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BUGÜN ÜÇÜNCÜ SAYFADA 
. 
lstanbul gazetelerinin hülasası 

Üçüncü sayfamızda yeni bir sütun aç
tık. Bu sütunda bütün İstanbul gaze
telerinde çıkan belli başlı makalelerin 
ve havadislerin özlü bir hulasasını bu-

AC>IMI% ANCIMl'X.C>IR. -5 KURUŞ 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdiiril 1061 

lacaksınız. ____ı 
İdare 1064 

Milli _..ef lstanbul' a şeref veriyorlar 

Milli Şel'imiz Ankara garında kendilerini te§yİ et~e~e gelen Büyü~ Millet Mecliı.i Re_iıi!'11iz 
Abdülhalik Ren.da, Mare§Cd Fevzi Çakmak, BQ§vekılımız doktor Relık Saydam, vekıllerımız 

ve diğer zevatla bir arada 

Cümhurreisimiz dün akşam 

İstanbul'a hareket ettiler 
Cümhurreisimiz İsmet lnönü lstan- \kalabalık bir halk kütlesi tarafından 1 ls~a.nb~l, 1 (T~lefonla) - D~iliye 

bul'u şereflendirmek üzere dün ak· uğurlanmışlardır. Vekılımız B. Faık Oztrak, bugıun tek
§am saat 22,05 te hususi trenle şehri- Milli Şefimiz İsmet İnönü dün ha- rar Dolmabahçe'de Cürhhurre~~imiz 
~izden ayrılmışlardır. İnönü ve re- reketlerinden evel Çankaya'daki cüm- İsmet ~nönü'nün ~~amet ede~eg? da
fıkaları Ankara garında Büyük Mil- hurreisliği köşkünde Büyük Millet ireyi hır daha gozd~ geç~rdıktcn 
l .. u •• R.Mi ;g Abdiilh;alik Ren- M.e.cli i R.cai B. Abdülhalik Renda- sonra belediyeye gelmış, Vah ve Be-

• - - - ------"7- _..,..,... ., ·""-· ,. "''· 

zı Çakmak, Vekillerimiz, birçok me- muşlar ve akşam yemeğine alakoy- konuşmuş, 17.30 da da belediye erki-
" ( buslar, vekaletler ileri gelenleri ve muşlardır. nmr kabul etmiştir. 

Yeni 
bütçemiz 

F. R. ATAY 

Hükümet 1939 yılı büdçesini 
k.amutay'a tevdi etmiştir. llk 
Refik Saydam büdçesinin yeku
nu 260 milyan 900 küsur bin lira
dır: Geçen yıl büdçesine göre 
fazlalık 11,000,000 lira tutuyor. 

1932 senesindenberi cümhuri
Yet büdçesi mütemadi bir inkitaf 
&eyri takip etti: 169 küsur mil
Yondan hemen hemen 261 mil
Yona çrktı. Artıtlar 1933 te 1 
lllilyon 300 bin, 34 te 14 milyon, 
35 te 11 mil?on, 36 da 17 buçuk 
küsur milyon, 37 de 18, 38 de 
19 ve nihayet bu sene 11 milyon
dur. 

Bu memlekete büdçe mefhu
lllu 1908 me§rutiyeti ile birlikte 
girmişse de, mU'ntazam, açıksız 
Ve bilhassa milli refah ve umran 
faaliyetlerini temin eden hakiki 
büdçelere cüm}Juriyet rejimi ile 
kavuştuk. Bu büdçe, yalnız mad
di rakamları ile değil, manevi 
disiplin ve mtodları ile hiç şüp -
hesiz İsmet lnönü'nün eseridir. 

Büyük ve devamlı bir ceht sar
folunduktan batka, büdçelerin 
hakiki olmasını ve büdçe hüküm
lerine itaat edilmesini temin et
lllek için adeta taassup gösteril
lllek lazımgelmittir. Mali sarsın
tı, Cümhuriyet hükümetlerinin 
helki tek kabusu olmuştur. Çün
kü Osmanlı hükümetferİ gibi, Sa· 
de bir maaş ve idare büdçesi 
Yapnuyacaktık: fakir, geri ve 
harap memlekete refah, medeni
yet ve umran verecek bütün fa
aliyetleri milli gelirlerimizle ba
şaracaktık. Yalnız bizim devri
rniz başka devir değildi: cihan 
dahi batka bir devirde idi. Baş
langıçta beynelmilel maliye ale-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Varşova nümayişleri 

Berlin'de çok fena 
bir tesir uyandırdı 
Kont Ciano Roma'ya dönmek 

üzere Krakovi'den hareket etti 
Pariı, 1 a.a. - İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano'nwı Vart0va 

seyahati neticelerinden bahseden Jumal diyor ki: 
Varıova'da dün sabah yeniden vuku bulan alman aleyhtarı 

nümayişler Berlin'de çok fena bir tesir yapmıştır. Hususiyle ki 
nümayİfçİler arasında yüzlerce de subay vardı. 

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano 

Şu ciheti de kaydetmek lazımdır 
ki Kont Ciano'nun Varşova'da elde 
ettigi neticelerden Bertin siyasi mah 
filleri hiç de memnun gözükmiyor. 
Mezkur mahfillerde bu hususta be
yan olunduğuna göre, İtalya Harici
ye nazırı italyan - alman blokunun 
elçiliğini tam bir dürüstlükle ifa et· 
miş ve fakat İtalyanın Akdeniz hak
kındaki mutalihatı Roma - Berlin 
mihverini harekete getirecek bir ihti
laf dogurduğu takdirde Polonya'nın 
Fransa ile olan ittifakını hükümsüz 
addetmesini temin eyliyememiştir. İ· 
talya'nın fransız • Polonya ittifakına 
karşı yaptığı hücum tamamiyle akim 
kalmıştır. 

Danzig'deki Polit-eknik 
mektebi kapandı 

Danzig, 1 a.a. - Politeknik mekte

---------------- binin rektörü, dersleri tatil etmiştir. 

