmasıdır. Tayyare, motör ve yeni 
fabrikalar inşaatında elde edilen te -
rnkkiler ümit edildiğinden çok daha 
ileri olmuştur. 

1939 senesi icinde yeniden 20 tay -
yare istasyonu kurulacak ve hava or -
dusunun mevcudu 120 bine çıkarıla -
caktır. 

Londra'nın müdafaa balonu barajı ta 
mamlanmıştır. Memleketin diğer mü -
him merkezlerinde de balon barajları 

yapılacaktır. Önümüzdeki aylarda ye -
ni iiç pilot mektebi daha açılacaktır. 

İçinde bulunduğumuz mart ayının 
sonunda İngiltere'nin ilk harp hattı 
tayyarelerinin mevcudu 1750 olacak -
tır. Bu rakam 1940 nisanının birinde 
2370 i bulacaktır. Şimdi İngiltere tay
yare imalatı için 250 bin 5terling sar -
fetmektedir . ., 

Patrik Kristea'nın naaşı 

Bükreş'e gönderildi 
K'.aıı, 9 a.a. - Bu .,abah Kan rus kili

sesınde Romanya başvekili Petrik Mi
ron Kristea'nın istirahat ruhu için bir 
ayin yapılmıştır. Bu ayinde Romanya
nın Paı ıs buyuk elçisi B. Tataresko 
ve fransız hükümeti namına da nazır 
B. Patemotre hazır bulunmuştur. Bu -
nu müteakip, fransız askeri kıtaları ta
butun önündep geçmişlerdir. Tabut, 
saat 17.30 da kalkan trenle Bükreş"c 

müteveccihen yola çıkarılmıştır . 

Yeni patrik secimi 
Bükreş, 9 a.a. - Romanya ortodoks 

kilisesi şimdi yeni patrik'i intihap et
mek üzere 13 martta içtimaa davet e -
dilmiştir. 

'l"...-••l•P,)'• ,....,.,,,..,..,..n 
taziyeleri 

Belgrad, 9 a.a. - Meıbusan meclisi -
nin dünkü celsesinin başlangıcında 
başvekilin Patrik Miron Kristea'nııı 
vefatı münasebetiyle Romanya başve -
kili B. Kalinesko'ya çekmiş oldu ğu 
telgraf okunmuştur. Bu telgrafname. 
romen milletinin uğramış olduğu bü -
yük zıya dolayısiyle Yugoslavya'nın 
samimi taziyelerini bildirmektedir. 

İstanbul' da yolsuzluk yapan 
esnaf hakk1n~11 takibat 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Beledi -
ye müfettişleri ve belediye zabıta 
memurları grup halinde teftişlerine 
devam etmektedirler. Ekmeklerini ek 
sik ve fena çıkaran bir fırıncı ceza -
landırılmış, ekmekleri musadere edil
miş, Bahçekapı'da bir sütçü temizli· 
ğe riayet etmediği, Beyoğlunda bir 
kasap ağır kaba kağıt kullandığı, Şeh. 
zadebaşında bir sinema da fazla müş
teri aldığı için cezaland ırılm şiardır. 

Yc·nirlc•n açılan İ!o!l,"yonlar 
Irmak . Zonguldak hattı üzeri:ıde 

bulunan ve halen işletmeye kapalı 

bulunan Apsarı ve Cildik ıs k istas. 
yonları 15 marttan itibaren her türlü 
nakliyata yeniden başlıyacaktır. 

Ankara Borsası 

9 Mart 1939 Fiyatları 

~t.KLEH 

Londra 
Ncvyork 
Parıs 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlın 
Bruksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıtova 
Budapeı;te 
Bukreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acılııı F Kap&nış F 

5.93 
126.43 

3.3525 
6.65 

28.7475 
67.1850 
50.7375 
21.2725 

1.0&25 
1.56 
4.3275 
5.93 

23.815 
24.9675 
0.9050 
2.3375 

34.62 
30.53 
2.8525 

5.93 
126.43 

3.3S25 
6.65 

28.7475 
67.1850 
50.7375 
21.2725 

1.0825 
1.56 
4.3275 
5.93 

23.815 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 
30.53 
23.85%5 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 Türk Borcu 1. 19.50 19.SO 

Sivas - Erzurum 
Hattı 11. I. 

(Peşin) 

19.30 19.225 

Milli Şefimiz, üniversitelilere hi. 
tap ederken bir gün memleketimizin 
istikbalini kendi&ine emanet edece
ğimiz bu gençliği hazırlamak mevki.. 
inde olanlara da bir aile baba&a, 
türkliik aileainin babası, devlet ve 
....... mai ulat ,,. -•&hiyetleriyle te
veccüh etmitlerdir: "Bugünkü me
deniyette asıl lazım olan ve bir iki a
sırdanberi bilhassa ihmal ettiğimiz 
temel ve hassa, muntazam, metodik, 
yorulmak bilmeden çalıftl\ak kabili
yetidir.,, Ve biraz ileride: "Cümhu. 
riyet, türk milletine milli devleti ve 
yeni cemiyeti temin etti. Bu iki eaaı 
ile türk milleti, insaniyet aileıinde, 
kıymetli bir varlık vaziyetini almıt
tır. Bu vaziyet ancak temiz r.iealle 
yetiten genç nesillerin karakter ku
veti ile muhafaza olunur, yükaelebi. 
lir. Bilmeniz.i isterim ki ahliik ve ka
rakter aağlam olmadıkça cemiyette 
esaslı bir hizmet görm•i• imlriin 
yoktur,'' diyen CümhU1Teisimizin bu 
tavsiyelerinde, küçük ve büyük, ıenç 
ve yaşlı, kadın ve erkek hangi va
tandaı için, vazifelerin en mukadde
si olan çalı,kan ve ahlaklı olmak ve 
öyle evlat yetittinnek vazifeainin 
şartlarını apaçık görmemek kabil 
midir? 

Yetiıen gençlikte ve gençliğin ye. 
tittirilmeande t~baiyet edilecek ka. 
ide, bir pedagogun fU cümlesi ile i
fade olunabilir: "mesele, gençliğe 

yalnız bir sanatın adamı olmağı de
ğil, bilhuaa adamlık sanatc'nı öfret
mekteclir.,, 

Adamlık sanatı: okumak, öğren
mtıık, çalatmak, bir meslek ve ıanat 
edinmek, aile kurmak,fakat terbiyeli 
ve ahlaklı olmak ... Büyük bir uker.İll 
dediği gibi: "Toprak ve atölye itÇile
ri arasında öyle f&ıbaiyetler gönnea 
miyiz ki hemen hemen cahil olduk. 
lan halde düşüncelerindeki yiikaek
lik, hal ve tavırlarındaki sağlamlıkla 
hayranlığımızı celbedttler? Bu gibi
ler, muhakkak ki. en mütevazı mü. 
rebbiler elinde yetiımiılerdir: fakat 
adam vasfına her itibarla li.yııktnı
lar.,1 Filvaki, terbiye ile ikmal olun. 
mryan tôlim, iddia olunamaz mı ki, 
hiç bir kıymeti ha.iz deiildir? 

Geçen sün. bir toplantıda, biri 
köylü ve diğeri ywuekçe bir makam 
sahibi, iki vatandaı dikkatime çarp
tı. Bunlardan birinciıi ancak okuma 
ve yazma bmyordu, lakin hal ve va. 
zmdaki eaalet ruhundaki inı:ıbah 
göateriyordu. Oteki i.ae her halde en 
u liae mezunu idi, fak.at büyükleri. 
n.in önünde ceketinin düimelerini i
liklemiye bile lüzum sörmüyor, bir 
mahalle kahvesinde İmifÇeaine el •• 
kol hareketleri ve taavip edilmiyecek 
biT kayrtsızlıklaJ<onuıuyordu. idare. 
si uhdeaine mevdu memleket itlerine 
bu laUbaliliğini ıirayet ettirmemit 
olmuı İmkinıızdı. Y etiflllekte ve ye-

(Sonu 6 IDCI aa.ylad•) 



Ya.zan: Francis de Croisset - 1 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Güvertede eğlenceler 
H ava cereyanlariyle dolu salo

nun vantilatörleri altında 

bon bon kesesi k ılıklı bir Avustral
yalı madam mekanik hale soktuğu 
bir piyanoda dans havaları tıngır
datıyor. 

Arka güvertede, çocukluğun saf 
gülüşünü hata muhafaza etmiş, çe
vik, beyaz saçlı, kiremit renginde 
reı\kli iki ellilik İngiliz , ipten örül
mü' halkaları nöbetleşe bir tahta 
kova içine atmağa çalışıyorlar. 

Penbe yanaklı, kızıl saçlı dört 
erkek ve üç kız çocuk, ciddi birer 
hakem göziyle oyunu takip edi
yorlar. 

Bütün hasır koltuklar, arkalık
larına yastıklar konmuş şezlonk
lar, kenarlarından battaniyeler sar. 
karak salıncaklı sandalyelerin hep 
si .~eminin baş tarafına doğru dön
~uş Old England'da giyinmiş sıhat
lı genç kızların Nijinsky gibi zıp
hyan atletlere, bir ağ üzerinden 
fırlattıkları aynı kursları merakla 
seyrediyorlar. Bu oyun ingiliz va
purundaki bütün mükalemeleri sus
turuyor. 

Uyuyan denizde sönen mor ak
şam, sular üzerinde mor menekşe
ler yaratıyor. 

Vapur süratinin husule getir
diği havadan başka bir esinti yok. 
Zaman zaman lngiJizlerin kısa pi
poları, kararan hava içinde, mini 
mini mangallar gibi ışıldıyor. 

Birdenbire bir hareket. Penbe 
sveterler, bayaz jerseler, halkala
rın muhaveresini kesti. Bunlar, 
küpeştelere dayanarak ufukları a
raştırırken, banyo şehirlerinde çı

kartılan kartpostal gurupları teş
kil ediyorlar. 
Akşamın loşluğuna rağmen se

çilen kül rengi bir duman gittikçe 
yaklaşıyor. Bu, Stromboli'nin du
manlarıdır. Volkan faaliyette. 

- Look 1 the Stromboli ! The 
Stromboli 1 

Haritasının paftalarını açan bir 
Avustralyalı madam bunun Etna 
yanardağı olduğunu söyledi. Fa
kat, koltukları düzeltmeğe başla

mış olan muço - çünkü ilk yemek 
çanı çalmağa başlamıştı - bu söz-
leri kati bir "hayır" ile tekzip et
ti. 

Look 1 the Stromboli ! the Strom
boli 1 

Yüksek sesle :ağızdan ağıza do
laşan bu sözler yanr başımda uy
kuya dalmış olan madamı uyan
dırdı. Bu, bir fransızdı. Doğrul

du. Mütecessis, saplı gözlüğünü 

gözlerine takarak merakla sordu: 
- Bu İtalyan gemisi nerede? 
- Hangi gemi madam? 
- Stromboli, canım, herkesin bah-

settiği gemi! 
Akan lavlardan üzerinde damar

lar husule gelmiş o korkunç ka
yanın boyunca süzülüp geçiyoruz. 
Yamacında, arap köyleri beyaz

lığında evleri düz damlı bir yunan 
köyti kaygusuzca yaşıyor. 

sahillere yaklaştıkça rengi a-
çrlan sular bir aşık gibi u

zun okşamalariyle adayı kucaklı
yor. Portakal ve iris kokularına 
bir zehir acısı karışıyor. Acaba 
neden, Sicilya ve İtalya kıyılarına 
yaklaştıkça en basit sahiller bile 
ilahi bir şekil alıyor ı 

Allah dünyayı yaratmış fakat 1-
talya'yı bir oyma gibi işlemiş. 

Sular içine deniz perileri gibi u
zanmış küçtik adacıklar önünden 
geçiyoruz. Her biri bir şekli andı
rıyor. Bakınız şu ne kadar bir gon
dol burnuna benziyor; öteki de 
çıplak ve ıslak bir mabet avlusunu 
hatırlatıyor. Daha ötede granit bir 
kademe üstünde ortasındaki de
likten semanın Hiciverdisi goru
nen bir kaya, bir ravak asaletiyıie 
duruyor. 
Heykeltraş. mimar ve ressam·n 

eser yaratabilmesi için yalnız o
na uyması kafi olan mukaddes top· 
raklar. 

Fakat dünyanın her tarafı böy
le midir? Her şey gibi onun da bir 
vatanı olan sanat ancak c- vatanın 

şekillerine uydugu zaman yücelir. 

v: kum tepecikleri değil midir 
~ı ?r.alarda kurulan ilk şehrin şek
lını ılham etmiştir. 

Bir denbire, amirale benziyen, 
sırma şeritli bir Steward'ın elin
deki çanı salladığr görüldü. Salo
nun ışıklı muhiti içinde piyano 
çalan madam birdenbire irkildi ve 
bir falso ses üzerine başvurdu. Gü
neşten kıpkırmızı olmuş zayıf de
kolteler yemek salonuna doğru 
gidiyor ve bunları kavi bünyeli 
simokinler takip ediyor. Yemek 
vakt{ idi. Mükellef ve kuvetli ak
şam yemeğ i. Fakat ne yazık ki 
dünyanın en güzel boğazını gece 
geçecegiz l Solumuzda Reggio, sa
ğımızda Mesina'yı ancak ışıkla
rından anlıyoruz. 

Bu akşam daha çabuk giden va
purdan, her şehrin, her köyün an
cak belirdiğini, parıldadığını ve 
sonra söndüğünü görüyoruz. De 
niz dermansız, gece rüzgarsız ve 
düşünüyorum, Hariptis'ten Skilla
ya hiç bir zaman bu kadar sakin 
bir denizle geçilmemiştir. Bu iki 
meşhur sahilin muttasıl yanıp sö
nen elen iz fenerleri karanlıklar i
çinde yıldızlardan yollar çizerek 
bir iHihinin tekerrür eden mısra
ları gibi cevaplaşıyorlardı. 

Yarın Portsaide varıyoruz. Ilk 
uğranacak iskele! Beş gün

dür bir dükkan yüzü görmedik. 
Halbuki gemide, bir berber dük

kanı var. Tıpkı bir hokkabaz şap
kası gibi cicili bicili, gözleri çe
ken bir dükkan. Camekanlarının i
çine konulmuş olan eşyalar komp
rime gibi üst üste yığılmış. 

Bütün Hizım olacak bu şeyleri 
evelden düşünmek i~in ne kadar 
İngiliz kafalı olmak laz ım 1 Fran
srz kokuları, ilaçlar, her nevi sün
gerler, pabuçlar. kupalar, spor mü
sabakalarında mükafat olarak ve
rilmeğe mahsus, İngiltere veliah
tinin çerçiveli resmi, katlanır san
dalyeler, hamam havlusu, dürbin
ler, beyaz pantalonlar, ananevi 
maskeli balolar için, Vcnedik Dü
kası, Kleopatra, Piyero kıyafet
leri, bonbonlar, sineklikler, gra
mofonlar, - bütün bu eski foks
trotlar, tenis kunduraları, trikolar. 
Bebekler kısmında da basınca ses 
çıkaran Jorj Karpantiye ile Şarli 
Şaplin ve tunç taklidi Loid Corc. 

Erkek çocuklar ıçın: banyoda 
oynamağa mahsus torpidolar, si
cimle tavana asılmış sallanıyorlar. 
Vantilatörün rüzgarı altında bir 
sürü kartpostal titreşiyor. Berbe
rin dükkanı beni ne kadar eğlendi
riyor. 

Uzun süren deniz yolculukları
nın tatlı can sıkıntısı 1 İnsanı izaç 
etmiyen son sıkıntı. Telefondan 
otomobil kokularından, traşçılar

dan ve tiyatroların umumi prova
larındaki münakaşalı koridor ko
nuşmalarından insanı kurtaran sı
ğınctk. Dakikalar bir kum saatin
den dökülür gibi ağır geçiyor, gün 
bütün hayattan uzun geliyor, hal, 
değişmiyor ve bütün istikbal an
cak akşam yemeği. 
Yanımdaki matlam acaba ne i

çin saate bakıyor? Mademki ye
meğini yedi, artık vakitle alaka

dar olmakta ne mana var? 

Uzun sandalyede sigara içiyor 

ve düşünüyorum, hayat ne güzel 
şey. Bu madam gene bana niçin 

bugün martın on dördü olduğunu 
söylüyor? Her şeye bir vuzuh ve 
sarahat vermek ne garip ihtiyaç. 
Martın kaçı ise kaçı bundan ona 
ne? 

. Rü~a~, porsuyan bir yelken gi
bı, duştu. Ueniz mavi bir yangın. 
Parıldıyan ve biribiriyle k" ' k çarpışan 
~çu ~am ~arçalarından yapılmış 

bır denız. H ıddeti, dürbinlerin ar
kasına gizlenmiş gözlere kadar ge
liyor. Her gün biraz daha miıtemad" 
b

. ı 
ır yaza dogru ilerlemek zevki! 
Şimdiye kadar tanıdığım bütün 

yagmur şemsiyelerini nefretle dü
şüniıyorum. 

(Sonu var) 
lsviçre gibi tabiatın karma ka

rışık oldugu yerlerde deha zuhur 
edememiştir. Her halde Mikel An
ja ilk sanat dersini veren Fiesol 
tepesi olmustur Ve hiç süphe yok 
ki Partenon mabedi ancak o asil 
yunan kayalı ından dogalıilirdi 

--------------·------------------

Zaten iki ay sonra avdetimde 
Kuduse gıderken Bahrillıt kena
r nda. go rdü üm minareler, kale 
duvarları ve kuhbe1erin pembe u
fuklarını çızen o nihayetsiz tu7 

J Bt•lc·cliyc· mnanwlc·lt•rini h·tkikc• 
nwmıır hc·vc·ıin ca)ıı.;maları . . 
Istanbııl, 9 (Telefonla) - On sene

lik belediye muameliitını tetkike me

mur edilen mülkiye müfettişleri bu

gün biri belediye sular idaresinde, 

diğeri merkezde olmak üzere iki grup 

halinde işe başladılar. 