Seçim haz1rlıkları ı 
~ektör aşağıdaki tebliği neşretmiş -
tır: 

Leh talebe cemiyeti azası Dantzig-
İstanbulda, mebus seçimi dolayısiy- de kendilerine bahşedilen misafirper. 

le asılan listelere şimdiye kadar 180 ki- verliğe mugayir olan ve serbest şeh
şi itiraz etmiş. Teftiş heyeti bu itiraz- rin halkına ve hükümetine karşı en 
ları tetk1k ederek kararlarını sahiple _ ağır kelimeleri ihtiva eden bir karar 
rine tebliğ etmiştir. Listelerin son va- sureti kabul ettiklerinden, mektebin 
ziyetine göre İstanbulda seçime rektöııü bu cemiyet bürosunun mesul 
670.000 kişi iştiraık edecektir. (Soau 8. inci sayfada) 

Radyo muvaff akiyelinin 

en büyüklerinden biri 

Cümhurreisimizin 
Amerika'ya mesaji 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, 1939 

Nevyork dünya sergisi radyo direk -
törü B. John Young'dan aşağıdaki tel
grafı almıştır : 

"Türkiye cümhuriyetinin milletlere 
selamını Amerikan halkı ve matbuatı 
btiyük hararet ve şevkle karşılamış -
lardır. 
Programmız, Reisicümhur Hazret -

leri 1nönü'nün güzide mesajları ve 
flarmonik orkestra ve mugannilerin 
temsilleriyle radyo muvaffakiyetinin 
en büyüklerinden biri olarak kaydo -
lunacaktır. 

Bu pek çok muvaffak neşriyattan 
dolayı size ve mesai arkadaşlarınıza 
samimi takdir ve hayranlığımızı arze
derim . ., (a.a.) 

Hariciye Vekilimiz 
bugün geliyor 

Atina, 1 a.a. - Atina Ajansı bildi -
riyor : 

Türkiye Hariciye Vekili B. Sarac
oğlu dün Savarona yatında öğle üzeri 
Kıral İkinci George'u selamlamış ve 
akşam üzeri de Ba~ekil B. Metaksas 
ile hükümet azasını katıul ederek şe -
reflerine bir dine vermiştir. Dine'yi 
bir suvare takip etmiştir. Yat bu sabah 
B. Saracoğlu ile maiyetindeki zevatı 
hamil olduğu halde lstanbul'a hareket 
etmi~ir. 
... K".--'"''' ~rırmat'1lıt::"'Yen1 -
den tebarüz eden türk - yunan sıkı mü 
nasebetlerini, banş amili olan balkan 
antantının ehemiyetini bir kere daha 
kaydetmektedirler. 

Denizbank'ın kadrosu 

Dünden itibaren 
tatbik ediliyor 

İstanbul, 1 (Telefonla( - Deniz -
bank'ın vekaletçe tasdik edilen kad -
rosunun tatbikma bugün başlanmıştır. 
Yeni kadroda yüze yakı.u memur açık
ta kalmıştır. Bunlardan başka tetkik 
heyeti kadrosunda da tensikat yapıl -
mış, mürakıp adı altında çalışan beş 
müfettiş kadro harici edilmişlerdir. 
Umum Müdür B. Yusuf Ziya Erzin 
kadro harici kalan memurları ayrı ay
rı kabul etmiş, kendilerine zaruri olan 
vaziyet karşısındaki teessürlerini bil -
dinniştir. 

Umum Müdür, gazetecilere de şun
ları söylemiştir: 

"- Denizbank'ta tasarruf maksadi -
le bazı tensikata lüzum hasıl olmuş is
tihbarat ve propaganda, organizasyon 
srevisleriyle fen dairesinin bazı biıro
ları ve müşavir ka<irosu 13.ğvedilmiş -
tir. Bu büroların vazifeleri aid olduk
ları servislere verilmiştir." 

Almanyadan gelne heyetle Deniz • 
bank fen müdürlüğü.'lde teşkil edilen 
muhtelit komisyon çalışmalarına de -
vam etmektedir. 

Saat tam 5.45 te Şi§li'de ilk araba kapıdan böylece sefere cıktı. 

Dün ıaat 5.35 te, sabah ilk tramvayın hükümet eliyle i§letmiyc 
çıkmasından önce amele cümhuriyet marıını okudu 

TRAMVAY VE TÜNEL SiRKETLERi 

Dünden itibaren filen 
a;,evıeTın ma ıı~lm uştu r 

Dün İstanbul'da . 
İşçiler heyecanlı 

merasim yapddı, 

tezahür yaptdar 
İstanbul, 1 (Telefonla} - Tramvay ve Tünel Şirketleri bugün 

filen devlete intikal etmişlerdir. Bu münasebetle İstanbul'da bü.. 
yük tezahürler olmuş ve bu iki amme hizmetinin ya'bancı şirket
ten kurtulması hadisesi §enlikler yapılarak kutlanmıtbr. 

Tramvay depoları ve Metro hanı, 1 
sabahın çok erken saatlerinde bayrak Fıkra 
larla ve defne dallariyle süslenmiş --
bulunuyorlardı. Henüz ortalığın ay
dınlanmamış olmasına rağmen depo
ların önünde kalabalık bir halk küt
lesi birikmişti. 

Sabahleyin saat 5.30 da Şişli'de se
ferler başlamadan önce 900 tramvay 
ve tünel işçisine bir çay ziyafeti ve
rildi. Ziyafette bir tramvay işçisi he
yecanlı sözler söyledi, cümhuriyet 
hükümetinin ve cümhuriyet nafıası
nın memlekete kazandırdığı büyük 
eserleri zikretti "bugünü biz bayram 
biliriz,, dedi. 

Bundan sonra ilk araba alkışlar a
rasında depodan çıkmış, devlet elin
de ilk seferi yapmak şerefi 145 nu
maralı arabaya miyesser olmuştur. Iş
çiler ilk sefere çıkan arabanın önün
de kurbanlar kesmişlerdir. Sabahın 

alaca karanlığında, türk çocuklarının 
kendi ellerine geçen kendi işleri üze
rinde heyecanla yaptıkları bu mera
sim çok samimi ve içe dokunur bir 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Avrupa' da tahsil 
A vrupa'ya tahsile giden talebelere 

dair lstanbul gazetelerinde bir müna
kaşa var. Zekeriya Sertcl'ı"n yazıs1nr 
okumadım. Fakat mcslekdaşrmın ken
dine atfolunan fikirde olacağını zan
netmiyorum. Bizim fikir ve idare ha
yatında en ileri milliyetperver tanıdı
ğımız şahsiyetlerden birçoğu .Avrupa
da tahsil görmüş olanlar arasındadır. 

A vrupa'ya giden talebelerimiz ilk, 
orta ve yuksek tahsillerini Türkiye-
de bitirmektedirlcr. Hiç olmazsa li
selerimizden çıkmadırlar. Acaba biz, 
bütün bu müesseselerde, mmi terbi
ye namına, bir iki sene içinde silinip 
giden bir cila mı veriyoruz? Meşruti
yet mektepleri için bile bu zan doğ
ru değildir. Sıkı ve devamlı temasla
rımız, bugün yabancı memleketlerde 
bulı:nan gençlerimizin bizim milliyet 
ve inkılfıbımızrn davalarına çok daha 
bağlr kaldıklarını göstermektedir. 

Saraçoğlu'nun annesini • 
cenazesı 

Bir memlekette ilk ve orta tahsilin 
yabancı mekteplerde yapılmasındaki 
mahzurlara itiraz etmem. Fakat ke.ş

ke mümkün olsa, paramız yetse de 
ne kadar yetiştirdiğimiz genç varsa, 
onların hepsini garp kültur aleminin 
feyizlerinden istifade ettirebilsek! 
Memleket, en küçüğünden en büyü
ğüne kadar, t a m t c r b i y c l i 
fikir ve ihtisas unsurlarına muhtaç, 
değil, açtır. 

Sarafoflu'nun anne.inin cena.ze•İnİ takip edenler 
(Yazıaı 8 inci sayfada) 

Eğer yetişen gençlerimizde bir ku
sur bulursak, onun sebebini, yabancı 

memleketlerde tahsile gönderilmi.ş 

olmalarına değil, kendi müesseseleri
mizin zfıfına ham/edelim. Kaldı ki 

milli terbiye bakımrndan bu müesse
se/erimizin şimdi her zamandan daha 
fazla kuvetli oldııklar1na da şupM 
etmiyoruz. - Fatay 
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1939 Devlet bütçesi 
Dün Ulus okuyucuları 1939 ma M k ı d · 

)" 1 d 1 t b"" d • . - e tep er ekı talebe sayısı her A k 
ıı ~ıl ı bev eh u ~esının. a_na rakam.. yıl süratle kabarıyor. Birkaç yıl için n ara muhlel'ıl'ı 
arı e azı uausıyetlerını Öğr • 'h · U"" 1 "hl 

oldular. Sayın Mali c Vekil" enınış ı tıyacı ka!"§ıhyacağı tahmin 4 edilen gu r U ta fi er : 
natında · b ~d Y. 1 ~eya - yapılar, hemen doluyor, hatta taıı -
.. k"I y~nb~ u .. cenın! kemlınden yor. Yeni yıl maarif büdceşinde artı. Bizin inkılap tarihimizde bazı uğur- Tamaıovara takımı once ı er r:ı ı mutevazın ve s · • ı b ' b · ·· ı ·h oldu· .. 1 d"k amımı rı an ır uçuk mılyonla nafıa bud. u tan lcr vardır ki, bunlara, belki bir 

gunu soy e ı ten &onra yekunu . k b' 1 • • k 1 t d"'f . . . nun r · k' f k' h . . - cesıne mc tep ına arı ıçın onu an esa u netıcesı olarak bırçok büyük 
m 'J ma 

1 

~n •ta ldta ı ız ıçınde on bir yarım milyon, büyiik bir tedbirin i'ler sığdırılmıştır. Martın biri ile üçü ı' le karıı laııyor 
~ Yt~n ar mıı 0 uğunu da müjdele-, sağlam başlangıcı olacaktır. arasındaki ilr gün bu tarihlerdendir 

mıt ır. :r • 

y . b""d d Yeni büdcede vatandaıları bir_ Bakr:uz: Bir mart 924 de devlet Romen Tama§OVara futbol takımı 

Bugünkü maç Günün peıinden 1 
·'-----

2-3-ı~ 

Hôkim ve müddeiumumilerden --
Şubat 1939 da terfi 

müddetlerini bitirenler 

farklenı ~ ce e g?çen yıla göre §U çok hastalıkların pençe.sinden kurt&- tarafından dcmiryol inşaatına başla.. b 
arı gormckteyız· ak .. d 1 k"I" t" 1 • nıldı G 'h .. .. .. . ugün sabah şehrimize gelecek ve ög· _ K d'I . • f" 

1 Y . .. . · rac muca e e le§ ı a ıy e zıraat · ene aynı tarı te tutun reıısı sa 1 en ı erını ter ıa şayan gördük-
- e~.1 bud.cenın muraf yeku _ mahsullerinin ıslah ve inkiıafı işleri_ tın alınmıştır. Bu iki tarihin bugün bi. e üzeri saat 12·15 de 19 Mayıs Stad - leri halde bu listede iaimlerini bula

nu 1938 b~dcesıne göre on bir mil - ne de biraz geniılik verilmiıtir. ze neler kaza-:ıdırdığmı ıöylc bir ha. yomunda ilk maçını Ankara muhteli mıyanlar bir ay içinde Adliye Veka-

Adliye Vekaleti, terfilerine halen kazai ve inzibatt bir mani oJ. 
mıyan muavin, hakim ve müddeiumumilerle hakim sınıfından,... 
yılanlardan ıubat 1939 gayesine kadar terfi müddetlerini bitire" 
ceklerin isimlerini meslek ıınıflarına göre teabit elmİftİr. 

kemesi reisi M. Faiz Yürükoğlu, çı· 
nakkalc ecza hakimi Osman Yümniı Al 
tınel, Zonguldak reisi Hüseyin EkJnel 
Kavur, Üsküdar hukuk hakimi lrfall 
Gür.kan, İstanbul ağır ceza mahkeıne
ai reisi M. Refik Omay, İstanbul 2 iır 
ci ticaret reisi İsmail Hakin Tur. 

cyonı· fazla ıle 260.956.000 liradır. Memleket, bu çalıf1Daların ne ka • tırlayınız. ile yapawtır. Jetinde müteıekkil ayırma mecliaine 
e ır raka b k t Maçın böyle erken bir saata ahn • 

1 mı unun pe az stünde dar kıymetli olduğunu ölçecek tec - 2 mart 924 de parti grupiı hilafetin, müracaat edeceklerdir. Liateyi ay • 
0 acaktır. rübelere fazlaıiyle maliktir. Şcriye ve Evkaf veldiletlcrinin kaldı- muınm aebebi, •por merakhlannm nen neırediyoruz: 