Dıı ticaret takas 
I'' ''''''"" """"'"''''" ":'''''" ""''' ,_,.,, "' .,,_,_,' •' •" • '""-"'"" "' ""' •" •' •' • •' •' ,.,, ___ ,,,,," ,,,_., •'"'•'''•Mı 

Halkevı dördüncü resim ve heykel sergisi 

talimatnamesinde 
değiıiklik yapıldı 

İktısan vekaleti, dış ticarette takas 
muamelelcrinı tanzim ve kontrol mak 
sadiyle hazırlanan kararnamenin tat
bik suretine dair olan talimatnamede 
bazı değişiklikler yapmıştır. Tacirleri 
mizi alakadar eden bu değişiklikler; 
yazıyoruz. Talimatnamenin uçuncü 
maddesine şu fıkra eklenmektedir: 
"Malın, Türkiye Cümhuriyet Mer. 

kez bankası şubesi bulunmıyan yerler 
den ihraç edilmesi veya talepnameyi 
veren fırmanrn bulunduğu mahalde 
böyle bir şube mevcut olmaması ha
linde, alakadar firmanın posta ile ta. 
ahtlü olarak göndereceği talepname, 
yukarıda a fıkrası asasları dahilinde: 
tescil edildiği takdirde tescil tarihi, 
taahhütlü mektubun postaya verildiği 
tarih addolunur. Fakat talepnamenin, 
b fıkrası ahkamına tevfikan reddedil
mesi ve ara yerde malın da ihraç ediL 
miş bulunması halinde, ihracatın mev 
zuata aykırı düşmesinden tevellüt e· 
debilecek avakıp doğrudan doğruya 

muamele ile alakadar firma veya fir
malara racidir." 

Yedinci madde şu şekli almaktadır: 
"Talepnamede bidayeten gösterilen 

ihraç malı, fili ihraç muamelesine baş
lanılmazdan önce, Türkiye Cümhuri. 
!4Ct Merkez Bankasınca, alakadarr;1 
müracaatı üzerine bir defaya mahsus 
olmak üzere ı;ieğiştirileb!Jir." 

18 inci maddenin sonuna şu fıkra 

eklenmiştir : 
"Ancak acele ihracat vaziyetlerin

de, talepnamenin ihracatı takip eden 
on beş gün içinde tescil ettirilmesi 
caizdir. Fakat bu takdirde, 2/ 8099 sa. 
yılı kararnamenin 1 inci maddesinin 
sureti tatbikine mütedair talimatna
menin 3 üncü maddesinin b fıkrası 
ahkamına tevfikan talepnamenin red
dedilmesi halinde, ihracatın mevzua
ta aykırı düşmesinden tevellüt edebi. 
lecek avakıp doğrudan doğruya mua
mele ile aliikadar firma veya firmala
ra racidir." 

27 inci maddenin aldığı şekil şu· 

dur: A 

19 .şubat 1939 günü açılan Halkcvi 
IV üncü resrm ve heykel sergisi bu a
yın onunda kapanacaktır. Bu münase
betle sergiyi henüz ziyaret fırsatını 
bulamamış olan bazı meraklılar son 
günlerde halkevine akın etmektedir -
Jer. 
Re~im ve heykel sergisi bundan evel 

açılanlara nazaran çok farklı ve adet 
itibariyle de fa.zladır. Bu fazlalığı yal
nız sanatkarın çalışmalarında arama -
malıdır. Halkevi imkan nispetinde bo
ya, fırça, tuval şasi hatta çerçeve dahi 
temin etmekle bu sahada azami yardı
mı esirgememiştir. 

150 adet ekserisi büyükçe tablolar -
dan müteşekkil olan sergi, teknik mu
vaffakiyeti itibariyle bundan evelki -
!erine göre daha çok farklıdır. Bu fark 
tabloların ekserisinde göze çarpan bir 
samimiyet havasından hissedilmekte -
dir. 

Yukarda solda: Relik Epikman'ın manzara8ı; 
Boğaziçi, lstanbul - onun altında gene solda: 
Seyfi T oray'ın manzarası: eski Ankara' Ja 
kış - Sağda: Malik Aksel'in beslemesi - en alı
ta Nurettin Ergüven'in manzarası. 

"Talepname<ie bidayile-n gösterilen 
ihraç malı, fili ihraç muamelesine baş 
]anmazdan önce, takas tetkik heyetin. 
ce. alakadarın müracaatı üzerine, bir 
defaya mahsuıı olmak üzere değiştiri
lir." 

T alimatnameye eklenen muvakkat 

Burada, büyük iddialar yoktur. Sa-
~~hlar b~i i~~i~ k~~etir--------------------------------------------------~---
nispetinde (dahilik iddiasında bulun- s { .. l •. f ,. f b l'd 

maddeler şunlardır: 
Talimatnamenin meriyet mevkiine 

girdiği 16. 5. 1938 tarihinden işbu 

müzevvel talimatnamenin meriyet 
mevkiine konduğu tarihe kadar olan 
müddet zarfında tescil ettirilmiş olan 
talepnaUlelcrtle bida:y-ete:ı gösterilmiş 
olan ihraç malı, Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankasınca, alakadarın müra. 
caatı üzerine, yerme tiftik ikame edil 
memek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere, değiştirilebilir. 

Talimatnamenin meriyet mevkiine 
girdiği 16. 5. 1938 tarihinden i~bu mü 
zeyyel talimatnamenin meriyet mevki· 
ine konduğu tarihe kadar olan müd-
det zarfında tescil ettirilmiş olan ta
lepnamelerde bidayeten gösterilmiş o
lan ihraç malı, takas tetkik heyetle
rince, alfikadarın müracaatı üzerine. 
yerine tiftik ikame edilmemek ve bir 
defaya mahsus olmak şartiyle, değiş.. 
tirilr. 

Askerlik bedel naktileri 
nasıl ahnacak! 

madan) eser teşhir etmekle ilerisi için e soy uyor.. s an u an 
çok iftihar edilecek bir yolda yürü - . . 
mekte olduklarını göstermektedirler. (Başı 1 ıneı sayfada) 
Burada kimsenin ruhunu sıkmıyan Türk inkılabının temel lafı, Türk Maarif Surasına muhtelif ekoller yan yana konulmuş gençli~i ol~~ileceğine göre, kendisi -
ve sanatkarlar elelc vererek çahşmıs - ne verılen onem de haklıdır ve çok 

1 tırBu sergide yalnız temiz bir san~t ye~:~ee:~tatürk, cümhuriyeti Türk arzedilecek meseleler 
endişesi, berrak bir sanatkar ruhu, at- gençliğine emanet etmedi mi ? 
mosferi hissedilmektedir. Bu da An - 2) Şef, Atatürk ihtilalinin demok-
kara halkevinin sanat faaliyetinin 
kudretini pek açık göstermektedir. 

Sergide alfabe srasiyle, resim teşhir 
edenleri zikredelim: Esat Subaşı'nr.1 
iki güzel İnegöl manzaraları, İhsan 
Cemal Karahurçak'ın bilhassa üzerin
de durulacak iki İstanbul manzarasr, 
Kerim Bıçakcı'nm Dikmen sırtı ma.1· 
zarası, Mahmut Akkok'un orta Anado· 
lu gelin alayı tablosu, Malik Aksel'in 
fazla gri tonlara rağmen ahenkli dam. 
]ar manzarası, Mustafa Güner'i:ı na-
tünnortu, Ragıp Gökcan'ın iyi etüd e. 
dilmiş Etnografya müzesi, Naci'nin 
güzel bir teknikle yapılmış sulu boya
sı, Nurettin Ergüven'in şahane ma·:ı 

zarası, Nusret Suman'ın güzel bir 
' bronz kabartması (Milli Şef İsmet 

İnönü'nün), Nusret Karaca'nın Hay
mana güzeli eseri, Refik Epikman'ın 

yeni bir tarzda yaptığı ahenkli çiçek
leri, ve Frenk tepesi:ıe ait bir manza.. 

rası, Refet Başokçu'nun Balta 
limanı peyzajı, Rıza Tangör'ün Çu· 
buk çayı ve Bebekten yaptığı manza. 

r.asi, halk hakimiyeti yönünden, inki_ 
şaf ve tekamülüne •de iliştiler. 

Bir kere daha anlaşıldı ki, bizde. 
parti, devlet, millet diye ayrı ayrı 

anlamlar yoktur. Bunların hepsi bir
dir. Hepsi Türk milletinden ibarettir. 

Bütün Türk ülküsü; Türk milleti 
ve vatanı .. millet iradesinin kayıtsız 
şartsız hakimliğidir. 

Dirimiz de, ölümüz de bunlar için
dir. 

Bu suretle demokrasi, en kuvetli 
ifadelerin·den birini, İnönü'nün bu 
formüllerinde buldu. 
3) Büyük hitabenin, en yüksek par

çalarından birisini de; Türk gençli -
ğinin, ahlak ve karakter bakımından, 
bütün bir cihan gençliğine örnek ola
cak bir kudret ve kuvette bulunması 
teşkil eder. 

Bu parça; arasıra fuzuli ahlak va
izliklerine kalkışan, bir kaç zavallıyı 
bari tatmin etseydi ! 

* Fakat ah ! ne olurdu .• Atatürk 
bunları duysaydı! 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Maarif 
Şurasına arzedilmek üzere İstanbul -
daki orta tedrisat müesseseleri hak .. 
kında hazırlanan rapor bugün veka· 
lete gönderilmiştir. Raporun ihtiva 
ettiği mühim noktalar şunlardır: 

Mektep binalarının bütün teşkilat 
ve teferruatı içine alacak şekilde ol· 
maları, ders vasıtalarının tamam ve 
modern bulunmaları, bu vasıtaların 
kullanış tarzını gösterir bir broşür 
hazırlanması, her sene ders malzeme· 
sinin istimfil tarzını gösterir kurslar 
açılması, mektep ki.itüpanelerinin zen 
ginleştirilmeleri, muallimlerin barem 
deki maaşlarının birer derece yüksel
tilmesi, yüksek muallim mektebinin 
kadrosunun genişletilmesi, Ankara 
yüksek tarih, coğrafya ve dil fakül -
tesinde orta tedrisat için elemanlar 
yetiştirilmesi, Ankara'da bir yüksek 
muallim mektebi tesis e.dilmesi, mu .. 
allimlerin haftalık ders saatlerinin a· 

Milli Müdafaa Vekaleti muvazzaf 
hizmete tabi askerler tarafından veri -
lecek bedeli n:ıkdiler hakkında bir ta -
lfanatname yapmıştır. Bu talimatname. 
ye göre bedel vermek istiyenler ya, 
kendileri, veya vekilleri, bulundukla ~ 
rı yerin askerlik şubesine istida ile 
müracaat edeceklerdir. Şubeler bedel 
verecek olanın kaydına bakarak bedel raları, Rıza Hiti'nin suluboya natür. 

Evet ne olurdu ? ! Atatürk, ken
dinin en yakmı, lnönü'nün elinde, 
ve türk gençliğinin önünde, ah ne o
lurdu?! Ne olurdu ki: en sevgilisi, 
türk gençliğini.. kadm erkek, bu 
gençliği .• Öz izerini.. bu haliyle, O; 
bir daha görseydi! 

zami 24 saate indirilmesi, nazari ders· 
lerin her gün öğleden evel verilmesi, 
ilk mektep mezunları için meslek 
mektepleri tesisi, askeri kampların 

esaslı surette ıslahı ve kampların 
mektep haricinde kurulması, olgun -
luk imtihanından eve! bir eleme im· 

vermek hakkı varsa bedelinin alınma- mortu, ge:ıe Rıza Hiti ve Mustafa 

sında bir mani olmadığını ve belelinin 
kabulünü istida altına yazarak malmü. 
dürlüğüne göndereceklerdir. Malmü -
dürleri, parayı aldıktan sonra sahibine 
resmi ve matbu bir makbuz verecek -
lerdir. Bedel sahibi veya vekili bu 
makbuzu askerlik şubesine göstere -
cek, şube de bu makbuzun tarih ve nu. 
marasını kütük ve yardımcı defteriyle 
bedeli verenin nüfus cüzdanına yaza -
caktır. Maliye Vekaleti talimatname -
ni~ bir hulasasını teşkilatına gönder -
mış ve bu talimatnameye göre iş ya -
pılmasını, tahsilfit müzekkerelerinin as 
kerlik şubelerinden istenmiyerek mu_ 
hasebecilerce yazılmasını bildirmis -
tir. • 

Kamhi)o miiıliir rnua,·inli«i 
"" Maliye vekaleti kambiyo müdür mu-

avinliğine ziraat bankası umum mü • 
dürlüğünden B. Cevat Erberk tayin e
dilmiştir. 

Güner'in tahta kabartması, Sadık yök 
tuna'nın samimi ve hisli peyzaj ve na
türmortları, Sami Karabatı'nın İstan. 
bul manzarası, Seyfi Toray'ın eski A:ı 
kara kış manzaraları ve bilhassa kır· 

mızılı simit mevzulu natürmortu şa

yanı dikkattir. Sururi Taylan'ın genç 
liğe hitabesi eseri, Şerif Renkgörür'. 
ün manzara ve bir ':latürmortu, Şinasi 
Barutcu'nun manolyaları (suluboya), 
Küçük Turgut'un küçük manzaraları 
sergiyi ziyaret edecek olanları alaka
landıracak kıymette güzel eserlerdir. 

Sergiyi şereflendiren Milli Şef İs. 
met bönü her eseri ayrı ayrı tetkik 
ederek sergiyi takdir buyurmuşlardır. 

Ankara Halkevinin faal reisi B. Fe
rit CeJal'e Ankara ressamları ve hey
keltraşlarınm içten gelen teşekkürle
rini sunarken, gelecek sergi:ıin daha 
mükemmel bir şekilde açılacağına şim 
diden sanatkP.rlıtr•mızın söz verdikle
rini ayrıca kaycıedelinı. 

Ne yazık!. 
Türk ihtilali bayrağının boyuna 

yÜkseldiğini gÖrseydi!? 
Mahmut Esat Bozkurt 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı 5 inci sayfada) 
tiştirmekte olanlara işte iki misal! 
Terbiye ve talim biribirini tamamlar, 
ve bunsuz öteki ve öteki olmayınca 
bu, penguenler gibi, uzuvları noksan 
olduğu için, kuşa da, balığa da, in
sana da benziyen ve fakat kuş, ba
lık ve insan olmıyan bir takım acaip 
mahlukların Üreyip çoğalmasından 
başka bir de İçtimai tehlike yaratır. 
Kaçınacağımız bu tehlike, arıyacağı. 
mız ise bunun aksini temin eden bü
tün insani ve medeni usullerdir. 

Nasuhi Baydar 

tihanı yapılması .. 

Denizhank U. l\liidiirii geliyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz -
bank Umum Müdürü B. Yusuf Ziya 
Erzin bu akşam Ankaraya hareket et
miştir. 

-lktısat Yt·kaletinin Y"ni hu!öluı-ıi 
kalt•m müdiirii 

İktisat Vekaleti hususi kalem mü • 
dürü B. Fettah yeniden kadrosu geniş· 
!etilen, vekalet sanayii tetkik heyeti 
reisliğinde bir vazifeye tayin edilmiş 
ve yerine müfettiş muavinlerinden 
Adnan Somer getirilmiştir. 

Kayseri J>. T. T. Miidiirliiğii 

Ankara posta, telgraf ve telefon 
müdür muavni B. Şefik Yongancı al· 
makta olduğu 55 lira maaşla Kayseri 
P.T.T. müdürlüğüne naklen tayin °' 
lurunuştur. 

l 



10- 3 - 1939 

İspanya sahilleri bugün 
gemilere kapandı 
((Başı 1 inci sayfada) 

Gece, Madrid'de sijkun hüküm sür -
lniiştür. 

Komünistler, voroşlarda ve şehrin 
lherkezindeki bazı binalarda tahassun 
etmişlerdir. 

Yeni isyanlar mı? 
Burgos, 9 a.a. - Royter Ajansı mu -

habirinden: Murcie, Guadalajara ve 
Ameria'da Madrid'deki komünist isya
nını müteakip Miaja - Caaado - Bestei
ro askeri komitesi aleyhinde isyanlar 
zuhur etmiştir. 

Halk Madrid'den kaçmaktadır. 
Nasyonalist mahafil, cümhuriyetçi 

ltltntakanın her tarafında sükun hü -
lrüm sürmekte olduğuna dair Madrid 
hükümeti tarafından verilen temina -
ta inanmamaktadır. Bu mahafil, fran -
kist kıtaatın Madrid'e girmelerinin 
bu mıntakayı sulh ve sükuna kavuş
tııracağını beyan etmektedirler. 

Kömüniaıler bombardıman 

edildi 
Madrid, 9 a.a. - Saat 11.30 da rad -

JO ile neşredilen bir mesajda cümhu -
riyetçilere ait tayyarelerin, komünist
ler gruplarını bombardıman etmiş ol
dukları bildirilmektedir. 

lnglltere donanmaya mukabele 
için emir verdi 

Londra, 9 a.a. - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks bugün Lordlar Kama
l'asında yaptığı beyanatta muhtelif 
Mıallere cevaplar vermiıtir. 

ispanya sahillerinin Franko hükü
metince ablokası hakkında demiştir 
ki: 
"- Karasuları haricinde yapılacak 

tecavüzlerde İngiltere hükümeti bu
güne kadar takip ettiği battı hareke
ti ittihazda devam edecektir. lngilte
!'e hükümeti, her hangi bir ingiliz ge
misinin karasularında da olsa haber 
verilmeksizin ve tayfanın kurtarılma
•• için tedbirler alınmaksızın torpil
·lenmesini çok vahim bir hareket ola
nk telakki edecektir. İngiltere bükü 
meti, donanmasına verdiği emirde ka
!'asularında da olsa, taarruzda bulu
nacak herhangi bir denizaltı gemisi
ne kartı mukabelede bulunmmamı ve 
taarruza ağrıyacak gemilere yardım 
eylemesini bildirmiştir.,, 

italya'yı uzlaıllracak 

Dolaşan bir şayiaya göre 

Mareıal italya'dan Fransa'ya 
~ip Pıris'le 

taıassuHa bulunacak 
Londra. 9 a.a. - Havaa Ajansından: 

B. Göring'in ltalya'yı ziyaretini müte
akip beraberinde italyan ricalinden bi
ri olduğu halde Fransa'yı ziyaret e -
deceğine dair ortada bir şayia dolaş -
maktadır. Söylendigine göre B. Gö -
rin.g'in İtalyan isteklerini ileri sürmek 
için İtalya ile Fransa arasında tavas -
ıutta bulunması muhtemeldir. 

Roma ve Berlin'de ingiliz ajanların
dan alınan haberlere göre İtalya hü -
kümeti. araziye dair isteklerinden vaz 
geçmijtir. Şimdiki istekleri atideki 
maddelere munhaaırdır : 

ltalyan iatekUri 
1 - Tunua'taki İtalyan kolonları i -

çin 1896 statüsünün iadesi, bu suretle 
italyan ekalliyeti, Tunus devleti da -
bilinde bir nevi muhtariyete aahip o
lacaktır. 

2 - Cibuti'de Hamburg'daki serbest 
çeka.lovak limanına mümasil serbest 
bir liman ihdası, 

3 - Cibuti - Adisababa demiryolu -
nun franıız arazisinde Fransa ile İtal
ya tarafından müttereken idaresi. 

4 - ltalya'nın Süveyt kanalının i -
daresine ittiriki ve kanaldan geçme 
resminin teru:ili. 

Japon el(iai B. Ciano Ue 
göriifıü 

Tokyo, 9 a.a. - Roma'dan Domei a
jansına bildiriliyor : 
Japonya'nın Roma büyük elçisi Şi -

ratori, dün hariciye nazırı Kont Cia -
no'yu ziyaret ederek kendisiyle uzun 
müddet göriifmüştür. Büyük elçi, fran
sız - italyan münasebetleri vaziyeti ve 
İspanyol meselesi hakkında malllınat 
istemiş ve ltalya'nın bu metıeleler kar
tısrndalci projesini sormuştur. 

8. Göring' in temaalan 
Paris, 9 a.a. - San Remo'dan Figaro 

gazetesinde yazılıyor : 
.. Yabancı lejiyonerlerin kumandanı 

general 'Gambera, kısa bir istirahat i -
sin San Remo'yu HÇIDİftir. KeııdiM 

Mülteciler yüzünden 

Fransa 
müşkül 

vaziyette 
Paris, 9 a.a. - Hükümet, İspanyol 

mültecileri meselesi yüzünden endişe 
içindedir. 
Yarınki nasırlar meclisi, B. del Va

yo ile evelce zannolunduğu veçhile ls
viçre'ye gitmemiş olan B. Negrin hak
kında bir karar ittihaz edecektir. 

Bundan başka bu sabah Paris'e gel
miş olan Cortes'lerin ikinci reisi ve la 
Pasicr.ıaria Unvanı ile maruf Dolores 
lbarruri'ye ve beynelmilel livalar ku
mandanı albay Enrigue Lister'e lspan 
yol mültecilerinin payıtahtta ve civa
rında ikamet etmelerinin menedilmiş 
olduğu hükümet memurları tarafr:ıdan 
bildirilmi,tir. 

Cerwp Amerikası devletleri 
mülteci kabul etmiyor 

Nihayet haber alındıgına gore Bre
zilya, Arjantin, Kanada ve Küba hü
kümetleri, İspanyol mültecilerinden 
\>ir miktarr:ıı kendi topraklarına kabul 
etmeleri için kendileri nezdinde yapıl
mış olan teşebbüsler üzerine, B. Bon
net'ye cevaplarını vermişlerdir. Bu 
dört hükümet, if piyasalarının vaziyc=
ti ve bu muhaceratr:ı ihdas edeceği 

mü,kilat dolayısiyle İspanyol mülte
cilerini kendi memleketlerine kabul e
demiyeceklerini bildirmi,terdir. 

Mamafih Arjantin hükümeti, Fan
sa'ya hububat ve bazı gıda maddeleri 
göndermeğe amadedir. 

Şili, Uruguay, Venezuella, Meksika 
ve Kolombiya hükümetlerine gelbce, 
İspanyol mültecilerinin kendi mem
leketlerine ancak mahdut bir nisbet 
dahilinde kabul edilebileceği ve bu
nun için de hususi seçme ve kontrol 
tedbirleri ittihazı icabedeceği ceva
bını vermi,lerdir. 

OIJIS c UJOlJi(JlJiJlll UTIOlT 

münasebetleri 
Kaunas, 9 a.a. - Hükümet fırkası -

nın mıntaka kongrceinde bir nutuk 
söyliycn batvekil B. Mironaa, Alman
ya - Litvanya münasebatını memnuni -
yete değer diye tavsif etmittir. Muma
ileyh, Litvanya aef iri B. Skirpa'nm 
itimatnamesini takdim etmek üzere 
Hitler tarafmdan kabulü hususunun 
tehirine siyasi bir mi.na atfeden ,ayi -
alarm asılsız olduğunu söylemi§tir. 

Memel'den bahseden başvekil, Lit -
vanıya hükümetinin alınan uneuruııa 

kartı genit bir-müsamahakarlık zihni -
yeti ile hareket etmek emelinde oldu -
ğunu, ancak Memel mukavelename ve 
statüsünün hudutlarmı tecavüz etmi -
yec:eğini beyan etmiştir. 

Klaypeda diırektuvarı, alman mek -
teplerini nasyonal - soeyalist ruhu da
iresinde çahflllaya mecbur eden bir e
mirname ne,retmi,tir. Şimdi bütün 
Memel arazisinde Litvanya dili - ile 
tedrisat yapan yalnız üç mektep var -
dır. 

ÇOCUK zevk ve nete kaynagı
dır. Çocuğu sev 1 Her §eyden 

mahrum yavruları da sevebil -
mek için yılda bir lira verip 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
üye olalım. 

dün akpm yemeğini B. Göring ile yi -
yerek lapaııya'daki mücadele ve şim -
diki vaziyet hakkında izahat vermiş -
tir.,, 

Libya' daki ltalyan kuveıleri 
Roma, 9 a.a. - Zatürree'den muzta

riıp olan ve fakat vaziyeti vahim olmı -
yan İngiliz sefiri Lort Perth'in yerine 
sefaret müate'8rı Sir Noel Charles, bu 
sabah B. Ciano'yu ziyaret etmiş.tir. 

Görüfme mevzuunu, Libya'daki ital
yan garnizonlarının arttırılması mese -
lceinin tetkil etmif olduğu tahmin e -
dilmektedir. 

Alman mahfillerine l(Öre 
Berlin, 9 a.L - Almanya'nm 1939 

senesi için harici ıiyuet sahasında 

guya bazırlad:ğı plana dair fransız 
Jurnal de Deba gazetesinin verdiği 
•haberler hakkında Berlin'in siyaıi 

mahfilleri mütalea ıerdıne bile lüzum 
görmemektedir. Her gazetenin her 
uydurma haberiyle iştigal edilemiye
ceii beyan olunmaktadır. 

ULUS 

Kendi 
demokrasimiz 

(Başı ı inci sayfada) 

dahi muvaff akiyetsizliği besliye
mez: ''iktidar öyle bir mahluk
tur ki daima muvallakiyet gıda
•ı ile be.lenmek İ•ter •.• - İnönü,, 

Kemalizm inkılaplarına istik
rar veren imil sadece zaman de
ğildir: yani irtica kaynaklarrnı 
körleterek, yeni nesilleri münha
sıran inkılap müeaaeaelerinde 
terbiye etmek ve bu suretle inkı
lap kadrosunu yetiftirebilmek 
değildir. En kuvetli Türkiye, en 
mesut halk, siyui ve iktıaadi en 
tam istiklal, ve bütün bunların 
maddi ve müspet neticeleri, bi -
zim devrimizde idrak edilmittir. 
Mazi, herkes için, bir kabus te
lakkisi almıtbr. Hiç kimse halk 
kartısmda, en cahil olanlara da
hi, mazi hasreti veremez; eskiyi 
aratamaz. 

C. H. P. nin en ciddi gayretle
ri, hile ait zaflarla mücadele et
mek, ve bu tabii haklılığı, yani 
rejimin bqlıca dayancını, devam 
ettinneğe matuf olmak gerektir. 
Gerçi ne ihtiraı, ne de menfaat, 
tahıslarda, sıtma gibi tedavi e
dilmez. Fakat bazı phsi hasta
lıklar uğruna rejimin itiban, te
refi ve kuveti de dütürülmez. 
Tenkitler ve tenkitlere meydan 
veren icra kusurlan rejim tehli
kesi değildirler: rejim tehlikesi, 
o rejime, hiç kimsenin kabul ve 
affetmiyeceği, bazı seyyiatın va· 
aıf olarak tanınmaıındadır. 

Fakat İnönü, C. H. P. ve onun 
kavradığı bütün halk yığınla
rınca, ve Atatürk ile ilk arkadat
lığındanberi, esasen bu nevi sey
yiatın eğilmez kavgacısı olarak 
tanınmıı değil midir? 

gayri menkul aatıt memurluğunda ya 
pılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki kıymeti muhammenenin 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubu ile kanuni teminat olarak kabul 
edilen hazine tahv..illeri getirecektir. 

3 - Satı§ günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 7 5 şini bulduk 
tan ve üç defa nidadan sonra mezkur 
günün 16 ıncı saatinde en çok artıran 
talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek· 
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 7 5 'ini bulmadığı takdirde 25. 4. 
939 tarihi-ne müsadif sah günü saat 
10-12 ye kadar yapılacak ikinci artır 
mada en çok artırana ihale edilecek
tir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihnden tibare:ı 
kendisine bedeli ihaleyi teslim vezne 
eylemesi için yedi gün kadar mehil 
verilecektir. İşbu müddet zarfında i
hale bedeli yatırılmadığı takdirde iha
le bozulacak ve bu tarihten evet en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklif 
veçhile almağa razi olup olmadığı so
rulduktan sonra teklif veçhile almağa 
razi ise ihale farkı birinci talipden 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almağa ra
zi olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmıya çıkarılır 

en çok artıran talibe ihale edilecektir. 
' 6 - Her iki artırmada gayri men

kul taHbine ihale edildikte tapu harcı 
müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi dellaliye resmi ise sa 
tış bedelinden ödenecektir. 

7 - Alakadarlarmın gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra
kı müsbiteleriyle yirmi gün içinde da
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili le sabit ol 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç tutulacıktır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 
20. 3. 939 tarihinde 37 / 55 ile daire
mizdeki yerinde herkese açık bulunan 
sartnamemizi rkuyabilirler. 804 

Ankara icra Dairesi gayri men
kul Satq Memurluğundan : 

cı mütteriye ihale tarihine kadar olan 
müteraiim vergi dellaliye resmi ise 
satıı bedelinden ödenecektir. 

7 - Alakadarların gayrimenkul ü
zerindeki haklan ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ev -
rakı müspiteleriyle yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinib paylaşma -
sın<ia hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
20-3-939 tarihinden itibaren 38/ 37 ile 
dairemizdeki yerinde herkese aç-k 
bulunan prtnamemizi okuyabilirler. 

805 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : : 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alınacaktır. is
teklilerden Ankarada bulunanların 

silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, lzmirdeki
lerin de lzmirdeki silah fabrikası

na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

Tabip alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüiünclen: 
Ankara. Kırıkkale ve Küçükyozgat

ta istihdam edilmek üzere üç tabip 
alınacaktır. İsteklilerin prtları öğ _ 
renmek üsere tifahen veya istida ile 
Umum Müdürlüğe müracaatları 

(661) 10689 

Yevmiye 150 ili 500 kilo 

-7-

Hükumet konağı 

yaptırılacak 
Tatvaıa ...... ın&.&dur ...... b-·• ...... n : 

1 - J. atvan ı<azasınua y ... ,., .... .... kta 
olan hukumct bınasmın ~er 1 ka!an 
(34031) lira 63 kuruşa tak..oiıl eden 
aksamı kapalı zarf usulıyle 10-3-1939 
dan itibaren bir ay müddetle eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme şartnamesi· 
ni, mukavele projesini ger.el ve fenni 
şartnameyi, keşif cetveli, fiat ve met• 
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal -
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 10-4-939 pazartesi sa -
at 14 de Tatvan malmüdürlüğünde ya
.nlacaktır. 

1 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is -

teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka~ 
halli nafıa müdürlüğünden yapı müte
abhitliği ehliyet vesikası ve 939 yılı 
ticaret odası vesikalarını ibraza mec • 
burdurlar. 

5 - Teklif mektupları üçüncü mad • 
dede yazılı saattan bir saat evetine ka
dar Tatvan ınalmüdürlüğüne getirile• 
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saata kadar gelmiş olmam 
ve zarfların mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kab .. 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziran - 939 da haf • 
lıyacaktır. Emanet inpat komisyona 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4 bin liralık tllf, kum 
tuğla, kireç ve saire malzemeyi resmi 
fiyatlar üzerinden kabule mecburdur.. 

(1515-850) 10846 

Tapu ve Kadastro 

Çaaka;ya Tapu Sicilli Muhafak. 
imdan: 
Ankara'nın Karaağaç kariyesindc 

Tuz!uçayır Uavulcu tepesi mevkiindc 
kaın urgancı Abdullah ve İbrahim vo 
keçecı .ttüseyin baglariyle çevrili ve 

İnce CeYİZ fillJI SiflJI verginin 35 - hesap No. da kayıtlı bir 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- kıta hıarap bag Ömer Koçak tarafın -
dan murisi Mehmetten irsen kendisi -

lüiü Merkez Satm Alma Komisyo- ne intikal ettiğinden bahisle, evela ib 
nunclan: 

raz edilip bilahare taraflarından Ziya'Azami ve asgari miktarları yukarda 
a uğratılan K. Sani - 1298 tarihli ve 

Üniversite nutkunun teyit et
tiği üzere, icra ve teıri' hayatı, 
Parti ve Kamutay faaliyetleri, 
hepsi, bundan sonra, ileriye doğ
ru inkitafını takip edecektir. A
dını koyalım: kendi demokrasi
mizin tabii tekillerini elde ede
ceğiz. Bu tekiller, milli birliğin 
bozulmasına değil, bilakis onun 
daha kuvetlenmeaine, temsil ve 
murakabe cihazının daha nor
ma11Cf1Desine hizmet etmek eaa-

yazılı talaşlar 22-3-1939 çarşamba gü. 6 _sıra sayılı tapu muvakkat ilmüha-
mıştır. nü saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. berine müsteniden intikalen tescili ta

Beher kila.unun tahmini bedeli 25 
Evsaf ve müttemil~ı: lep edilmi,Ur. 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Ankaranın Ozbekler mahallesin 
de Ulukapı sokağında 616 ada 13 par
sel sayılı ev apğıdaki aşrtlar daire
sinde açık artırmaya ve satıp çıkarıl 

188 numaralı kapıdan girildikte av- santimdir. 
~~11!1'-!!ff.~!f!ılfJ~~-- Muıbafuhkça mCTcu.t sicillerde yap
~ p!e n anwatibt te • ~ ~tta tbru edilen K. ııani 1 

Yatan qı en i • ini yalnız 
kendi siy, liyakat ve faziletinde 
arıyacak, ve bunların kendine 
temin edeceği terakkileri elde e
debilmek için, partinin faaliyet 
cihazları arasında geni1 ve ser
best bir meydaın bulacaktır. 

F. R. ATAY 

Bornova ziraat 

mücadele istasyonunun 

çahşmalar1 
İzmir, 9 a.a. - Bornova ziraat mü -

cadele istasyonunun 1938 çalıpna ra -
poruna nazaran elde edilen bir senelik 
it hülasaaı tudur : 
"1938 yılında 35 defa haetahkları tet

kik ve kontrol seyahati yapılmıştır. 
400 bilgi muha.beresi ve muhtelif has
talıklara kartı reçete yazılmıştır. Ya -
hancı ülkelerdeki ilmi müesseselerle 
yapılan muhaberat otuzdan fazladır. 
incir, pamuk, bağ haetahkları üzerin -
de yeniden açılan ilmf arqtırmalar 
yirmiyi tecavüz etmektedir. Aynı se -
ne içinde 74 sayfalık zeytin hastalıkla
rı kitabı ile 213 sayfa tutan bağ has -
talıkları kitabı neıredilmiştir. 

İstanbul' da mebus se~imi 
hazırlı klan 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Mebuı 
seçimi teftit heyeti lstanbul'a ve ka
zalara ait ikinci müntehip listelerini 
hazırlamı,tır. Bunların sayısı 1670 
tir. 1221 tanesi belediye hudutları i
çindedir. 

İcra ve İ flôs 

zemini tat o an b r eo tier e blr 
oda bir mutfak vardır. Tavansızdır. 
Tekrar avludan yedi basamak bir mer 
divenle bir sahanlık ve sahanlıktan 
kapıya girildikte zemini toprak ve ta
vamnz dar bir koridor üzerinde ta
vanaız ve tabanlı iki oda ve koridor 
üzerinde davlumbazlı bir ocak vardır 
avlu dahilinde bir hela ile natamam 
vaziyette kerpiçten etrafı çevrilmi• 
bir oda vardır gene avlu içinde soka
ğa muttasıl duvar açılmak suretiyle 
yapılmış 190 kapı numarafını tatıyan 
bir dükkan vardır ev hımıştır üzeri 
adi kiremitle örtülüdür elektrik ve su 
tesisatı yoktur. 109 metre murabbaı 
sahasındadır heyeti umumiyesine 
1350 lira kıymet takdir edilmittir. 

Satıt'tartları: 
1 - Satıı petin para ile olmak üze

re 13-4-939 tarihine müsadif pertcm
be günü saat 10-12 ye kadar icra dai
resi gayrimenkul satıt memurluğun
da yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmit kıyme
ti muhammenin yüzde yfdi buçuğu 
nispetinde pey ak.çcei veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ile kanu
ni teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen bedelin kıymetin yüzde 75 
ini bulduktıan ve üç defa nidadan son
ra mezkur günün 16 ıncı saatinde en 
çok artırana ihale olunur. 