2 y · b""d günün yemek tatili aaatından iatifade-
- enı u cenin masraf kısmın. Demiryollarnnızı uzatmakta de. rılmasmı kabul etmiştir,; üç martta 1 . . Do'"rdu"ncu" derece L~kı'-'-r d b crıni temin içindır. Verilen malGma. nu uue ~ azı ana. rakamlardan geçen yıla vam edeceğiz ıu, yol gibi birçok ba. Türkiye Büyük Millet Meclisi hilale- ı"zmir ağır ecza rclsı· B. M•hmet 

511 "' b ı · ta göre, tchrimizde iki maç yapacak o- .. ... .,,ore eı mı yona yakın tasan-uf ya • yındırlık iılerimiz asla durmayacak- tın ilgası, tedrisatın tevhidi, Şeriye ve reyya Orhon. 6 ncı derece hiikiml.er 
1 p · lan romen takımı oldukça kuvetli bir pı mıthr. roJedeki rakamlar bunun tır. Sanayi programımızı tahakkuk Evkaf vekaletlerinin kaldırılması ka- Temyiz mahkemesi raportörü ~. 

b" ·ı ekiptir. İakenderiye, Kahire ve Filie - ., J_ L~ or-. ır mı yo.
1
nunun düyunu umumiye, ettireceğiz. nununu kabul etmiştir. oeıinci uerece ı..Ukimler settin A'fdemir, Ödemi"' ceza hakiııı& 

tin'dc yaptığı bet müaabakayı kazan- :. . yarım mı yonunun maliye, yarım mil- 1939 mali yılı büdceai de ukurucu Ge:ıc 3 martta demiryol politikası Adapazarı Reisi Muatafa Cclileddin Muatafa Münif Çağlar, !:!i.bin.karah.ı.. 
f mıttır. İçlerinde iki beynelmilel o - ~ yonunun na ıa, bir milyon yediyüz ve koruyucu,. mahiyeti içinde; refah kanunlaşmıştır; Mutlu, Isparta Hukuk hakimi Ahmet aar aaliye reisi Cemal Aksu, Rize ağıt 

lbn d k yuncu vardır. H _1 a 11 o uz bin lirasının iktısat, ve terakkiye doğru hızla giden m~ Gene aynı gün medreseler kaldın)- amdi GUran, Maraf hlkimi On U- ceza mahkcme11i reisi Hüseyin KurtıP g er' · · d d" • k Bu takıma kartı çıkardnwn diltUnU· ıaının e ıger ısnnlardan yapıl· leket için mesut bir kademe olacak - mıştır.... ıur, Eski§ehir ağır ecza reisi İbrahim du, Balıkeair ceza hakimi Hasan ffat-
d ~ ·· · len Ankara muhtelitine O'elince ·, Fut- -J ıgını gosterıyor. tır. Onun bünyeaindeki aaflamhkla Tek bir güne sıkışmış olan şu inkılap • Ethem Ertem, latanıbul asliye ceza bi Gürpınar, Elbistan hukuk hikitıP 

B F bol Ajanlığının tebliğinden muhteliti-
. uad Ağralı, bunlarm "tasamı- üzerinde çahıacaklarm vatanaever ~ larm bu millete neler kazandırdıkları- mahkemcai reiai Ömer Cemil Güzey, Mehmet ŞükrU Yeyin, Temyiz mahke-

f ··mk ·1 ı 1 mizin ıu tekilde çıkarılacağı anlatıl • Af k u mu ün görülen tertiplerdeki liği beklenı en erin faz asiyle tabak- nı düşününüz. Bu tarihleri hatırlama.. yon hu uk hakimi Halil Hilmi Ak- mcai raportörü Nuri Özkök, Sinop rfl' 
t 'il maktadır. enzı er ve muvakkat mahiyetteki kuk edeceğine ıüphe bırakmaz. nuz lazımdır. ~u bakımdan .ki, yepyeni Necdet çal, Çorum reisi Ali Afif Akan, Koca- isi İbrahim Önder, Konya ecza hiki-
hizmetlerden yapılan ta&arruflar" Büyiik Millet Meclisi; tetkikleriy- bir hayat nizamı lnıran Kemalizmin Nuri Ali Rıza eli hikimi Mehmet Nail Töre, Kasta· mi Abdillaziz Cesaam, Upk ecza Jıj]ci-
olduğunu aöylemektedir. Je bu değerli projeyi memleket iç.in asn yıla nasıl sı(!dırdıi!ını eserlerivle Nuaret Hauıı Ketfi monu reisi Mehmet Nuri Tokses, Tem mi Hasan Tahain Erem. Gürün Jıjld-

3 - YukaNlaki bet milyonluk ta - daha faydalı kılacaktır. Binaenaleyh tekrarlryabilmek icin... Bu. bilhassa Hamdi Arif Orhan Haıiaı Zeki yi.z mahkemesi raportörü Mehmet Sa- mi HulOai Güngör, Elmalı hakimi .Ab-
aarrufla on bir milyonluk büdce ar - biz bu yazılarımızda yeni büdcenin yeni yctisen nesil için çok faydalıdrr. Bu takımda noksan olan tarafuı yal- dık Akıgiln, Bursa ceza hakimi Muata- met Remzi Özel, Tokat hukuk hikiınİ 
tııı, devlet nıaaraflarından bazılan- ilk rakamlaryla ifade ettiği huawi - Biitçelerimiz: ruz aağ açık olduğu kanutındayız. Fa. fa Nuri Ülkere, latanbul asliye hukuk lamail Akyol, Burdur hakimi Seyit 
nın geçen yıla göre aıağıdaki mik - yete temas etpıek iatedik. kat An.kara'yı tcmail etmek ıerefini reiai Mehmet Suphi Tolon, Bilecik Yahya Güvendi, Urfa ceza hikimi Sa. 
darlar içinde artmasını mümkün kıl- Kemal VNAL Yeni bütçemiz, içinde bulunduğu_ deruhte eden bu aençler, aayret g~ - hukuk hikimi Murat HulQsi Türk· lim Kara.gözoğlu, Erzurum hukuk hS.. 
mııtır: muz 938 mali yılı bütçesine göre on tuirlene her halde yilztlmllzU gUldü - men, Afyon ağır ceza reiai Sezai Ba.. kimi Ali Rıza Şengün. Alanya ceza 

Milli Müdafaa 11.S milyon, Maa _ bir küsur milyon fazlaolarak Kamu. rccek bir netice elde etmek mümkün rıt, Utak hikimi Mustafa Erdem. İz. hikimi HU.eyin Ncıet Ust, Mersin ce-
rif Vekaleti büdcesi 1.5 milyon Zi - tay'ın yüksek tetkikine sunulmuştur. olacaktır. mir icra reiai lamail Hakkı Ergüvenç, za hikimi lamail Hakkı Kırgız, Teni"' 
raat ve Sıhat Vekaleti büdceleri altı.. Yeni Danimarka elçisi CümhurLyet bütçeleriniın hazırlan- Futbol heyetinin bu maçlara ait tcb- Trabzon reisi İbrahim Etem Sayhun, yiz mahkemesi raportöril Mehmet Mu 
far yüz bin lira, Emniyet itleri sekiz nıcm1ckctimizde masındakl prensibi, Mili! Şef §u cüm- liği 9udur : Temyiz mahkemesi raportörü Ali O. bittin Yüm, Temyiz mahkcmes~ rapor• 
yüz bin ve bazı daireler bir milyon lelerle ifade etmiştir: Hakiki, samimi, Beden Terbiyesi Genel Direktörlü - kay, Erzincan reisi Abdullah Sağ, törü Ahmet LQtfi Tan, Elazığ ceza ha.. 
1 İstanbul, 1 (Telefonla) - Yeni Da- bütr_p muvazenesi 1 K ır. a :r- g· ü Ankara Bölgesinden · onya hukuk ha.Ic:imi Mehmet Sabir kimi Ali K!mil Kavacan, Temyı'z mah 

' ıümarka Elçisi B. Dugurloo ıehrimi - Cilmhuriycti "lk b"'t · 924 b'"t · E bil · f Sa .; 1938 mali yılında 249 milyonu n 1 u çesı u .. Bu hafta Ankara'da yapılacak maç- r , Kayscrı reisi Yusu it Ada kemesi raportörü Süleyman Adil Duy 
zc gelmiştir. Bugünlerde Ankara'ya '"esidir· Bu büteç d ar'dat 129.2 t t 1 

biraz aıan bir rakamla cümhuriye - :r • e ev ı mas lar 2..,.ğıya yazıtmı-+ır : stanbul asli-ye hukuk reisi Ahmet r- sak, kinci sınıf Adliye mlifettici J{i-harekct edecektir • raf 140 4 ·ı ı· ı k h ı -r- .,. r 
tin en yüluek büdcesini yapmrya mu. · mı yon ıra 0 ara azır an- 1 - Romen Taımaşovara - Ankara fan Elgin, Antalya hukuk ha.kimi zım Haraççı, Samsun ceza hakimi İb. 
vaffak olmuıtuk. Bu yılki büdce mıştL 1925 bütçesinde varidat l91.3; Muhtcliti 2 - 3 - 939 pertcmbe saat Mehmet Rauf Kural, Üsküdar ceza rahim Etem Tathoğlu, Bursa hakimi 
projesi bunu on bir milyon af1Dakta- 11-1 A v A masraf 
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·4 milyon lira olarak tah- 12.15. Hakem: İhsan Törmıcn. Yan hikimi Mehmet Ali Akyol, Balıkesir Mehmet Burhancttin Ögen, İkinci sı. 

dır. Hangi kayııaklar üzerinde oldu_ A min edilmiş ve her iki biltçe de açrkla hakemleri: Nazun Altındağ, Asım ceza hakimi Süleyman Sakıp Kmoğlu, nıf Adliye müfettişi Cemil Tüzemen, 
ğunu uzun boylu jzaha giri§meden ~ kapatılabilmiştir. Kurt. Ankara ceza hakimi Ahdulkerim Naci Bursa hukuk hakimi M. LOtfü Köker, 
aöyJiyebiliriz ki bu aruı kazanç ve 1*7( ~ Bundan sonraki bütçelerimizde Bu maça i!tirik edecek sporcular Uras, M!lnisa reisi İsmail Rasim Uz, Zat İşleri U. Müdlirü lsmail Hakkı 
istihlak vergileri ve inhisar haaılah ~ prensip, denk bütçe, samimi blitçe, ha.. şunlardır : Malatya reisi Mehmet Sadık Erdem, Giray, Ankara ceza hakimi tbrahinı 
gibi vatandaıın refah seviyesiyle yük kiki bütçe prenaibi hAkim lmuştur. Necdet, Kefer, Nuri, Nuri (D.S.). Ali Bergama hakimi Abdulhafız Nuri Tu· Tevfik Kezer, İkinci sınıf Adliye mü-
aelen kısımlar üzerindedir. Bunlarm Bu eeferki bütçemizin fU enteresan Rıza, Nuaret, Keıfi, Hasan, Abdili, Hamdi, ran, Adana hukuk hakimi İbrahim Sc fettişi Ahmet Said Özdem, Denizli hu 
gelecek yılda tahakkuku beklenen huausiyctine temaı etmeden ğeçcmiye Arif, Orhan, Hiıim, Zeki, Glindü.ı, Fikret, nih . Aslan, Aydın reisi Ahmet Mitat kuk hikimi Ali Hakıkr Arsunel, Ceza 
bazı rakamla .. oldufu binaenaleyh cefiz: 939 mali yılı bütçemizin yek(L Habip.. Bibioğlu, Eaki,ehir hukuk hkimi Hay İşleri U. müdürü başmuavini Belde 
tahmininde isabet edilip edilmediği Bazı yerlerde kar nu, 924 senesi malt yıh bütçcabe g<>- Bu sporcular 3-3·939 cuma günü aa- rettin Vardar, Birinci sınıf Adliye mil Kayral. 
hatıra gelebilir. Büdcelerimizin ter - re tam bir misli fazla olmu, hatta bi- balı yıldırım treniyle Ankara'dan la - fetti9i Muatafa Nuri Okçuoğlu, Bite- 7 nci tkrecc hakimler-
tibindeki prensiplere kısaca temas devam ediyor raz da geçmiştir. On be ısenedc yüz. tanbul'a hareket edecek ve İstanbul cik hikimi Mustafa Suzi Gürbüz, Kü- . . . 
ecleraek yalnız gelecek yıl için tat_ de yilz artıfl. .. Bu bütçe art11ını millet muhtelitinin geçen yıl Ankara'ya yap- blhya hukuk hakimi Mehmet Hilmi Bolu suln bakımı Muatafa Aırm Ke 
mi nedil · obnayız, bu yıl büdceai - Dlin tehrirnizde hava kapalı geç- ve ın~ cket hayatının büt\in aafhala- tığı %İyarcti iade eyliyecek vo bu mil - Özkazanc Birinci aıaıf Adliye Ufttt._, ~i. Edremit ceaa h&kimi H~ 