4 - lfbu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedel muhammen kııymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 28-4-939 ta
rihine müsadif cuma günü 10-12 ye 
kadar yapılacak ikinci artırmadan 
borçluya ayrılan 800 lirayı temin et
mek suretiyle en çok artırana ihale 
edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi üzerine ihale tarihinden 

Ankara icra Dairesi Gayri Men - itibaren kendisine bedeli ihaleyi tes-
kul Satıt Memurluiunclan : limi vezne eylemesi için yedi günlük 

İpotek olup satılmasına karar veri- mehil verilecektir. lfbu müddet zar
len Ayrancı mevkiinde 543 ada, 63 fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
parael numaralı arsa apğıdaki ,artlar dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
dairesinde açık artırma ile sat1lına ka evel en yiiksek teklifte bulunan tali-
rar verilmittir. be teklifi veçhile almağa razı olup ol-

EVSAF VE MUŞTEMlLA Ti madığı sorulduktan sonra teklifi veç 
Bot anadır. Garbe doğru meyilli ve hile atmağa razı iıe ihale farkı birin

garp kısmında toprak imlaları vardır. ci talipten tahsil edilmek üzere btı ta-
3512 metre murabbaı sahasında olup libe ihale edilecektir. Teklifi ftÇhi
beher metre murabbaına üçer lira kıy le almağa razı olmazsa gayrimenkul 
met takdir edilmi,tir. yeniden on beş günlük ikinci artırma-

SATIŞ ŞARTLARI ğa çıkarılır en çok artıran talibe iha-
1 - Satıf pefİn para olmak üzere le edilecektir. 

10. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 6 - Her iki artırmada gayri men
günü ıaat 10-12 ye kadar icra dıllirelİ bl talibine ihale ectiWU11te tapa har-

minat olan (9) lira (85) kurut ve 2490 1~~ tarıhh tapu muvakkat ilmühabe • 
sayılı kanu;ıun 2. ve 3. maddelerinde. rının kaydına rastlanamamaaı hasebi}"
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko _ le keyfiyet merkez tapu sicilleri mü -
misyona müracaatları. (766) 10754 dürlüğünden sorulmuş ise de mezkilr 

idare<:e de kaydı bulunamadığından 

60 ton döküm kumu ıhnacak zayi bu ilmühaberin 1515- sayıh kanu
nun birind maddesinin birinci fıkra -

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüjü M«kez Satm Alma Komia.. 
;yonunclan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira O

lan 60 ton döküm kumu Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satm 
alma komisyonunca 28. 3. 1939 salı 
günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasu o
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tembat oJan 
(285) lira ve 2490 numaralı kanunl.l'll 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (859) 10851 

46 kalem muhtelif malzeme 
ah nacak 

.A.keri Fabrikalar Uımmı Mü
dürlüjü M•kez Satm Alma Komia. 
yonunclan: 

Tahmin edilen bedeli (2525) lira 
olan 46 kalem muhtelif malzeme as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez aatın alma komisyonunca 28. 3. 
939 salı günü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat temi:ıat olan 
(189) lira (38) ku~ ve 2490 numa. 
rah kanl.l'llun 2. ve 3. maddelerindeki 
veaaikle mezkur gUn ve saatte komis
yona müracaatları. 
Uluı meydanı Koçak apartnnanında 

Maarif Cemiyeti Resmi ilanlar büro. 
su vaaıtasi')"le Ulue gazetesi idare mü
dürl üğü:ıe. 

(858) 10850 

216 ton 111'8( ahnacak 
-'-kerİ Fabrikalar Umum Mü

diirlüiü M•kez Satın Alma Komia. 
;yonımdan : 

Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komiıyonu':lca 28. 3. 1939 salı günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(291) lira ve 2490 sayılı kanwıun 2 ve 
3. maddelerindeki veaaikle mezkur 
gibı ve saatte komiıyo:ıa müracaatları. 

(860) 10852 

11nda yazılı is.bat vesikası makamında 
kabulü ile senedsiz tasarrufattan mu
amelesinin yapılması icap ettiğinden 
ciheti tasarrufunun tetkiki zımnında 
29-3-939 perşembe günü saat 11 d~ ma
hallinde tetkikat yaptırılacaktır. Bu 
yerde kanuni bir hak iddia edenler 
vana tahkik memuruna ve yahut da 
daha evel 938-857 No. tahtında muha
fızhğmııza evrakı müabiteleriyle bir
likte müracaatları lüzumu ilan olu -
nur. 800 

Jandarma 

Telefon teli ıe saire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanbiı Aa 

kara Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Vasıflarına uygun ve tamamı. 

:ıa sekiz bin dokuz yüz doksan altı li• 
ra yirmi altı kuruş kıymet takdir edL 
len üç mili metre kalınlığında altı 
yüz kilometre galvenizli telefon ve on 
dört kilometre galvenizli bağ teli va
sıfları deiresinde yekdiğerine bağlan
mı! Deveboyu:ılu üç numara porselen 
fincan kapalı zarf usuliyle 27. 3. 939 
pazartesi günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisvon.. 
dan alınabilecek olan bu ekailtmeve 
girmek istiye:ılerin 676 liralık ilk i~ 
minat banka mektuo veya vezne malc
buzunu muhtevi teklif mektuplarmı 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmaları. 

(802) 108335 

Battaniye ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Saba Alma Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine nm y11:z croksan 

kurut kıymet takdir edile;ı vasıf ve 
örneğine uygun yedi yüz battaniye 
13. 3. 939 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla .satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi par.-ız komisyon
da:ı alınabilecek olan bu alıma girmek 
istiyenlerin ( 415) liralık ilk tem"nat 
banka mektup veya vezne makbuzu ile 
şartnamede yazılı bel&eleriyle tam 
vaktinde komiıyona bq vurinalarL 

(809) 10836 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31- 12-1938 tarihinde 

Aktif biten yedinci hesap yıh bilônçosu 
Pasif 

KASA: 

Altın safi Kg. 
Banknot 
Ufaklık 

17 .159.692,---

Dahildeki Muhabirler: 

Hariçteki muhabirler: 

24.136.479,71 
ı 0.765.721,-
1.239.410,28 36.141.610,99 

57L.)ö1,74 

Sermaye: 

İhtiyaç Ahçesi : 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

2.226.605,37 
485.628,74 

6.000.000,-

15.000.000,-

8.712.234, 11 

Attın safi Kg. 9.054.614,-- 12.736.038,33 Tedavüldeki banknotlar : 
Altına tahvili kabil 
Serbest dövizler : 
Diğer dövizler ve 
borrlu kliring bakiyeleri : 

Hazine tahviUeri : 

Senedat cüzdanı: 

37589,67 

8.493.225,40 21.266.853,40 

142.744.442,-

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 
Reeskont mukabili 

Türk lirası mevduatı : 

Döviz taahhüdatı : 

142.744.442,-
19.000.000,-
43.000.000,- 204.744.442,-

25.245.661,51 

Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 
nakdiye karşılığı 
Banka malı: 

97.388.603,44 Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri: 

3.658.67 

23.765.439,38 23.769.098,05 

Muhtelif: 

Avanslar: 

41.602.625,33 
7.lJL4.Ul S,30 49.526.640,63 

8.072.740,36 

1 .346.564,09 

90.995,66 

4.500.000,-

1.153.45 l ,49 

362.804.483,80 

Muvakkat nlacaklılar, dipozitolnr 
havaleler ve saire: 34.432. l 54,92 

48.690.570,28 Gayri Menkuller: ( +) Diğer alacaklı hesaplar : 83.122.725,20 

2.210.322,93 Demirbaş: ( + r ) 

Hissedarlar: 

Muhtelif : 

YEK ON: 

1.093.000,- Liraya sıgor talıdır. 
104.500,- Liraya sigortalıdır. 

Kar: 

YEK ON: 

Tüccar kulübü 
Tüccar kulübü Riyasetinden : 

Ticaret v~ sanayi odaları nizamna • 
mesinin 12 inci maddesindeki saraha
te istinaden ve İktisat vekaletinin mu
vafakatiyle merkezi Ankara'da Pos
tane caddesinde ticaret ve sanayi oda
sının yeni yaptırdığı binanın üst kat 
salonunda olmak ve tüccar kulübü Un
vanını haiz bulunmak suretiy le bu ker
re tesis edilen kulübün ana nizamna • 
mesi aşağıya dercedilmi.ştir. Kulübün 
müessisi sıfatiyle ticaret ve sanayi o -
dası idare heyeti tarafından kulübün 
ilk idare heyeti azlıklarına Ankara'nın 
Nazım bey mahallesinde 207 numaralı 
evde mukim T. c. tabaasından ve tüc -
cardan Arif Çubukçu, Yenişehir'de 0-
novluk sokağında 8 numaralı hanede 
mukim T.C. tabaasından mütahit Be -
hiç Tümer, Yenişehir'de İlkel sokağın 
da 122 numarada mukim T. C. tabaa -
sından ve ticaretle müştegil Alaaddin 
Mizanoğlu, Kavaklıdere' de Güven evle 
rinde mukim T.C. tabaasından ve ti -
caretle müştegil Raşit Katipoğlu ve 
Akbaş mahallesinde Oktay sokağında 
S numaralı hanede mukim T.C. tabaa
sından ticaret odası muamele şefi Meh 
met Güçlü'yü seçmiş oldukları ilan o
lunur. 

C. tebaasından malzemei inşaiye tacL 
ri Nazmi Balkanoğlu taraflarından te
sis edilmiştir. 

Aidatı seneviye, kulüp veznesine 
peşinen tesviye olunur. Maamafih he
yeti idare, aidatı sene•iyenin taksit. 
lerle istifasına karar verebilir. Azalığa 
kabul tarihinden azami on gün zarfın
da aidatını peşinen veya taksitle alın
ması kararlaştırılmışsa vadelerinde 
muayyen taksiti tesviye etmiyen aza 
müstafi addolunur. Bu kabil aza ta.. 
hakkuk eden zimmetlerini defaten te
diye etmek şartiyle tekrar kulüp aza
lığını talep edebilirler. Bu bapta bir 
karar ittihazı heyeti idareye aittir. 

meye dahil maddeler müzakere olu -
nur. Ancak mevcut azanın yirmide bi
ri tarafından müzakeresi istenen mad 
delerin ruznameye konması mecburi
dir. Kararlar mevcut azanın ekseriye
ti ile verilir. Her azanın yalnız bir re
yi vardır. 

13 - Aşağıda yazılı hususlara umu 
mi heyet tarafından karar verilir: 

Azalık : 

3 - Ankara ticaret ve sanayi odası 
sicillinde lfıakal dördüncü sınıfa ka-
dar kayıtlı bulunan her tacir ve Anka. 
rada bulunan mali ve iktısadi müesse
sat müdiran ve erkanı aza olabilir. Ku.. 
lübün berveçhi ati ÜÇ kısmı azası var
dır: 

A - Daimi aza, 
B - Muvakkat aza, 
C - Fahri aza. 
İlk evelkilcrin adedi gayri mahdut. 

rur. Fahri azaların miktarı muayyen
dir. 

Kulübe girmek : 

4 - Kulübe daimi aza sıfatiyle dahil 
olmak istiyen zevatın tahriren heyeti 
idareye müracaatları ve kendilerinin o 
tarihte Ankarada bulu:ıan azayi daime 
den iki zat tarafından takdim edilmesi 
şarttır. Talepnameleri defteri mahsu. 
suna badelkayt bir hafta müddetle ku
lüp salonnunda talık suretiyle keyfiyet 
:ıan olunur. Bu m!.ı-•cıet zarfında nam
zet hakkında azadan birisi veya bir-
k.:~ ı tarafından heyeti idart'ye k:ırşı 

Tüccar kulübü ana !.:iı itiıaz derm ~}an eJilmed·gi takdir-
d: n :.-"'Uzet aza .Iİ{d kabul •.>1Unılr . Şu 

nizamnamesi 
kad· ı ki uamu. hakkında itiraz edil
~iıı edilmesin bu bapta tahkikat icra
sivle neticesine göre kabul veya ret 

Fahri !ızalar : 

7 - İktısat Vekili ve müsteşarları, 
İktısat vekaleti müdira.-ı ve erkanı ve 
vali, ve muavini ve mektupçu ve eımni. 
yet müdürü, Cümhuriyet müddei u
mumisi, belediyereisi ve muavinleri ve 
iktısat müdüründen ibaret olup sıfatı 
memuriyetlerinin devamı müddetince 
kulüp azayi fahriyesindendirler. Me
muriyetinden her ne suretle Qlursa oL 
sun infikaklerinde aidatı seneviye te
diyesiyle daimi aza olabilirler. 

Muvakkat azalar: 
8 - Ankara'ya muvakkaten gelmil 

olan ve daimi aza kaydolunmak evsafı
nı haiz bulunan zevat !izayi daimeden 
birinin takdimi ile ve heyeti idare rei. 
si tarafından imza edilmiş bir duhuli· 
y~ istihsali suretile azami 30 gün müd 
detle kulüp salonuna girebilirler. Bu 
müddetin hitamından sonra Ankara'da 
müddeti ikametlerine göre aidatı &e

neviyenin tekasiti şehriyesini tediye 
ederler. Müddeti ikaımeti altı aya baliğ 
olanlar azayi daime misilli aidatı sene
vi ye tesviye.siyle mükelleftirler. 

9 - Kulübün hiç bir yerde şubesi 
yoktur ve bulunmıyacaktır. 

Kulübün adı, merkezi, mevzuu ve k~rarını itaya heyeti idare salahiyet. 
gayesi: tardır. Aleyhte vaki olacak itiraz he- Teşkilat: 

Al 
. yeti idarece mahrem. tutu.lur. ve ret koı. 10 - Kulübün teşkilatı şu suretle-

1 - emı ticarette bulunan zevatı d l k dir: 
rarı esbabı mucibe zıkre ı mıyere mu 

yekdiğerine yakından tanıttırarak bu k d ft . e kaydolunur. Birin- A - Azayı daimeden olup Ticaret 
suretle memleketin hayatı iktisad· arrerat e erın . · 1 ı ve Sanayi Odasında Dördüncu" sınıfa . . . . . . . ıye · .. tl da reddedılmış o an a. 
ve ıçtımaıyesmı ınkışaf ettirmek v cı muracaa arın .. kadar tüccar veya komisyoncu sıfa -

e ·k· · d f k" olacak muracaat-
iktısadi konferanslar, dersler, musa- ~ın 1 ıncı : .~a 1

1 
tile mukayyet bulunan zevattan terek 

habeler tertip ve vücuda getirmek arı nazarı ıtı ra a ınmaz. küp eden heyeti umumiye, 
maksadiyle Ankara ticaret ve sanayi Çıkmak: B - Heyeti umumiye tarafından ve 
odası himayesi altında ve merkezi An- s _ Kulüpten çıkmak için iki esas kendi aralarında intihap olunan T.C. 
karada Posta caddesinde ticaret ve sa- vardır. tebaasından beş zattan teşekkül eden 
nayi odasının ye.ni binasının üst kat sa A _ Terki ticaret veya başka bir heyeti idare, 
lonunda olmak üzere bir kulüp tesis e. mahalle nakletmek gibi sebeplerden c _ Heyeti idare tarafından tayin 
dilmiştir. Unvanı - Tüccar kulubü - dolayı vaki olacak müracaati tahririye ve azledilen daimi ve muvakkat me-
dür. üzerine kaydını sildirmckle, murin ve müstahdemin, 

Müessis/er : B - Aşağıda yazılı divanı haysiyet Heyeti umumiye: . . 
karariyle vaki olacak esbaptan. 11 _ Heyeti umumıye her sene ıp-

2 - Ticaret ve sanayi odaları ni. Daimi fızalar : tidasından ve kanunusaninin birinci 
zamnaml!sinin 12 ncı maddesındekı sa- 6 - İdare heyetince tayi.n edilecek haftası zarfında olmak üzere alelade 
ıahate istinaden İktısat Vekfüetinin sınıflar~na göre yılda beı liradan az senelik içtimalarını akteder, bundan 
muvaf;ıkatiyle ticaret ve sanayi odası· ve 120 ıı:adan fazla ~lmamak üzere ai- başka heyeti idarece görülecek veya 
nın şahsiyeti maneviyesı namına oda clat tes~vıye e~c~le~d.ır.. ı:;>aimi azalar heyeti umumiye azasından en a~. beş· 
medisi karariylc idare heyeti azasın· fevkalade, bmncı, ıkıncı ve üçüncü te birinin talebile gösterilecek luzum 
dan Ankarada Yenişehirde Meşrutiyet oL.'llak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. üzerine fevkalade surette dahi akdi 
caddesinde kendi hanesinde mukim ~O liradan 120 liraya kadar aidat içtima eder. Yevmi içtima heyeti ida· 
T. c. tebaasından T. C. Ziraat Bankası tesvıy~ edenler f~vkalade, rece bittayin üç gün evvel kulüp sa
merkez müdürü Veli _Necdet. Sünki- . 25 lıradan 5~ !ır~ya kadar aidat tes. tonunda ve gazete ile ilan olunur. Ve 
tny, aynı sokakta kendı hanesındc bu- vıye e?en!er bırı?cı, . hükümete bildirilir. İçtima geri bıra· 
kim T . C. tebaasınd~~ ! ·. C. _M.erk.ez 1 . 12 lıraoan ~~.lı~ya kadar aıdat aes- ~ıldığı ~akdirde en az üç gün evvel 
Bankası muhasebe muduru Abıdın E.r· ı \·ıye ~denler ıkı~cı, . aza yenıden çağrılır ve geri bırakma 
ker, Yenişehirde Ata turk bulvarında 5 !ıradan ı~_ ıı,:ay~ kadar aıdat ~e.s- s~beplerile yeni içtimaın tarihi ve ye
Koç apartımanında muıkm T. C. tebaa_ viye edenler uç~_ncu sınıf adde~ılır: rı ~~zname ile beraber gazete ile ve 
smdan ve tüccardan Vehbi Koç. Yeni- Azaların tebt"ddul edecek vazıyetı kulup salonuna talik suretile ilan 0 • 

A - Ana nizamnamenin tadili, 
B - Hesapların tetkiki, 
C - Büdcenin tasdiki, 
D - Kulübün feshi, 
14 - Ileyeti umumiye senelik içti· 

maında heyeti idare tarafından tan
zim edilen kulübün bir senelik mesai 
ve hesabatını ve bilançosunu havi ra
poru okunur. Heyeti idare, işbu ra· 
porun bir suretini üç gün evel kulüp 
salonuna talik eder. Raporun okun -
masını müteakip heyeti umumiy cce 
üç kişilik bir komisyon seçilerek ku
lübün bir senelik muhasebe ve mua· 
metatı teftiş edilir ve neticei teftiş 
komisyon tarafından bir raporla heye 
ti umumiyeye verilir ve her iki rapor 
hakkında tasvip kararı alınır. 