• de memleket"" tabmın edıldıgın ıui • rUzrt;tir ccnupc .... ·-~'J--'- - ~ .... -·- i 1· d h• ...ı 1' Mut.;telı"t 7-"93n aah oünü ! n • Mehmet ecmaıettın ·ı uzemen, A.nı a - Al" U 1 B ' ' k h i . Aı...1 .. 1 ~" nın ... - k d h 1 mi t' En ··k artı,, mill ge ır e artı,, a;une ge ı- " ~ .. • ~ . . . A 'f ı ra , ırccı ;ı: mı uuu ccı ,,.. 
d d h len,·1 b'ır hizmet sahası aç- 3 metre a ar ız a es ! ır. yu - · TU k' bU u bul'dan Ankara'ya avdet eyliyecektir. ra agır ce.za mahkemcaı reısı H. rı B G l"bol h kuk h"k" · Ah t c:n a .. a •. _ sek suhunct 8 derece olarak kaydedil- ri:ıde artı .... Ve yenı r ırye, t n i ayar e ı u u a ımı mc 

_ B h ı· k d dah'l Gu'"ngo-rcn, İstanbul hakimi M. M - H d~ Ö t . ulh hı:ok· . Ah 1 tıgmı goruruz. bu a~tışlann vetdiği imklnlarla kurul- u mu te ıt a rosuna ı •por - am ı nen zmır s ~ ımı 
· mittir. • ü 1 tat !:!ahingil, İstanbul asliye ceza reisi t M . Ça, 

1 
h k k 1..e:k" . Şe • ı Cümhuriyet maliyesinin esaslı bır maktadır. cuların 2-3-939 pcrtcmbe giln saat 1 v .n .. Ak" me crıç, taca u u "' ımı v 

fi ... o-elecek yılların büdcelerini, Yurdda hava: Akdeniz kıyıları ve de 19 Mayıs Stadyomunda bulunma - Fazıl Soruşbay, uskudar hukuk ha ı- k t E t 
1 

S 
1 

h k k bak"mi 
--. • d ğ sunda kapalı ve y•r yer l d l k bul k k" S dk p . . •1 B" · ci e r anı, ungur u u u ı 

içinde bulunulan senenin gelirleriy - cenup 0 u " l e iye i · ı ·: ları ve seyahat için muktazi ikiıer fo - mi Be ır. ı 1.f ey.n~rAcıoigf uy, ırıGn Derviş Tüzel, Afyon hukuk hlkimi 
le ölçmektir. Türk büdcelerinin dai- yağılşı, diğer bölgelerde kapalı geç· Devlet dcmiryollarında vazifesi O- toğrafı da mutlaka getirmeleri ve 3 - smıf Adh~e. m

1
u ett.'şı r azar, a- Mustafa Mekin Törün, İstanbul sorgu 

m a tevazün kinde tatbik edilmesi - miştir. 24 aaat içindeki yağıılarm lan bir arkada•, son günlerde 1stan. mart_ 939 cuma gu'"nU saat 7.30 da is - ziantep reısı brahım Etem Sandıkçı. h•k' • H "" · F h tt" G'·r- İz 
~ " · · H H"l a ımı useyın a re ın o ...,.,, -nın. am· ı"llerinden biri de budur. kare murabbalarma bıraktıkları su bul'dan Ankara'ya gelenlerin hediye tasyonda bulunmaları. oğlu, Buraa hukuk bakımı asan ı • . . . h"ki . N" t H d" 

• . . mır ıcra muavın i1 mı ımc am ı 

1939 mali yılı büdceai hazırlanır- miktarı lpıala'da 2, Tavaata 37, Muğ· olarak en çok balık getirdikleri:ıi söy- 2 _ Romen Tamaşovara _ Ankara mi Kışl~loglu, O~u rc~~k~~~~. Cev· Tungay, Midyat ha.kimi M. Refik Ya. 
ken de içnde bulunduğumuz mali yıl lada 23, Alaçatrda lO, Aydm ve Kuş· lüyordu. muhtcliti. 4 - 3 • 939 cumartesi günü de.t Ş":11ınoğlu, E

1 
ır~e ım~ • ~ttm hm, Üçüncü smıf Adliye müfetti'i M. 

im aekiz aylık rakamı ele ahnmııtır. adasında 7, Bodrum ve AJaı;ıehirde 5, Furgon hep balık dolu ... Benim bil- ıs.•o. Hak-·. Omer Örcl. Yan ha_ Nıyazı Kayalar, zmır ceza hakimı s- R"f Gütr· T . hk · 
' d b"d :r - i1 _.. mail Kemaleddin Akaüt, İstanbul aali· .!_,~tM uf, Pernk~z maA kcme~ı rapor Bunlar bize, devlet ıelirlenn e, u. - Kemalpap.da 4, İzmir ve Turgutluda diğim hediye bulunımyan, daha dog· kemleri: Servet Öz, Aarm Kurt. • . . tonı uata a e ıncr, n ara ıcra mu 

ce tahminlerine gö~.e dev~h ~ır 31 Çanakkalede 2, Burdurda 41 Antal- rusu az bulunan nadir weylcrden olur. ye hukuk rcısı ~c~mAe\ Ze
5 

kı 
0
Fercl, avin ha.kimi Ali Kemal Şannan, ls-

fazlalık olduğunu g~stermbıttır. Bır. yada 13 kilogramdır. Taze balık deniz kenarında olmıya.., Bu maça iştirik edecek sporcular Bursa hukuk ~akımı . r~ ırrı may, tanbul sulh hakimi Mehmet Ali Bala-
rok yılların tecrübeaı de u arbtm her yer kin her zaman makbul bir he· cuma glinli ilan edilecektir. Gaziantep ashyc hlkımı Ahmet Ab- H k k . 

1 
i U .. d.. ba 

T Kari ··rı··1 · · b ı 1 d k :r 1 .ıı_,_ soy, u u ış er . mu ur şmua-
k alan dört ay içinde ne kadar olaca- a 0 u u u unan yer er c a- diyedir ama, İ&tanbulla arasındaki me- l·"'u tebJi1'e O'Öre sporcuların mu • dullah Kuancıollu, Zongu U4ll. ceza .. N t T 

1 
ş .- h"kımt" · 

ld rın top k ü tü d k" kal 1 • Kars ,,.,. • • • . . Ce da O k"'d vr.ıı usrc U11Ça p, av.,... et imı tahmine müaaiddir •. Şu ha e ra s n c 1 ın ıgı • safc on iki saate inen Ankara'ya haa. ayycn saatta göeterilen mahallerde bu- hak~m~ mah 1 Say _m,G'"sk u ar
1 

ceza Ali Necmettin Kı,lal, Kocaeli ceza hl· 
•'ımdiden .;;.ylı"yebiliriz kı gelecek ta 1, Sı_vasta 7, Erzurumda 10_ santi- . 'b' b 1 k et' k ban b"ra.z 1 l k l" 1 . ı..... hakımı Me met Emın o tepe stan· 
7 '"" retmış gı ı a ı g ınne a ı lunduru ma arı u up erın sayın .,_., - . . . M S l;h ddi kimi M. Celalettin Toksoy, İstanbul 
mali yıl büdcesi için düıünülen ar: mctredır. Uludağda 1.60 aantımetre- garip geliıyor 1,, kanlarından rica olunur. bul aalıye hukuk reısı . a <t a n Ih hı:ok' . M t f H tt" p k 

d 1938 l dir 1s • B" 1. . . Al" H'krn G"" au et ımı uı a a ayre ın er • tıt. içinde bulun uğwnuz . ma_ 
1 

• Biz asla bu fikirde defiliz: ta:ı. T~glacı, ıt ıs .r~ıs1ı •. ı et uk..- İstanbul sulh hikimi Osman Necdet, 
yılı büdceainde tahakkuk etmıı bır Rüzgarlar doğu Anadoluda durgun buldan Ankara'ya boyuna balık Ketire mu,, Yozgat rcısı brahım Etem Pe K .. H Sab • Sı'dar Ceza ı-

h • l kt hk tadını tatmadıklarını s8yliycnleri • · ~1 A k k k alık ara reısı asan rı ' T ıeydir, aade bir ta mın o ma an kalmıg, diğer bölgelerde saniyede en lim. Türkiye'nin toprağmda ve auta- sımctçıog u, n ara hu u m eme-
1 

. U ildü . . M h t Se 
t k . d bı·ı· .. "z' Tu'"rki.ye'nin . . . V hb" .. . B 1 k . en . m r muavını e me y. uzaktır. çok 7 metre kadar hızla esrniıtir. rında yeti~n sayısız nefis yiyecek e zıp c e ır mıaını .h sı kreıksıh~~. ieAıG~~düz,K a ı csır fcttin Ugur, Van Azası H. Tahsin Bat 

Gelecek yıl büdcesi gelirinin sağ - En dilşük ıuhunetlcr de Sıvasta 7, ve içeceklerine vatandaşların ağızları· üç tarafının toılu au ile ÇC'Vrili oldufu u u ew<ım . uvenç, aetamonu 
)amlıiı üzerinde bu kadar durduk - Vanda 12, Erzurumda 16, Karata 20 nı ve midelerini alı,tırmak için ... An- ve bu sularda dünyanın en nefis ha. hakimi Mehmet Emin Aygen, Ankara 
tan sonra bu artııın kıymetine de te- derecedir. kara'da senede yenen balığın nüfus hklarınr:ı yeti,tiii coğrafi ve iktıaa- icra hlkimi Talat Tokuz, Manisa hu. 
maa etmek icap eder. Son iki yıl i. En yübek suhunctler de, Antalya- başına kaç gram olduğU1lu hesaup et- di hakikati hlla bu auallerle tezat ha- kuk hakimi Abdullah Galip Kmoğlu, 
çinde vergi kaynaklarında - mesela da 13, lzmir ve Bodrumda 16 derece- mek cesaretini götıtcrebilir miairriz? linde<lir. I Birinci ıınıf Adliye müfettişi Alaed-

rna.%. 

8 inci derece hakimler 
Denizli sulh hlkimi Hasa:ı Hilmi 

Güler, Safranbolu ceza hakimi o.nan 
lıhami, Samsun ağır ceza azası Meb.. 
met Safiyettin Yüce, Diyarbakır azaaı 
Mehmet Şefik Turhan, Tekirdağ ceza 
hlkimi Abdurrahman Ziya Görgün. 
Kütahya azası Abdullah Kini Ertuğ, 

baıta aayım ve muvazene vergileri dir. Ve, Türkiye' de henüz milyonların ba· KUT AY din Sabih Alpay, İstanbul ticaret mah 

bazı hafifletmeler yapıldı, bunların ---------------------------------------------------------
yerine yeniden konulmu§ veya mat-
rahı geniıletilmiı vergiler yoktur. Şu 
halde artıı, büdcelerin yıllık rakam. 
ları arasmdaki fark kadar olmayıp, 
indirilen verıilerin eksikliğini de te
lafi edecek ölçüdedir ve bunun bil -
haaaa vatandaıın kazanciyle, istih -
lak kabiliyetiyle yiikselen rakamlar 
üzerinde olması, yurtta İ§ hacminin 
Ye bunun yarattığı refahın yükseldi. 
iini ıöaterir. Böylece dün Ulus sü • 
tunlarmda kavU§tuğumuz bü-dce ra. 
kamlan, bize memleketin huzur i -
çinde çalıpnakta ve kazanmakta ol. 
duğunu müjdeler. 

Yeni büdcemizin artan maaraf ra
kamları da Uzerinde dikkatle dura • 
cağrmız mahiyettedir. Milletler, bil
ha.aa arasında bulunduiumuz Avru.. 
pa ailesi derin bir emniyetsizlik için· 
de müdhiı bir aürat ve kuvetle silah. 
)anmaktadır. Dünyada herkes için 
sulh isteriz. Hiç bir İ:nilletle ihtilaf 
mevzuumuz yoktur. Ancak dünya 
ıartlarına uymaktan da geri kalama. 
yız. Herkes gibi biz de hakiki emni -
yetimizi ancak yurdumuzun her ıey
den koruyacak tedbirlerde bulabili • 
• Vatandatların kahramanlık hia-

nz. 'k 1 ·· ti . I biıtün teknı vaaıta an aura e :y e mak kabiliyeti yeni Türkiye • 
~vra ilın•• kuvetidir 1939 biidce. 

nın 1en .. d f ıu- 11 milyoal• 
sinin ınu • aa Mır bıa .ta. 