Hey<::ti umumiye kulübün muhase· 
be ve muamele işlerini kendi arala
rından seçeceği bir veya iki zat tara· 
fından daimi surette teftiş ve mura
kabe ettirebilir. 

15 - Her sene iptidasında akdi 
mecburi olan heyeti umumiye içtima· 
ında yeni sene için beş kişiden mü -
rekkep bir idare heyeti seçilir. Eski 
idare heyetine dahil azaların tekrar 
intihabı caizdir. 

A - Ana nizamnamesinde Ahvalin 
göstereceği lüzum üzerine tadili icap 
eden hususat hakkında, 

16 -
B - Hesapların tetkik ve teftiş için 

murakip ve müfettiş tayini, 
C - Büdcenin tasdiki, 
D - Kulübün feshi se15.hiyeti, 
doğrudan doğruya heyeti umumiye 

ye aittir. Ancak kulübün ticaret ve 
sanayi odası himaye ve murakabesi 
altında teessüs etmiş olmasına meb
ni ticaret odasının da murakabeye 
hakkı olacağı tabii bulunduğundan 
gerek heyeti umumiycce ve gerek i· 
dare heyetince kulübün lali ve idari 
işleri hakkında vereceği kararların 
muteber olabilmesi için evvel emirde 
keyfiyetten oda idare heyetinin tas· 
dikine iktiran ettirilmesi şarttır. Ku
lübün feshinde, cemiyetler kanunu· 
nun 27 inci maddesi ahkamının tama
men tatbiki esastır. 

17 - Umumi heyet içtimaı reis ve· 
ya varsa vekili, yoksa idare heyeti re· 
isi tarafından açılarak içtima nisabı 
anlaşıldıktan sonra aza arasından bir 
reis ile reis vekili seçilir. lçtima bu 
suretle seçilen reis veya reis vekili 
tarafından idare olunur. Zabit ve ya
zı işlerini katipler ifa eder. Umumi 
heyetin müzakere zabıtları reis ve re
is vekilleri ve katipler tarafından im
zalanarak saklanır. Umumi heyet ka
rarları da ayrıca karar halinde yazı
larak aynı suretle imza edilip sakla· 
nır ve mukarrerat ya tahriren veya 
kulüp salonuna talik suretiyle kulüp 
azasının ittilaına arzolunur. 

362.804.483,80 

değişikliklerin bir hafta içinde vila
yet makamına bildirilmesi mecburi
dir. 

Heyeti idare: 

19 - Heyeti idare: her sene 
1
kanu

nusaninin birinci haftası zarfında he
yeti umumiye tarafından bir sene 
müddetle beş kişi idare heyetine se
çilir. Heyeti idare resmi ve hususi iş· 
lerde kulübü temsil eder veya kendi 
flzaeı arasından birkaç lcifiye teınsil 
sclfihiyetini verir. Heyeti idare, Hia-
kal, haf tada bir defa alelade ve bun
dan başka heyeti idare reisi tarafın
dan gösterilecek Iüzum üzerine fev
kalade surette içtima eder. Heyeti i
dare reisi fevkalade içtimaa lii'zum 
gördüğü takdirde içtima gün ve saa· 
tini ve mevzu müzkereyi heyeti idare 
azasına ihbar edecek ve azadan An -
karada mevcut bulunanların ekserisi 
olmadıkça heyeti idare müteşekkil 

addolunmıyacak ve ittihaz edilen ka
rarlar keenlemyekun olacaktır. Bila 
mazeret üç içtimaa iştirak etmiyen 
heyeti idare azası müstafi addoluna
caktır. Heyet azasından birinin tale
bile reyler sureti hafiyede ita olunur. 

20 - İşbu nizamnamei esasiye ah -
kamına tevfikan bir nizamnamei da
hiliye vazı ve kulübün hüsnü suretle 
idaresine müteallik tedabir ittihaz ı 

heyeti idareye ait vezaiftendir. 

21 - Kulüp idarei dahiliyesini alli
kadar eden hususat hakkında idare 
heyetince ittihaz olunan mukarrerat 
heyeti umumiye mukarreratı gibi va· 
cibürriayedir. 

22 - Heyeti idare, kulübün mua -
melfitı hesabiye ve tahririyesinin hüs 
nü cereyanını temin için kendi mesu
liyetleri altında azayı daimeden mü
nasiplerile teşriki mesai edebilirler. 

23 - Kulüp idare heyeti her yıl o 
yıl içindeki muameleleri, hesapları 

ve gelecek yıla ait büdceyi tanzim ve 
umumi heyetin tasdikine arzetmeğe 

mecburdurlar. 

nıv ANI HA YS1YET: 

24 - Kulüp azasından birinin nı
zamnamei esasiye ve dahiliyeye ve 
kavaidi edep ve terbiyeye münafi ve 
kulübün şeref ve haysiyetini muhil 
bir hal ve hareketi görüldüğü takdir-

rar verildiği surette müddeti işbu ka
rarda zikrolunur. Sureti katiyede ih
racına karar verilen azanın bir daha 
kulübe kabulü caiz değildir. 

25 - Kulüpte aşağıda yazılı def-
terler tutulur. 

A - Aza defteri 
B - Karar defterleri 
C - Gelen ve giden evrakın kaydı

na mahsus defterler 
D • Varidat ve sarfiyat defterleri, 

dip koçanlı makbuz 11enctleri, tediye_..... 
ve teslimat fişleri 

E - B ilan, o ve hesabı kati defta· 
leri. 

Müttelerik maddeler: 

26 - Kulüp salonunda sene başı 
müstesna olmak üzere Bakara ve Ru
let gibi münhasıran ve Poker gibi 
kısınen kumardan mahdut olan oyun
lar oynanamaz. Kumar mahiyetinde 
olmıyan veya bilumum memaliki mü
temeddinde oynanması caiz olan o
yunlara müsaade olunur. Mesela (Sat 
ranç, Domino, Bilardo, Bezik. Briç, 
Prafa, Piket gibi oyunlar.) Kulüp a
zasına büfeden içki de verilebilir. 

27 - Kulüp idari işlerinde oda teş
kilci.tmdan azami surette istifade ede
cektir. Yapacağı büdcelerinde bilhas
sa tasarrufa son derece riayetkar ola
caktır. Kulübün fazlai varidatı, kulü
bün inkişafına tahsis edileceğinden 

kulüp heyeti idaresi kulübe ait para
ları Ticaret ve sanayi odası idare he
yetince tayin edilecek milli bir ban
kada tenmiyeye çalışacaktır. 

28 - Kulübün fesh veya infisahr 
halinde, Ticaret ve Sanayi odası ida
re heyetince intihap olunacak üç ve 
heyeti umumiyeden intihap olunacak 
üç ki ceman altı aza tarafından diyun 
ve matllıl>atı tasfiye olunduktan son
ra kulübe ait bilumum nukut ve oda
ya ait emval ve eşyadan maada kulü
be ait emval ve eşya Ankara Ticaret 
ve Sanayi odasına teberru suretiyle 
devir ve teslim edilecektir. 

29 - Kulübün birinci senei hesa
biyesi tarihi küşad·ndan itibaren 939 
senesi kanunuevveli nihayetine ka
dardır. 

30 - Kulübe ait bilcümle muamelat 
kulüp idare heyeti azasından iki za
tın müşterek imzasiyle tedvir oluna
caktır. 

31 - Kulübe ait paraların elli lira
dan fazlası mutlaka bankaya tevdi e
dilecektir. 
İşbu nizamname oda meclisinin 7. 

10.938 tarihli uçuncü içtimamdaki 
karariyle verilen setahiyete istinaden 
oda idare heyetinin 7.12.938 tar ihli 
39 uncu içtimamdaki karariyle tan
zim olunmuştur. 

Elektrik işleri 
Kem.alpafA tlçesi Belediye Reisli

ğinden : 

hirde Onovluk soka rında 6 numaralı şahsiyelerine göre heyeti idare kara. lunur. Ve hükümete bildirilir. Umu_ 
~:nede mukım T. C. tebaasından ec- riyle sınıftan sınıfa naklicaizdir. Şu mi heyet içtimaı birden ziyade keri bı-
zacı Muzaff r Gı.ircan ve Sanayi cad- kadar ki bu bapta müracaatı şahsiye e- rakılmaz. ~ 
desinde kendi apartmanında mukim T. sastır. .U - Umumı heyette yalnız ruzna· 

ış - Umumi heyet içtimamdan i
dare heyetine seçilecek azanın hüvi
yetlerilc ıiza nizamnamede yapılacak 

de heyeti idare tarafından resen ve
ya azayı daimeden laakal üç zatın mü 
racaati tahririyesi üzerine azayi dai
meden beşi heyeti idarece kura usu
lile bittefrik teşkil olunacak divanı 
haysiyet tarafından şikayete sebebi
yet veren aza hakkında tahkikatı mah 
susa icra ve neticei hasılaya nazaran 
kendisinden şikayet olunan aza hak
kında icap eden muamelatı intihabiye 
tatbik olunur. İşbu divanı haysiyetin 
kararı alakadar azaya tahriren tebliğ 
ve keyfiyet esbabı mucibe z.ikredil • 
meksizin kulüp salonunda ilan sure
tiyle azayi sairenin ittilaına arzolu -
nur. İhraçtan maada suretlerle te

0

czi
ye edilmiş olan azanın hareketi teker
rür ettiği takdirde gene aynı suretle 
teşkil olunacak divanı haysiyet tara
fından tetkikatı mahsusa icra ve lü
zum görülürse kulüpten muvakkaten 
ve yahut sureti katiyede ihracına ka
rar verilir. Muvakkaten ihracına ka-

1. 3. 939 tarihinde ihalesi yapı lacak 
Kemalpaşa elektrik tesisatından elek
trik i~leri grupu ile ikinci kısım idro
lik grupu 2. 3. 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa çıkarılnuş 
olduğundan taliplerin Kemalpaşa bele
diye encümenine müracaatları ilan o-
lwıur., .(832). 10838 
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Pogta Telgraf Satm Alma Komis
)°Onundan : 

1
-:-- İdare ihtiyacı için be~ adet se-

PctJı nıoto "kl · · 
tnuştur. 

sı et açık eksıltmıye kon -

ka. 2 
- Muhammen bedel 3900 muvak -

5 t. teminat 292,50 lira olup eksiltmesi 
A.. nkısan ,939 çarşamba günü saat (16) da 

n ara da P. T T U Md l"k b" •ında . . . . • u ına-
kı satın alma komisyonunda ya -

Pıla.caktır. 

bıa~b İstekliler, muvakkat teminat 
.. ~ uz veya banka mektubu ve kanu
... ves 'k · aı ıle beraber o gün ve saatte 

ıtnczkQr komisyona müracaat edecek -
erdir . 

le 4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
!{vazını tnüdürlüğünde ve İstanbulda 
a;n~cıyan hanında P. T. T. levazım 

nıyat şubesinden parasız verilir. 
(530) 10548 

Halk lipi radyo ahizeleri 
Ankar p T T M "" d ·· ı··~ .. d · li a • . . u ur ugun en. 

k llalk tipi olarak memleketimizde 
bı~ aıtdınak üzere idar~e tespit edil
e~~ olan evsafta Radyo ahizesi imal 
k ecek fabrikaların İstanbul ve An
c~a P.T.T. müdürlüklerinden ala
S ları izahnameyc göre nihayet 
~4• 939 tarihine kadar teklif ve nü-

tıe vermeleri ilan olunur. 
(529) 10580 

lnıtihanla Fransızca 

lisanına aşina memur 

a lınacak 
P, T. T. Umwni Müdürlüğünden: 

1 ~tnumı müd.Urlükçe merkez daire
~lllde çalıştırılmak üzere fran.sızca li 

1na aşina (3) memur alınacaktır. 
b ~Unlara memurin kanunumuzun 

1 ahşcttiği imkanlara göre maaş veri. 
Cc:clttir. 

'l'aıiplerin en az lise mezunu olması 
"'de askerlikle ilişiği olmaması lazım
ır. 

1 
İmtihan 20 mart 939 tarihinde saat 

O da yapılacaktır. İsteklilerin, dilek. 
Çe, ınektep diploması, hüviyet cüzda.. 
tıı, askerlik vesikası ve 4 krta fotoğ
~aflariyle imtihandan bir gün evetine 
adar umumi müdürlüğe müracaatları. 

(861) 10853 

l\nr.a ru Dt=lçui 7 .:;;.,i " . ~ -· 

Bir Baskül alı nacak 
Ankara Belediyesinden : / 

1 - Mezbahada canlı hayvan tart
mak için otomatik tertibatını havi bir 
:det .. Paakül kantar alınacağından on 
eş gun müddetle açık eksiltmeye ko

rıuıınuştur. 

d 
2 - Muhammen bedeli (2500) lira -

rr. 

3 - Muvakkat teminatı (187,50) li
radır. 

1 
4 - Şartnamesini görmek iatiyen -

. erin her gün yazı işleri kalemine ve 
ısteklilerin de 17.3.1939 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
llıUracaatları. (683) 10680 

Zayi - İş Bankasında 20260 No :lu 
lt.c.a. da kullandığım tatbik mühü -
~iirnü kaybettim. Yenisini alacağım -
/\,~ eskisinin hükmü yoktur. Rahime 

lı Özgün. 813 

K.iraJık: 

Devren acele kiralık - Yenişehir 
lsmet lnönü caddesi son otobüs du
rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
oda bir hol ayrıca hizmetçi odası ki-
13.r, kaloriferli daimi sıcak su mevcut 
parke döşemeli tam konforlu bir da-
ire.. 672 

Kiralık dükkan - Yenişehir Dik
men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka
ğıtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna veya 
Dahiliye Vekaleti mutemecli Ahmet 
YağcıoğJuna müracaatları. 763 

Kiralık - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı -
manı No: 1 dairede. 767 

Kiralık - Y. Şehir Demirtep~ Ne_ 
catibey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 774 

Kiralık - 3 oda 1 hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ
lık Bakanlığı arkası Süleyman Sırrı 
caddesi No. 11. 778 

Kiralık - Ev ve bağ Cebeci Top
raklıkta tuz nazırı bağı yanında No: 
140 da 4 oda, bir mutfaklı bağ ve bağ_ 
hane acele kiralıktır. İçindekilere mü 
racaat. 780 

Kiralık - Konforlu güzel bir oda. 
Krzılay karşısında Paşakay Ap. kapı-
cısına müracaat. 783 

Kiralık - Memur bayan veya bir 
bay için aile içinde bir oda Bakanlık
lara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe 
karşısı No. 12 elverişli fiyat. 785 

Kiralık ardiye ve dükkan - Orman 
çiftliği satış mağazası arkasında bir 
dükkan ve yanında ardiye olmıya mü
sait bir mahal kiralıktır. Cümhuriyet 
otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
Yamana müracaat. 791 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbaşın -
da güneşli bahçeli güzel odaılar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 

Möble Apartman - Konforlu 5 oda 
150 liraya kiralıktır. Vekaletlerin kar-
,, __ _,.__, a.a-,-....t.,- .. ...--:a~-!.- 'U'.--.. -

ka.k No: 12 alt kata müracaat. 
799 

Satılık: 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 
M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 668 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 550 M2. Setanik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

Satılık arsa - Maltepenin en ha
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
yanında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 670 

' Devren satılık dükkan - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

Satılık - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mü-

Umumi Heyet toplantısı 
l<eçibu rlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketinden 
Şirketimiz hissedarlar umumi heyetinin 30 mart 1939 perşembe gü -

~~saat 15 de senelik içtirnaa davet edilmesi kararlaştırılmış olduğundan 
'llsseclarlarıınızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatta şirketimizin 
Ankara' da Etibank binasındaki merkezimize teşrifleri ve esas mukave -
len.amenin 59 uncu maddesi mucibince içtima gününden nihayet bir haf
~ evel şirket merkezine müracaatla hissedarlrklarını mubeyyin vesaik 
ihrazı suretiyle birer duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. (833) 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
~ - idare meclisi ve mürakipler raporlarının okunması 

- Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle idare meclisinin 
ibrası 

~ - idare meclisince tayin edilen azaların tasdiki 
- 1939 senesi için idare meclisi azalarına verilecek hakkı huzurlarla 

mürakiplere verilecek tahsisatın tesbiti 10839 

Ankara ·memurlar 
Sirketinden : 

Kooperatif 

~irkelimizin 3-Mart-1939 tarihinde akdedilen umumi heyet 
' 
lefimaında nisabı ekseriyet temin edilemediği cihetle esas 
lllukavele,ıamemiıin 46 mcı maddesi mucibince i(fima, 
18-Mart -1939 tarihine müsadif Cumarlesi günü saal onbeşe 

talik edilmiıtir. İ(lima yeri Halkevidir. 723 

Küçük İ lôn Şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamh küçük iHlnlardan her defa· 
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur ;a alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
!anlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Satılık - Sıhhiye Bakanlığı yanın· 
da Cebeci asfaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev 
satılıktır. Ti: 1293 699 

Satılık - Merakla yetiştirilmiş mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler· 
de 1938 yavru kanaryaları. Yenisehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satılık - 400 liraya eyi kulland
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 N o 
lu eve müracaat. 707 

Acele satılık apartımanlar - Bele
diye karşısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde· 
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık - 935 modeli CHEVRO
LET. 4 ay takside çalışmış boya mo
tör eyi vaziyette Taksi Ti: 3848 736 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe· 

hir, Maltepe, istasyon arkası, Kocate· 
pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 
bayram caddesi No. 1 738 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşap ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram cadde· 
si No. 1 739 

Satılık otomobil - 937 modeli Hud
son Teraplan. Peşin veya taksitle. 
(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

Kelepir arsal ar - İstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

Satılık Hrgir ev - Ayda 125 lira 
kira maktuan 8650 lira Ankaranın en 
iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
Koç Ap. 4 Tl: 2181 749 

Acele satılık arsalar - Maltepe as· 
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 750 

Satılık kelepir - Keçiören'de en 
güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Ko~ Ap: 4 Tl: 
2181 754 

Satılık - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
in~aya hazır. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

755 

Satılık apartman - Yeni kübik An
kara'nm en eyi kira getiren yerinde 
bedelinin yüzde kırkı borç olarak 
devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

756 

Satılık hane - Kavaklıdere fran
sız, macar ve yugoslav sefaretleri ara. 
sın da. Tl; 3843 766 

Satılık - Asri yeni bobi1ya. Misa. 
fir, yemek ve oda takımları. Her vakit 
müracaat Havuzbaşı Ragıp Sosyal Ap 
kapı 1, daire 1 de. 782 

Satılık - 524 modeli Fiyat markalı 
otomobil satılıktır. Görmek istiyenler 
saat 11 - 13 kadar Polonya sefaretine 
müracaatları lazımdır. 812 

Satılık havagazı fırını Yunker 
Ruh markalı havagazı fırını satılık. 

1981 telefona müracaat . 814 

I~ verenler: 

Aranryor - Yazı işlerinde çalış
mak üzere daktilo bilir bir bayan me_ 
mura ihtiyaç vardır. Kısa ter<:ümei hal 
ve istediği ücreti bildirir mektupla 
Ankara posta kutusu 52 yemüracaat. 

757 

Aranıyor - Bir tipo makinisti bil
imtihan ahnacağmdan talip olan1arın 
her gün harp okulu matbaa müdürlü. 
ğüne müracaatları. 762 

Aranryor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ala -
cağını. İstekli öğretmen bayların şart
larını Ulus'ta (M.M. 1289) ayazma.la -
n. 798 

1' i·~GU.mrük. ve'· ln~·· a> ·, 
rl t ~ • ~ - -. .. -_ - ..... .. -

Sigara kôğıdı ahnacak 

ı motör tamirine ait muhtelif ölçü ve 
tamir aletleri 24. 4. 939 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 

1 Ankara'aa idare binasında satın alı
nacaktır. 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğir.e vermeleri laz.mdır. 

Şartnaın;ler parasız olarak Anka
ra'da nıalzeme dairesinden Haydarpa,. 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-

.lnhiaarlar Umum Müdürlüğün-
1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 mm. 
lik verje cinsinden 120.000 hobin si -
gara kağıdı kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeyc konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beher mili

mi sif "2" kuruş hesabiyle ''63.600'' 
Lira, muvakkat temi::ıatı "4770" lira _ 
dır. 

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

IV - Şartnameler her gün sözü ge. 
çen şubeden İzmir ve Ankara başmü • 
dürlüklerbden 318 kuruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

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

5000 - 25000 Akasya, 

Di~budak ve Kara aca~ ahnacal< 
Ankara Orman Fidanlığı Satan 

Alma KomisyonuD'Jan : 
1 - 5000 - 25000 akasya, dişbuchk. 

karaağaç açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Fidanların boyu iki buçuk met 
re gövdesinin kalınlılı 10-12 santim o
lacaktır. 

3 - İhale tarihinden itibarı.;._ 6 gün 
zarfrnda teslim edilecektir. 

4 - 5000 adedinin m:.ıhammen be
deli olan ( 1500) liranın % 7 ,5 temi
nat akçesi veya banka mektubu verile
cektir. 

5 - İhale 24. 3. 939 cuma günii sa
at 15 de orman mesul mu ha si pliktc 
yapılacağından şeraiti öğrenmek is 
tiyenlerin mezkur muhasipliğe müra 
caat etmeleri. (865) 10855 

Muhtelif ölçü ve tamir 
aletleri alınacak 

D. D. YolJarı Satın Alına Komis-
:J"Oft.....ta n • 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ğıtılmaktadır. (786) 10804 

Makine alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki kalem 
makina 24. 4. 1939 pazartesi günü saat 15 de ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin knunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden. Haydarpa-

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (764) 10802 

No. 
1 

lVralzeınenin cinsi 
Bir adet susta muayene tezga
hı 

Muhannnen B. Muvakkat teminat 
Lira Lira 

12.000 900 
2 Beş adet ınotörlü hava kompre

sörü 21.000 1575 

Kereste alınacak 
9. uncu İşletme Müdürlüğünden: 

Beher M 3 nin muhammen bedeliyle istenen miktarın asgari ve azamisi 
ve azami miktara göre muvakkat teminatiyle cinsi aşağıda yazılı olan 2 
k:llem muhtelif cb:ı tta kereste ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
25. 3. 939 cumaı tesi günü saat 11 de Sirkeci'de 9. işletme binasında satın 
alınacaktır . İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle tekliflerini ihti
va edecek olan kapal zarflarını aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğıne vermeleri l~zımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara, İzmir ve 
Sirkeci işletme müdi'rlük1erinden verilmektedir. (1426/ 794) 10805 
Muhammen bedel İstenilen miktar M:ı Teminat Kerestenin cinsi 

Lira 
45,5 
45,5 

Asgari 
299, 71 
273,73 

Azami 
372.49 
344.64 

Lira 
1271,13 
1176,09 

Çıralı çam 
Gök nar 

Muhte~if ma,zeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

İsim. miktar ve muhammen bedcllerile muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı olan iki liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-3-1939 salı günü saat 
15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın al nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl

maktadır, (734) 

No. İsmi 
Mikatrı 

Kg. 

1 Bezirler (3 kalem) 115000 
2 Üstübeçler, minyon dö plomb ve 

oksit dö fer (4 kalem) 100000 

Muhammen B. Muvakkat 
Lira Teminat TL. 

62050 4352,50 

28250 2118,75 
10789 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiatı 
D. D. Yolları Sabn Alma Komisyonundan : 

Maden kömü-
rü krom ve Muhtelif 
emsali dökme Beh~r Kok kömürü Beher malzeme eşya Beher 

Ameli~nin nev'i 

1 - Ambar dahilinde supa.lana hazır-
• lamak ve vapur dahilinde vinçle su -

palan yapmak bu ameliyede rıhtım 

veya silo iskelesine veya vapur gü
vertesine vermek ve bırakmakta da-

cevher 
ton 

hildir. 46407 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalan 
ve idare vinci ile vagondan denize 
vermek veya mütekabilen denizden 
alınak 26189 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mü-
tekabilen 44593 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen 12325 

5 - Silo iskelesine yanaşmış va
pur güvertesinden veya silo iskele -
sinden n~kil ve yerleştirmek 

6 - Vinç i'§tiraki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağazala· 
ra nakil ve istif ve mütekabilen . 25140 

7 - Vagondan idare vincile açık ara
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü
felerle veya aralık ile ve el ile çıka-

rılarak vagona tahmil açık araziye 
mağualara nakil ve istif etmek ve 
rnütekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhitten alınacak a
mele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

269 

20411 

268 

18 

tonu 
Ku. 

10 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

120 

Briket 
tnn 

4992 

5526 

2103 

195 

tonu 
Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

5 

24 

7 

ve emtia 
ton 

11776 

975 

8904 

475 

277 

tonu 
Ku. 

23 

9 

14 

18 

16 

23 

14 

18 

9 

J?erinc.e ı.imanının on bir ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan tahmil ve 
tahlı!'e işı ?ı: sene m~d~d~tıe kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Her ameliyenin altında gösterilen 
tonaJ ~-hmı~ı v_e takrıbıdır. Aynı zamanda bu ameliyelerin beher tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizala
rında gosterılmıştir. 

Münakas.a 20-3-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat "11" de Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci tş
letme Komısyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 
"10" a kadar komisyon kaleminde teklif mektuplar nı vermeleri Hlzımdrr. 

Bu işe ait şartnameler, Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinde "parasız" olarak verilmektedir. (1461 / 798) 

10799 

' 



1 2 - Tahmin bedeli lira olup 4 - Taliplerin muayyen gün ve 

[üfıiHEMDD±•fılfuII muvakkat ~emin~tı 1646 liradır. saatte M. M. V. satınalma komisyo-
•-.ıııı-m!::ıi-lılı-ıliıııııl-.. iıW-•.ııılıiıılııl-lııil.lıM.i-liiııt• 3 - Eksıltmesı 17-3-939 cuma günü nunda bulunmaları. (813) 10812 

saat 15 dedir. 

Bakır çay ıslôh ameliyatı 1 4 ~ ı::ksiltmeye gireceklerin eksilt-1 Uçuş gözlüğü alınacak 
~.e gunu 249.o sayılı kanllllun 2, 3. ün- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Nafıa Vekaletinden : c~ ~ad~elerınde istenilen belgelerile misyonundan : 
b~rlıkte ıhale gün ve saatinden en geç 1 - 50 adet uçuş gözlüğüne istekli 
~ır saat eveline kadar teminat ve tek. çıkmadığından pazarlıkla satın alma. 
hf mekt~plarını Adanada .Tüm. Sa. caktır. Muhammen bedeli 2000 lira o. 

Eksıltmeye konulan ış : 
1 - Bakırçay ıslah ameliyatı keşif 

bedeli (1.759.363) lira (76) kuruştur. 
2 - Eksiltme 20 3/ 939 tarihine rast

lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Al. Komısyonuna vermelerı. (695) lup ilk teminat miktarı 150 liradır. 
10698 2 - Pazarlığı 20. 3. 939 pazartesi 

Slg.._, ır etı· alınacak günü saat 15 de vekalet satın almak 
komisyonunda yapdacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 ~ ~ksiltmiye girebilmek için is
tekhlerın (66.530) lira (91) kuluşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile vekale
te mıiracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmiyan
lar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postaca olan gecikmeler kahul edil· 
mez. (519) 10596 

Sulama tesisatı 
Nafia Vekaletinden : 
Eksıltmeye konulan ış : 
1 - Çuruksu iızerinde yapılacak re. 

gi.ılatorıe 1.Jtnızıı - t:>aray . .vı u.ası :ıoı 
sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai 
imalatı .keşu uccıcJı 446579 hradır . 

2 - Eksıltme 27-3-939 tarihine rast
hyan pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
V ekaleti sular umum müdürlüğü ::;u 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir-
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin (21613) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalarla 
biJ'likte bir dilekçe ile Nafıa vekaleti
ne müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi • 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri la • 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul ,-dil-
mez. (532) 10633 

[ Anka.ra Levan; Amirliği .... 1 

Bir yüksek mımar 

alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edirne tümen birliklerinin ih-
tiy.ıcı olan 95.000 kilo sığır etinin ka
pa: ı zarf usuliyle 15 mart 939 da ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin 2137 lira teminat 
akçaları ve icabeden vesaikiyle muay
yen günde komisyonumuza müracaat-
ları (713) 10718 

Kereste alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
11 - Kapalı zarftan pazarlığa ko. 

nulan 318-460 metre mikabı kereste
ye talip çıkmadığından yeniden pazar 
lığa konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 17009 lira 40 
kuruş olup muvakkat teminatı 1276 
liradır. 

Pazarlığı 16 Mart 939 perşembe gü
nü saat 15 te Çanakkale müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte iha
le kanununun 2: 3 üncü maddelerin
deki vesaikle birlikte komisyona mü-
racaatları. (789) 10786 

Un alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma Komısyonundan : 
Kilo : 442700 Un 
Yukarıda ci:ıs ve miktarı yazılı bir 

kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 48697 lL 
radır. Şartnamesi parasız olarak ko. 
misyondan alınabilir. 

İhalesi: 25 mart 939 cumartesi saat 
11 dedir. 
İlk teminatı: 3653 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

kanu:ıun 2, 3 maddelerinde yazılı bet 
~eleriyle ilgilerce ticaret odası vesi
kasiyle birlikte eksileme günü ek
siltmeden bir saat eveline kadar 
teminat ve teklif mektuplariyle 
Manisa satın alma komisyonuna mü. 
racaatları. (848) 1084g 

Zeytinyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 28000 kilo zeytinyağı makam

ca gali görüldüğünden yenide.1 kapa. 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14698 lira 
20 kuruş olup ilk teminatı 1102 lira 
36 kuruştur. 

3 - İhalesi 27. 3. 939 pazartesi gü· 
nü saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı ka;ıunun 2, 3. ·ü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
~ün ve saatinden en gec bir saat eve
line kadar teminat ve teklif mektupla 
rını komisyona vermeleri. 

(854) 10849 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : \ 

ı - Merkezı Kayseri'de olmak ve 
askeri bınalar ınşa ışlerınde çalışmak 
üzere bir yuksek mımar hızmete alma· 
caktır. Aylık ucrcti (250) liradır. Ci· 
var garnizonlara muvakkat memuri • 
yetle gönderilirse kanuna uygun ola · 
rak harcırah verilir . 

Milli Mfdaf aa·-;~ka.nl~ğ<J 
10 adet Redresör 

alınacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

m· syonundan : 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te· 
minat mektup veya makbuılariyle ko
misyona gelmeleri. (815) 10837 

3 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir'de üç hangar yaptı

rılacaktır. Keşif bedeli (2 53390) iki 
yüz elli üç bin üç yüz doksa:ı lira 13 
on üç kuruştur. İlk teminatı 15107 li 
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 29. 3. 93CJ 
çarşamba günü saat 11 de vekalet sa. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 12 
lira 70 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
:ıun iki ve ücüncü maddelerinde yazı. 
lr vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale sa'ltından bir 
saat eveline kadar komisyona verme . 
!eri. (843) 10840 

2 Tayyare hangara 
' yaptlnlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Eski§ehir'de iki adet tayyare 
hangarı yaptırılacaktır. İlk keşif be. 
deli 110896 lira 52 kuruştur. İlk te
minat miktarı 6395 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje ve şartnamesi 5 lira 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklileri::ı 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

(844) 10841 

900 adet gömlek ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hava erleri için 900 adet hava 

renginde gömlek pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Numunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15. 3. 939 çarşamba 
günü saat 14 de vekalet satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale saatrnda ko
misyona gelmeleri (845) 10842 

Bir tayyare hangarı 
yaptırılacak 

M. 1\1. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - İzmir'de bir tayyare hangarı 

yaptırılacaktır. İlk keşif bedeli 
125135 lira 42 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 7057 liradır. 

Z - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
939 salı günü saat 16 da vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Keşif proje ve şartnamesi 6 li
ra 26 kuruş mukabilinde al nabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikle ilk teminat ve tek
!if mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme· 
teri. (846) 10843 

11 adet ben in f ankı ya ~ hnlacak 

l Vilôyetler ---
Maliye şube binası 

yaptırılacak 
lıtanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin 

yeni y-01 evliya çelebi çaddeı;inde arsa 
üzerinde yeniden yapılacak olan ve 
keşif bedeli (81.533) lira (5) kuruş

tan ibaret bulunan maliye şübesi bina
sının inşaat ve tesisatı işleri kapalı 

zarf usuliyle eksilmiye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 
genel, özel ve fenni şartnameleri, pro
je, keşif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evrak 4 lira 8 kuruş mukabilinde 
milli emlak müdürlüğünden verilecek 
tir. İsteklilerin (5.327) liralık teminat 
mektuplariyle teklif namelerini ve bu 
işe benzer en az (60.000) liralık iş yap 
1, klarına dair eksiltme tarihinden 8 
gün evel vilayetten alacakları müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını 14 
3. 939 sah günü saat 14,30 za kadar İs
tanbul milli emlak müdürlüğünde top 
lanan komisyon başkanlığına verme
leri ve aynı günde saat 15,30 da zarflar 
nc;ıhrken komisvonda hazır hnlunma-
1arı. ( 1084/587 10602 

Şose yaptırılacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Eneü. 

meninden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -

ye çıkarılan Malkara • Keşan yolunun 
:>~ı UVO - 62 r 46:t kılometreıerı ara -
sında 7630 metre tulündeki kısmın şo
se inı;aatıdır. 

2 - Bu ışe ait :lartnamcl..:ı ve :vrak 
şunlardır : 

A - Keşif hüiasa cedveli. 
B - Matraj cedveli. 
C - Grafik 
D - Taş, kum, su, mesafeyi vasati-

ye cedveli 
E - Mukavele projesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
Ô - Hususi ve fenni şartnameler. 
K - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi. 
3 - Keşif bedeli (35296) lira 2 kuruş 

tur. 
4 - Bu şartnamedeki evrakı gör

mek istiyenler Tekirdağ nafıa müdür
lüğünden alabilirler . 

5 - 10-3-939 tarihinden başlamak ve 
25-3-939 cumartesi günü saat 15 de Te
kirdağ vilayet daimi encümeninde i
,hale cdilanek üzere ıs gün müddetle 
eksiltmeye sıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 8 
gün evel nafıa müdürlüğüne müracaat 
la bu işi yapabileceklerine dair vesika 
almaları lazımdır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2650 lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet beşinci maddede yazılı 

saata kadar gelmiş olması ve dış zar -
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge • 
cikmeler kabul edilmeT.e 10705 

Hôl binası yapt1rılacak 
İzmir Belediyesinden : 

İzmir'de Basmahane istasyonu civa
rında yaptırılacak sebze ve meyve ha 
li baş mühendislikten on sekiz lira 
kırk altı kuruş mukabilinde tedarik e. 
dilecek proje, fenni şartname, ke'şif. 
name ve vahidi fiyat cetveli ile mali 
şartnamesi mucibince yeniden kapalr 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke~if 
bedeli üç yüz altmı§ dokuz bin yüz 
beş lira yirmi beş kuruştan ibaret olan 
bu işin ihalesi 21. 4. 939 cuma günü 
saat on yedidedir. 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dairesinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami sa 
at on altıda encümende riyasete veri. 
lir. Muvakkat teminatı on sekiz bin 
beş yüz on dört lira yirmi bir kuruş. 
tur. İstanbul'da Cümhuriyet, Ankara'· 
da Ulus, İzmir'de Yeniasır gazeteleri
le bu işe dair evelce yapılmış olan itan 
\ar hükümsüzdür. 