Osmanl1eada araplar1n 

anhyamıyacağı araPii 

kelimeler! 
Ba§yazarımız F. R. Atay geçen. 

lerdc yazdığı bir makalede bir dil • 
den ötekı dile geçen kelimelerden, 
zamanla kelimelerin mjna deliıtir • 
melerinden bahsediyor, burada ileri 
sürdüğu iddialara garp diJJerinden 
misa1/cr gctırıyor, prk diJJerinden 
misaller getirmeyi de, bir ikisinin 
işimlerinı sayarak, şark dlllerinde 
bilgin olanl11rrmıza bırakıyordu. 

Şark dilleri bilginlerinin yalcın. 
da bu mevzu11 dllir yazı yazacakları. 
nr umarrm. Onlar, hurrlana durur • 
/arken, dil meselelerinde zaman z11 • 
man, yarr buçuk ciddileıen bu faka 
sütunlarında bizim o mevzua dair 
bir iki satır yazmamıza salihiyetsiz· 
liğimiz mani olm;ııı fikrindeyiz: 

Masamın üzerinde ELHlLAL 
ısimli bir Mısır mecmuası duruyor. 
Bu nüsha Mısır maarifinin yüzün • 
cu yrldönümü münasebetiyle çıka • 
rılmıı .. fevlcalide bir nüsha" dır. Bi. 
dm Osmanlıcadan miras kalmıı ilci Wr .,..., •• 

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

' 

re ''fevkalade nüsha": halbuki bu 
Mısır mecmuası •·ıevkalidc nüsha" 
değil "adedi His" diyor. Hb lceli -
mesini bizim ne m&naya ku11andığı· 
mızı düıiinünüz. 

Mecmuanrn tarihi "1937 abril" 
dir. Abril, fransızlarrn Avril'i, ingi. 
Jizlerin Jlpril'i. Vaktiyle biz, nisan 
kelimesi yerine bu kelimeyi almı§ 

olsaydık, bizim medreselerde arapça 
okuyanlar kimbilir ne kızılca kıya • 
met koparırlardı. 

Gene aynı mecmuanın kabı aze • 
rinde bir kelimeye rast gelip mAna • 
sınr anlıyamadım: ••sekafe'' kelime. 
sine. 

Bir bilene sordum ve öğrendim ki 
bu ·•sekaf e" kelimesi kültür mukabi· 
lidir. O kültür ki bizim dilimize gl -
receğı zamanlar, ona "hars" diye a· 
rapça mukabil/er aramıı, durnıuıtuk. 
Demek ki o "hars" i bir araba söy • 

7llllil. 

Bu mecmuanm saylalarrnr çevi • 
rirken bir takım kelimelere rast ge. 
liyoruz. Meseli ''Rıyısat" kelimesi. 
Biz, bunu az yemek yiyerek yafa • 
mak gibi bir mjnaya alrrıs. Burada o 

kelime, bizim "terbiyeibedeniye" di. 
ye iki arapça kelime ile anlattığımız 
dersi ifade ediyor. 

Sonra 10611, yani lDıat, bizim "li. 
s11n" dediğimiz arapça Jcelimeain 
mukabilidir. 

"Mektep" kelimesini ise 11raplar, 
bizim "okul" mukabili olarak değil, 
''yazıhan~ .. nıulcabili olar11lc kulla • 
nrrlar. 

Biz 11tahrir" lte/i~sini "yazı yaz. 
mak" mukabili kul/anryoruz. Arap -
Jar ise "hüriyete eriştirme = eman. 
cipation" minasrn11 kullanrrl11r. 

Mecmuada mukabilleri yazılmıı 
bil takım kelimeler var ki ıunlar: 

TataVYlll' = Ewlutlon 
(il .. ,,. ,,.,,,. .... 

deriz ve buna ''nrim" gibi bir kar • tatanbul azası Mehmet Münip Bayrak 
ıılık bulununca gayretli kalem sa • tar, Amasya izaaı M. Numan Atalık, 
bipleri ayakl11nrrl11r.'" Van izaaı Ağa Besimözck, Çeıme bL 
Sınai= Artifici.al kimi Etrcf Sami Ataycr, Yeo:ıifehir 
(Halbuki sınai kelimesi bizde en. ceza hikimi Niyazr Akay, Tokat iza111 

düstriel lcarıılılıdır, bilirsinis... Abbaa Hilmi Tör, İzmir sorgu hakimi 
Buhtls = Reche.rche Halil Sıtkı Yıtsufoğlu, Ankara sulh 
(Bu kelime de bizde tetkik ve te • hakimi Ömer A.kadh, Konya azası O. 

tebbbu gibi ilci uydurma arapça .br. man Yctel, 
1r1ıkl11 yaıar.) 

Mehne = metier 9 ncu 'derece hakimler 
(Buna, biz sanat ve zanaat diyor· Hopa hakimi Mehmet Şevket Altın-

dulr.) dağ, Terme hakimi Nazif Kuter, To· 
El. fennUI Cemil= Beaux - arts kat bası Arif Hikmet Ayas, Osma.n
(Sanayii nefise diye iki arap keli. cık hakimi İbrahim Dikbaş, Ankara a. 

mesi ile anlattığımız ıey .. ) ğır ecza mahkemesi bası 1. Rasim Un 
Bizim "ıöhret kazanmak" mlna- gör, İzmir ıulh hakimi Abdullah Fer

srna kullandığımız "iftihar,, keUme. ruh Adalı, Ergani Osmaniye hakimi 
sini lran ve Hindistan gazeteleri Abdulvehap Feyzi Artıkoğlu, Kütah.. 
''ilan" mukabilinde kullanrrlar. ya izuı Yuıuf Ziya Gökalp, Ankara 

Uzun bir tetkik yapılacak olursa, aulh hakimi Ahmet Hamdi Öner, U. 
birçok kelimeler daha bulunabilir. zunköprü hukuk bakimi Necmettin 
SöyUyeceğimiz, söylemek istediği - öz~li, Ankara sulh hakimi Ali Ha:y
miz nokta şudur: arapçadan aldığı· dar Sosyal, İzmir azası Fevzutlah Us· 
mız ve osmanlıcada arapca ile maş - lu, Kırşehir ceza hakimi Hüseyin Ra· 
terek diye kul/andığımız kelimeler - uf Demirc:