(767 /849) 10856 
2 - İsteklilerin 1 - Tem .• 933 Ta. ve 

161 sayılı ordu emirnamesiyle neşre • 
dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazılı 
şartları haiz olmaları 15.zımdır. Bu ta
limat As. Ş.lerinde görülebilir. 

1 -: Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2320 !ıra olan on adet Redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28-3-939 salı günü 
saat ı 1 dedir. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Muhtelif mahallerde 11 adet 

İhale günü tebdili 
3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 

cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
servislerinin musaddak servislerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk· 
lan mahallin As. Ş. başkanları vasıta
siyle Kayseri'de askeri satın alma ko
misyonu başkanlığına gönderilmeli· 
dirler. 

4 - İsteklilerin en geç 15. mart -
939 tarihine kadar müracaatla bu te -
kemmül etmiş evraklarını göndermiş 
bulunmaları rica olunur. 

(694) 10698 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Islahiye ve Maraştaki askeri 

• birliklerin hayva'.:lat ihtiyacı 378500 
kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye kon _ 
muştur. 

3 - tık teminat 174 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulun\naları. 

(413) 10427 

Satlllk boş tenekeler 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - 2400 adet boş benzin tenekesi 

pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Tenekeler Ankara Akköprü 

nakliye deposunda olup istekliler ta
rafından her gün öğleden sonra mez
kur depoda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15-3-939 çarşamba 

günü saat 14 te M. M. V . satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

be:lzin tankı yaptırılacaktır. Keşif be
deli 116.665 lira olup ilk teminat mik
tarı 7085 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 3. 
339 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
utın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. 

3 - Keşif, reaim ve şartnameleri 5 
iira 85 kuruş bedelle alınabilir. 

1 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saaat e. 
ve line kadar komisyona vermeleri. 

(8b7) 10844 

Zayı - Ankara Merkez kumandan
lığından 936 senesinde aldığım asker
lik terhis tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

328 doğumlu Enver Ula~gel 816 

Kayıeri Vilayetinden : 
İhalesini:ı 16 şubat 939 tarihinde 

yapıladağı Yenisabah ve Münakasa 
gazetelerinin 31 kanunusani ve 5. 8. 
1 ı. şubat 1939 ve Vakit gazetesinin 5. 
8. 11. 13. şubat 1939 ve Ulus gazete· 
si:ıin 29 kanunusani 5. 8. 11. şubat 
ı 939 tarihli nüshalarında ilan olunan 
Sarımsaklı suyunun fenni keşif ve 
projesine ait münakasanın görülen lü. 
zum üzerine 15 mart 1939 çarşamba 
gününe bırakıldığı ilan olunur. 

(1526/852) 10848 

Zayi - Ankara'da duyunu umumi -
yede memur iken Ankara memurin ko
operatifi şirketinden namıma verilen 
!J.51 num~r~l~ hisse senedimi kaybet _ 
tım. Yenısını çıkaracağımdan eskisi • 
nin hükmü yoktur. Eski emekli diyu _ 
nu umumiye memurlarından Abdur _ 
rahman Arun. 801 
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~ Umumi Heyet toplantısı ~ 
---- Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi ---

~ 
~ , , 

= ~ 
: Türk Endüstri ve Tecim Anonim şirketinin 9.3.1939 perşern· ~ 

İdare Meclisinden : -
: şembe günü saat 1 1 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumi· ~ 
: ye içtimamda matlup ekseriyet hasıl olmadığından, esas muka • ~ 
: velenamenin 52 inci maddesi mucibince, hissedarlar heyeti umu· ~ 
: miyesi, birinci içtimada müzakere olunmak üzere hazırlanan ve ~ 
: metni aşağıda yazılı olan ruznameyi müzakere etmek ve karara ~ 
: bağlamak üzere, 27 .3.1939 pazartesi günü saat 16 da Ankara.da ~ 
: Yenişehir' de Karanfil sokağında kain hususi dairede sureti adi • ~ 
: yede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüı ~ 
: hisseye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini veya ~ 
: bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evel Ankara'da. ~ 
: şirket merkezine, iş, Zirat bankalarına veya Sümer Bank'a tevdi ~ 
- ederek birer duhuliye almaları rica olunur. ~ 

~ Ruzname : ~ 
: 1 - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki ınec· ~ 
- lisi idare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki ~ ' , 

2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki -.e ~ 
: idare meclisinin ibrası, ~ = ~ 
: 3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve s~reti tevzii hak; ~ 
: kında karar ittihazı, ~ - ~ 
: 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri ~ 

~ 

: 5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 cii ~ = ; - maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 81 O ~ - ; 
.,, ••• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•f 

İNŞAAT iLANI 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Konya Ereğlisindeki Bez fabrikası ile 17 kilometre uzakt' 
in§a edilmekte olan lvriz su kuvet santralı arasmda tesis edile' 
cek havai hattın direk temelleri inşaat vahidi fiyat esasiyle .,, 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşbu İn§aatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liradır. . 
3 - Eksiltme evrakı Sümerbank umumi müdürlüğünden 2 h• 

ra bedelle satın alınabilir ve Ereğli Bez fabrikası müdürlüğüııd' 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 13. 3. 1939 pazartesi günü saat 16 da Ankara'd' 
Sümerbank umum müdürlüğündeki inşaat eksiltme komisyorıufl' 
da yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 795 liradır. 
6 - İstekliler yaptıkları i·n§aat İ§lerini gösterir vesika sureti' 

rini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale güıwCt 

saat 15 e kadar Sümerbank umum müdürlüğü muhaberat ~ 
sine teslim edeceklerdir. 

8 - ~o•ta ile aı~nderilecek tekliflerin, elc•ilıbne saatinden 'Iİt" .. 
hayet hır saat evelıne kadar gelmit ve zarflar mazbut tekild ~ 
patılmış olması lazımdır. e 

9 - Banka bu imıaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi ı*• 
siltmeyi tamamen hükümsüz sayabilir. (783) 107~ 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ~ 

~ Umumt Heyet toplanbıı ~ 
= ~ = ~ 
§ Güven T. A. Sigorta Sosyetesinden : ~ 

~ -: Sosyetemizin hissedarlar umumi heyeti 27 - mart - 939 pazar~ 
: tesi saat 14 de adi surette toplanacağından ticaret kanunu ve esas 
: mukavelenin hükmüne tevfikan haizi selahiyet hissedarların 
: me?.kur gün ve saatta Galata'da Voyvoda caddesinde Sümer 
: Bank binasında sosyetenin idare merkezine asaleten veya vekale· 
: ten gelmeleri ve toplanma tarihinden bir haf ta evel sahip olduk • 
: ları hisse senetlerine şirkete veya Sümer Bank veya Emlak ve = Eytam bankası İstanbul şubelerine yatırarak alacakları makbuz ~ 
: ları şirkete tevdi etmeleri ve mukabilinde duhuliye verakalannı 
: almaları rica ve ilan olunur. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

-
~ 
~ 
~ 
~ 

Ruzname : ~ = ~ = ~ 1 -938 yılı muamele ve hesaplan hakkında idare meclisi ve mü· ~ 
_ rakip raporlarının okunması, ~ 
§ 2 - 938 yılma ait blanço ve kar ve zarar hesaplannın tetkik ve ~ 
- tasdiki ve meclisi idare azasının ve mürakiplerin ibrası, ~ 

3 - Temettü tevzi ve tevzi tarihinin tayini, ~ 
4 

~ 
- Sene içinde meclise alınan azanın seçimlerinin tasdiki, ~ 

: 5 - ldare meclisi azasının intihap ve huzur haklarının tayini, ~ 
: 6 - idare meclisi azalarınm sosyete ile muamele yapmalanna ~ 
: mezuniyet itası, i = 7- 939 yılı içinde murakiplerin seçimi ve ücretlerinin tayini. ~ 
= 808 ~ 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•( 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Kuzu eti fiyôtl 1 
= ~ ~ Belediye Reisliğinden: ~ 
= .,_ 
: Kuzu etinin azami satış fiyatı 55 kur!ş olarak tesbit edilmiş- ~ 
:tir. Sayın halka ilan olunur. (863) 10854 ~ - ~ ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ 

F=======================I-

Ankara Memurlar Kooperatif Sirkeli 
Ortaklarının elbise ihtiyacını gayet 
Müsait şartlarla temin etmektedir. 
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Eskişehir halihaz1r 

haritası alımı işi 
• 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden 
Eskisehir kasabasının 1/ 500 ve 

1/2500 mikyaslr halihazır hartaları ü
zerinde yap lacak tashihat ile gayri 
nıeskun sahadan 120 hektarlık bir kıs
ınınm yeniden hartalarmın alınması 
işi ile 1100 hektara varan 1/ 5000 ta
keometrelik umum hartasının ahmı 
Pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

lşin bedeli 7250.- Liradır. 
.. Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü. 

nu saat 11 de Eskişehir belediyesin
d~ toplanacak belediye eksiltme ko -
tnısyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 545.- liradır. 
Şartnameler bilabedel Ankara'da be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
~e Eskişehir belediyesinden alınabi -
lır. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Eskişehir belediyesi -
ne verilmesi veya bu saate kadar pos
ta ile gönderilmiş olması lazımdır. 

(737) 10765 

Biga kasabası 

halihazır haritası alımı 

· işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletjnden : : 

Biga kasabasının 150 hektarlık kısmı. 
nı hali hazır hartalariyle hı.mu muhat 
30 hektarlık kısmı ile 180 hektara va
ran sahanın yalnız 1/2000 lik münha. 
nili hartasının yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiJtmiye cıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. Muvak
kat teminatı 187,5 liradır. 

Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü
nü saat 11 de Biga'da belediyedairesin 
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
bilabedel, Ankara'da belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Biga bele. 
diyesinden alınabilir. Tekliflerin ta
yin edilen günde saat ona kadar Biga 
belediyesine gönderilmesi veya bu sa
ate kadar gönderilmiş olması lazımdır . 

(738) 10766 

Bünyan kasabası 

.. ~halihazır haritası alamı 
:si ~lc~iltmP.~İ 

Dahiliye Vekaletinden: 
Biinyan kasabasının 60 hektarlık 

kısmının halihazır haritalariyle bunu 
rtıuhat 90 hektarlık kısmı ile 150 hek
tara varan sahanın yalnız 1/ 2000 Iik 
tnünhanili hartasının yeniden alımı 
işi kapalr zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılm ı ştır. Işin maktu bedeli 2500 
liradır. 

Eksiltme 27. mart 1939 pazartesi 
günü saat 11 de Bünyan belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko
nıisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187 lira 50 ku
ruştur. 

Şartnameler bilabedel, Ankara'da 
Belediyeler Imar heyeti fen şefliğin
den veya Bünyan belediyesinden alı
nabilinir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa
at ona kadar Bünyan belediyesine ve
rilmesi veya bu saate kadar posta ile 
gönderilmiş olması lazımdır. (739) 

10767 

İskilip kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 

ışı 

Dahiliye Vekaletinden: 
1skilp kasabası içme suyu tesisatı 

ttüd ve projeleri tanzim işi kapalı zarf 
usuliyle eksilmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhamen bedeli 1500 lira
dır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel, A:ıkara. 
da Dahiliye Vekaleti Beledi.yeler İmar 
1-Ieyeti Fen Şefliğinden veya İskilip 
Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
İhkilip beldiyesinde toplanacak eksilt
nıe komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis 
Yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
Hizımdrr: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inii mac.ldelerine u.ygun 112 lira 50 
kur~sluk mupakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Miinakasa.ya istirak edecekle. 
tin su işlerinde sahili ihtisas, yüksek 
tnühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu· 
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

ULUS -ıt-

5 - Teklif mektuplan ihale gunu 
·aat ona kadar makbuz mukabilinde 

)misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek

tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo-:ıa gel. 
miş bulunması lazımdrr. 

Zile belediyesinde toplanacak eksilt -
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

niıhayet bu saate kadar komisyo;ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bayburt belediyesine 
müracaat etmeleri. (7vl) 10773 

lazımdır: 
A. O. Çevirge M. 

saiki aynı gün saat ona kadar komis_ 1 
yon reisliğine tıeslim etıni~ olmaları 

A - 2490 saytlı kanunun 16 ve 17 ı-------------
inci maddelerine uygun 270 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 

Odun kömürü ve saire 

satışı Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şefliğine ve İskilip Belediyesine 
müracaat etmeleri. (746) 10768 

A - 2490 saydr kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygu:ı 150 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

Adıyaman kasabası su 
projesi tanzimi 

eksiltmesi 

ışı bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Münakasaya iştirak edecekle. 

rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 

Ankara Orman Çevirge Müdir. 
lüğünden : 

Ankara vilayet orman müdürlüğü 

depolarında yedieminlerde mevcut 
müsadereli emvalden 57070 kilo meşe 
ve kayın odununun beher kilosu 1 ku
ruştan 2570 kilo me e kömürünün be
her Kilosu iki buçuk kuruştan 2431 kL 
lo çıranın beher kilosu iki kuruşıtan 
17 top çam kasnak çemberlerinin be
her topu otuz kuruştaın, 37 adet çam 
!:amaş:r sepetinin beher adedi üç ku
ruştan, 34 adet gürgen kürek sapının 
beher adedi 7 kuruştan, 55 adet çam 
sepet tahtasının beher topu 30 kuruş. 
t an nevileri muhtelif 18-693 metre mi
kap mamul çam kerestesinin beher 
metre mikabı 18-25 lira arasında ol. 
m:ık üzere açık artt ırmıya çrkarılmış

trr. 

Niğde kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

ışı 

Niğde kasabası içme su tesiatı etüd 
ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - !~in muhammen bedeli 2350 lL 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde be 
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi _ 
ne rastlıya·n pazartesi günü saat on bir 
de Niğde belediyesinde toplanaiak ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilme k i~in is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon r"isliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 176 lira 25 ku 
ruşluk muvakkat t eminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunu:ı 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasa.ya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahihi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğunda·n isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf_ 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo·:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Niğde belediyesine 
müracaat etmeleri. (747) 10769 

Develi kasabası 

P-roiesi tanzimi 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

su 

Develi kasabası içme su t~sisatı e. 
tüd ve projeleri ta::ızimi kapalı zarf 
usuUylc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2800 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinde·n veya Develi be
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
ı;astltyan pazartesi günü saat on birde 
Develi belediyesinde topla':ıacak ek -
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğrda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmalan 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanu&'un 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 210 liralık 
muvakkat teminat, 

B ~ Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye b;r manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Münakasaıya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan ihale günli 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ta gel. 
miş bulunmasr lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Develi beldiyesine mü 
racaat etmeleri. (748) 10770 

Zile kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Zile kasabası içme suyu tesisatına a. 
it etüd ve projelerin tanzimi işi kapalr 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 iL 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı biliibedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fe-:ı şefliğinden veya Zile bele • 
riiyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart -939 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat on birde 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
l;ıriyle beraber vermeleri lazımc'lrr. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhiitlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel. 
'lli<: bulunması lazımdır. 

Bu is hakkrnda fazla i:>:ahat almak 
istiyenlerin Belediveler İmar Heyeti 
fen şefli~ine ve Zile be1ediye57 ...... mü 
racaat etmeleri. (749) 10771 

kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

ışı 

Kırşehir kasabası içme suıyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - İşin muhammen bedli 2700 li -

radır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir 
belediyesi:ıden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi -
ne rastlryan pazartesi günü saat bn ~ 
birde Kuşehir belediyesinde toplana -
cak eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
lnci maddelerine uygun 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - un.aı<aaacya ş rak edecek'Ie. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğunda·n isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri laznndrr. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo·:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Kırşehir belediyesi·ne 
müracaat etmeleri. (7 50) 10772 

Bayburt kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

ışı 

Bayburt kasabası içme suyu tesisa
tı etüd ve projeleri tanzimi işi kapa
lı zarf usulitYle eksiltmeye çıkarılmış. 
tır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2500 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilcibedel Ankara.. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bayburt 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi -
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Bayburt belediyesi':ıde toplana
cak eksiltme komisyonunda yapıla -: 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
t'eklilerin aşğ ıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılx kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 187 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunu·n 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

Dahiliye Vekaletin·den 
Adıyaman kasabası içme suyu etüd 

ve projelerinin tanzimi işi kapalı zarf lariyle beraber vermeleri lazımdır. 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 5 - Teklif mektuplan ihale günü 

1 - İşin muhammen bedeli 2700 li. saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

rad.r. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, Posta i1e gönderilecek teklif mek-

tuplarının iadeli teahhütlü olması ve proje ve sair evrakı bilahedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar nihayet bu saate kadar komisyo;:ıa gel. 

miş bulunması lazımdır. 
heyeti fen şefliğinden veya Adıyaman 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihin~ istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

rastlıyan pazartesi günü saat on bir • 
de Adıyaman beldiyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

fen şefli i7ine ve Rtfra beledi,.e·dne 
müracaat etmelri. (754) 10776 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin aşğ da yazılı teminat ve ve
saiki aynı ~iin saat ona kadar komis 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2•l90 sayıl ı kanunun 1 6 ve 17 
inci maddeleri ne uygun 202 lira 50 ku 
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmala rı 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden v~sikalarm ı teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Adıyaman belediyesi-
ne müracaat etmeleri. (752) 10774 

Mardin kasabası su 
tanzimi . . 

proıesı ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Mardin kaııabasr içme suyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - İşin muhammen bedeli 6000 li. 

radu. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Mardin 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gü:ıü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek. 
sil tme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
te klilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saikj aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci mad~lerine uygun 450 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - KanunU'n 4 üncü m.aoesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahihi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günii 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
ltrımisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüt1ü olmasr ve 
nihayet bu saate karlar komisyO':ıa gel. 
'llİ<ı buhınması lazımdır. 

Bu is hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belerliveler İmar Heveti 
fen şefliğine ve M;ırdi'n beledive-in,. 
müracaat etmeleri. (753) 10775 

Bafra kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Bafra kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi işi ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 3600 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bafra be -
lediyesinden alabilirler. 

Tosya kasabası su pro~esi 
tanzirııi işi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

Tosya kasabası içme suyu tes isatına 

ait etüd ve p rojelerin tanzimi işi kapa. 
h zarf usulile eksiltmeye konulmu§ • 
tur. "-

1 - İşin muhammen bedeli 3000 li
radır. 

2 - İstekliler hu işe ait şartname. 
proje ve sair evrakı bııabedeJ Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler 1mar 
heytei fen şefliğinden veya Tosya be
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi. 
ne rastlıı.v an pazartesi günı.i saat on 
birde Tosya belediyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğı da yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılr kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 225 liralık 

muvakat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 

C - Kanunun 4 üncü ınadesi muci
bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaya iştirak edecekle • 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan istek1ilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını tek1if zarf. 
lariyle bera.ber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisli gine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazrmdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Tosya belediyesine 
müracaat etmeleri. (7 55) 10777 

Siirt içme suyu fesisah 
iıi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

Siirtte takriben 4 kilometre mesafe. 
den terfi ile su isalesi pompaj, filtre 
tesisatı, su deposu, şehir şebekesi ve 
sair müteferri işleri:ı yapılması kapa. 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

1 - İşin muhammen bedeli 120000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka. ı 
bilinde Ankarada Dahiliye Vekaleti 
belediyeler imar heyti fen şefliğinden 
veya Siirt belediyesinden alabilirler. 

1 - Arttırma günü 24. 3. 939 tarihL 
ne müsa<lif cuma günü saat 14 te An.. 
kara vilay et orman müdürlüğü bina
sında yanılacaktır. 

2 - Hepsinin muvakkat teminatr 61 
lira 44 kurustur. 

3 - Sııt·§ proielerini görmek ve da
h" fazla izahat almıık istivenler her 
~ün orman müdürlüğüne müracaat e. 
debilirler. (788) 10785 

~ ·,Ankara Valiliği 

Öğretmen Muhterem 

Günver hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

lstifa dilekçesinin neticesini öğ
renmeden işini terkeden Ankara mer 
kez onuncu yıl yatı okulu öğretme
ni Muhterem Günver'in mecburi hiz 
met borcu olmasından ötürü istifası 
Maarif Vekaletince kabul edilme -
miştir. Hakkında evelce vilayet kül
tür yasav komisyonunca verilen mü
dafaa kararı muhteviyatı 13, 15, 17 
Şubat 939 tarihli Ulus gazetesiyle i
liin edilmiş olması ve bu güne kadar 
mumaileyha tarafından hiç bir mü
dafaada bulunulmaması hasebiyle 
öğretmen Muhterem Günver'in vila
yet kültür yasav komisyonunun 1. 
3.939 gün ve 317 sayılı karariyle 
ıı. 12. 938 tarihinden itibaren istifa 
etmiş sayılması kararlaştrrılmıştır. 
Keyfiyet tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (791) 

10792 

Kükürt ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

• 
1 - Vilayetimizin külleme hasta

lığından zarar gören bağçılarına da
ğıtılmak üzere 8000 kilo kükürt ek
siltme ile satın almaca.kıtır. 

2 - Kükürdün muhammen bedeli 
1360 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 - !halesi 23 mart 939 pazartetıi 
günü saat 16 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

5 - İstekliler muhammen bedelin 
% 7,5 tutarı olan meblağa ait banka 
mektubu veya hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü göster-ilen 
saatte vilayet daimi encümenine gel
meleri ilan olunur. (803) 10807 

Finans Bakanhğı 

Sa~ dosya dolabı ahnacak 3 - Eksiltme 20 nisan 1939 tarihL 
ne rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Siirt belediyesinde toplanacak eksilt- Maliye Vekaletinden : 
me komisyonunda yapılactktır. 1 - 2020/ 1000/ 510 milimetre eba.. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. dında ve muhammen bedeli karasaç 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve- (Tomas) olduğu;:ıa göre beheri 65lira 
saiki aynı gün saat ona kadar komis. ve Simens Martin Double decape oldu 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları ğuna göre de beheri 75 lira olan 120 
lazımdır: adet saç dosya dolabı kapalı zarf usu-

A - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 liyle eksiltmeye konulmuştur. 
inci maddelerine uyıgun 7250 liralık 2 - Eksiltme 27. 3. 939 pazartesi 
muvakkat teminat, günü saat on beşte Maliye vekaleti lc-

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar vazım müdürlüğünde toplanan eksilt.. 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci· me komisyonunda yapılacaktır. 

hince eksiltmeye ginniye bir manii 3 - Şartnamesi levazım müdürlU· 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, ğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe'de 

D - MÜ':ıakasaya iştirak edecek mü Maliye evrakı matbua ambarı memur
teahitlerin su tesisatı işleri yapmış ol. luğundan parasız alınır. 
duklarına dair vesikalarını teklif zarf· 4 - İstekliler 2490 numaralı kanu-
lar~yle beraber vermeleri Jazımdır. nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

5 - Teklif mektuplan ihale günü belgeler ve karasaç (Tomas) a talip 
saat ona kadar makbuz mukabilinde olduğuna göre 585 ve Simens Martin 
komisyon reisliğine verilecektir. Double decape'ye talip olduğuna göre 

D - MünakasalYa iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarxnı teklıif zarf. 
lariyle beraıber vermeleri laznndrr. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine vel'ilecektir. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Bafra beled~yesinde toplanacak eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek- de 67 5 liralık teminat makbuzu veya 
tuplarmın iadeli teahhütlü olması ve banka kefalet mektuplariyle birlikte 
nihayet bu saate kadar komisyo·na gel. kanunun tarifatı ve şartnamedeki şe· 
miş bulunması Iazımdrr. raite tamamen uygun ve noksansız O-

Bu iş hakkında fazla izahat almak larak yazacakları teklif mektuplarını 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti havi kapalı zarflarını ihale saatinden 
fen şefliğne ve Siirt belediyesirıe mü-, '1ir saat evel komişyon reisine ve_rmır..
racaat etmeleri. (7 59) 10778 leri. (801) 10834 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tuplarmın iadeli teahhütlü olması ve 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin a.şğıda yazılı teminat ve ve-
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---Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı- _ 
kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl : 
olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. : 
Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve : 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. E 

Halsizlik, kansızlık. haznnsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, -
burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, : 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo- : 
zukluk hep bu kurdlarm tesiridir. ---

~ İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ ------: bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 
: itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede : 
: birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
~ DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş- : 
: mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhat ve- : 
5 kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için· : 
E de yazılıdır. E 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış- -
E trr. Büyükle:: Gece yatarken iki kutu bisküvit. çocuklar: 10-15 ya- E 
: şına kadar hır kutu, 10 yaşmdan aşağı çocuklara her yaş için gece -
: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. E 
- Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 7099 = - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Umumi Heyet toplantısı 
~ark Kromları Türk Anonim ~irketinden: 

Şirketimiz umumi heyetinin 29. Mart 1939 çarşamba gifhü sa
at 15 de senelik adi içtimaa davet edilmeleri kararlaştırılmış ol
duğundan saym hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte Eti 
Bank binasındaki merkezimize gelmeleri ve içtima gününden 
azami bir hafta eveline kadar hissedarlıklarmı mubeyyin vesa
iki şirket merkezine teslim ederek mukabilinde duhuliye kartı 
almaları rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 

1 - idare meclisi ve nıürakip raporlarının okunması 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle idare 

meclisinin ibrası. 
3 - Sermayesinin tamamı Eti Banka ait olması dolayısiyle 

3460 sayılı kanunun muvakkat maddesinin ( B) bendi mucibin
ce şirketin bütün emval ve muamelatı hukuk ve vecaibinin yine 
mezkur kanunun 26 ıncı maddesine tevfikan kurulan mahdut 
rnesuliyetli (Eti Bank Şark Kromları işletmesi) ne devri sure· 
tiyle mevcudiyetinin hitama ermesi hakkmdaki idare meclisi 
teklifinin karara bağlanması. 

4 - Mezkur müessesenin tesçili tarihine kadar cereyan etmiş 
o~an muamelat bilançosunun tetkik ve tasdiki suretiyle idare 
meclisinin hu müddet zarfındaki muamelattan dolayı ibrası. 

(810) 10819 

Sütçüler Aleminde Bir Hadise .•• 

TÜRKİYE UMUM VEK1L1 
JAK DEKALO 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz. 

SÜT MAKlNELERİDlR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bo -
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. Anadoluda acenta 
aranmaktadır. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

lstanbulda Tahtakale caddesi No. 51 
7078 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtL. - -
Umumi Heyet toplantısı -~ --------- -
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi § ---- --

~ İdare Meclisinden : ------ -§ .. __ Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketinin 28.2.1939 s~lı : 
- gunu saat 11 de mukarrer bulunan alelaoe heyetı umumiye ıçtı · : 
: n~aı~da. m~tlup eks~ııyet hasıl olmadığından, esas mukavename- : 

nın )2 ıncı maddesı mucibince, hissedarlar heyeti umumiyesi, bi-
: rınci ıçtımada muL.akere olunmak uzere hazırlanan ve metni a - : 
§ şağıda yazılı ol~n ruznameyi müzakere etmek ve karara bağla - : 

mak üzere, ~7 .3.19~1.J p.aza~tesi gunu safıt 1 1 de Ankara· daki İş : 
;: Ban~a~ında~ı husu~.ı da.ıresınde t~planacaktır. Şirket mukavelesi : 
: mucıbınce laakal yuz hısseya malık hissedarların. hamil oldukla- : 
: n hisse senetlerini veya bunu müsbit vesaiti içtima gli.nünden bir haf : 
: t~_evel Ankara'da ş_irket mer~ezine, iş, ~.ira."lt bankalarına veya : 
- Sumer Banka tevdı ederek bırer dulıulıyc varakası almaları rica :;: 
; olunur. : - ---Ruzname · - ---
: - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki mec- § 
- lisi idare ve mürakipler raporunun okunması ve tasdiki, : 
; 2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve § 

idare meclisınin ibrası, : 
: 3 - 19 38 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak- § 
§ kında karar ittihazı, § 
- 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerini~ ta~diri : 
- 5 - Münhal meclisi idare azalıklarına muvakkaten seçılmış o - : 
: lan zevatın intihaplarmm tasdiki, § 
§ 6 - Esas mukavelenamenin 26. cı maddesine tevfikan müddet- : = lerı hitam bulan meclisı idare azalnrmm yeniden intihabı § 
: ve huzur haklarının tayini, : 
: 7 - Meclisi idare aıasına ticaret kanununun 323 ve 324. cü : 
: maddelerinde yazılı ~alahiyetlerin itası. 811 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.aııai=' 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

..Jlllllll R A D y O L I N lllllllL. 
: dişleri mikroplardan cürükler . E 
: den iltihaplardan ko;uyarak sağ : 
: lamlaştıran, hem de minelerinin : 
: bozulmasını ve sararmasını me- : 
: nederek daimi bir güzellikle mu· : 
: hafaza eden asrın en kuvetli diş : 
:macunudur. 7110: 

~ Her sabah, öğle ve akşam : 
: yemeklerden sonra -

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplariyle sigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci ka·n, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, 
zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ikti darın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar ka'tiyyen kardan. kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, en
floenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastahklarda·n korunmak için büyükler sabah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE al· 
malıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 7111 

7113 

re s tılı Lokant 
Ankara'da Bankalar caddesindeki 

ç Lokantası demirbaşı ile beraber 
talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rica olu
nur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum MüdürlüğÜ 
Yenişehir Bakanlıklar kar~ısı - Ankara. 

1 

.J 11111111111111111111111111111111111111 !:. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Orman Çiftliği - Ankara 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İstanbul Bürosu 
İstanbul· Bahçekapı Kutlu Han 2. ci kat. 

------ Neşe Yağmuru 

':!11111111111111111111111111111111111111,. 

İNŞAAT iLANI 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - lzmit Sellüloz fabrikası yanında tesis edilecek transfor· 
matör binası inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 15.497.70 liradır. 

Yeni çıkan plôklar 
MEBRURE AV AS 

270273 No: Pembe gül mü yanağın 
3 - Eksiltme evrakı Süınerbank umumi müdürlüğünden 5 lira 

bedelle satın alınabilir ve lzmit'te Sellüloz sanayii müessesesi 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günü saat 16 da Ankaratda Sü
merbank müdürlüğündeki inşaat eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

Güzeldir yürük .kızı 
Sıtkı Baba 

270278 No: Sıtkı Baba evleniyor - Birinci kısnn. 
Srtkı Baba evlendi - ikinci kısım 

Malatyalı Fahri Kayhan 
270276 No: FIRAT 

5 - Muvakkat teminat 1165 liradır. 
6 - lstek)iler yaptıkları inşaat işlerini gösterir vesika suretle· 

Boyu hoş endamı güzel 
Hu plakları her gramofon mağazasından israrla isteyiniz 

rini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 

saat 15 e kadar Sümerbank umum müdürlüğü muhaberat şube· 
sine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden ni
hayet bir saat eveline kadar gelmiş ve zarflar mazbut şekilde ka
p'l.hlmış olması lazımdır. Umumi Heyet toplantısı 

9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi ek· 
siltmeyi tamamen hükümsüz sayabilir. (782) 10794 Meraş Çeltik fabrikası Türk Anonim Şirketi 

İdare Meclisinden : Elektrik tesisah için 

Müteahhit aranıyor 
Bodrum Belediyesinden : 
Bodrum belediyesinin (otuz bin 

sekiz yüz yetmiş dört) lira bedeli 
keşifli elektrik tesisatına,alip zu -
hur etmediğinden eksiltme l ay da
ha uzatılmıştır. ihale 25-3-939 cu 
martesı günü saat 1 S de Bodrum be
lediye encümeninde yapılacaktır. 
Zarflar ihale günü saat 14 e kadar 
kabul edilir. Gümrükten maafen ge
cirilecek olan makine ve malzeme -
ferin maafiyete tabi resimleri bele -
diyeye aittir. istekliler proje ve şart
nameleri Bodrum belediyesinden 
lstanbul'da Minevre han No. 19/ 2 
de Rodolf Partenoğlu'ndan alır. 

(1523/ 851) 10847 

DOKTOR 
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: SEBAT Pasla ve ~kerdsi ; ' . . . 
Hamamönü Atilla caddesi No: 97: 
Her nevi pasta şeker ve şekerle
meler nişan için hususi kutu şe-
kerleri ve saireyi tenzilatlı fiyat
la bulacaksınız. Başka yerde ŞU· 
besi yoktur. Tl: 3908 803 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayıp kız çocuğu 
Martın altıncı pazartesi günü Ha

cettepe~i ile Yenişehir arasında 9 ya
şında kara gözlü kara saçlı yuvarlak 
çehreli saçları kesik Necibe isimli bir 
kız çocuğu kaybolmuştur. Nerede ol
duğunu bilenlerin insaniyet namına 
aşağıdaki adrese haber vermeleri ri
ca olunur. 

Hacettepesi Sümer mahallesi Ilıca 

sokak 23 numarada Annesi Emine. 

Şirketimizin 1938 senesi devre! hesabiyesine ait alelade heye
ti umumiyesi 3 l - mart - 1939 tarihine müsadif cuma günü saat 
14 de Maraş· da şirket binasında aşağıdaki ruznamedeki muvaddı 
müzakere ve bir karara rapt etmek üzere içtima edecektir. 

Hissedarların içtima gününden bir hafta eveline kadar hişse 
senetlerini şirket muhasebesine tcvdı ederek duhuliye kartı al -
malan rica olunur. 

Ruzname : 
l - Meclisi idare ve mürakrp raporlarının okunması, 
2 - Blanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ve meclisi idare ve 

şirket müdürünün ibrası, 
3 - Yeniden bir mürakıp tayin edilmesi ve ücretinin tayini, 
4 - istifa eden idare meclisi azası Bay Hilmi Bayındırlığın yeri

ne meclisi idarece intihap olunan Bay Münir Erhan'ın aza
lığının tasdiki. 

5 - Meclisi idare azalarına 1939 devrei hesabiyesinde verilecek 
huzur hakkının tesbiti, 807 
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o.n. •1:~. 1::'ü~:~a.:.::•alık- ~ Yeni ve Sus Sinemalarında 1 
Yeni Eczane karşısında Rehber := ::= 

Ap. ıs den 19 za kadar =: Büyük bir muvaff akiyetle devam eden =: 
~~~~T~I~: ~17~2~5 ~~~ § . • • • v L §§ 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6321 

lmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

M1...mtaz Faik FENiK 

ULUS Baarmevi ANKARA 

M~tbaıı Mildilrü: AH Rıza BA~" • • 

- == - -"\ - -= -- == - -= -= Canlandıra·nlar: S = FERNAND GRAVET- LOUIS RAINER- MILIZA KORJUS ::: 

-~ Fevkalade kuvvetli mevzuu .. Nefis müziklerile her sınıf seyircilerini §§_:::: 
_ mesteden emsalsiz şaheser :::: 
= --SEANSLAR -= Yeni Sinemada: 14.45 _ 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de §§ = Sus Sinemasında: 12 Ucuz Halk Matinesinde ve 14 - 16 - 18 - 20.30 normal seanslarda. :::: = DİKKAT: Her iki sinemada gece için numaralı biletlerin gündüzden ~ 

aldırılmasınr ehemiyetle tavsiye ederiz. :::=: == ................................................................................................................................................................... ::::::; = YENi SiNEMADA GECELERi YENi VARYETE NUMARALARI GôSTERILMEKTEDIR :::::: - ................................. __ ....................................... _ .......... _ ........... - ............................... _. :::: :::: 
~ Halk Sineması bir müddei i~in kapah kalacağmı saym seyircilerimize bildiririz. § - ,_..,. 
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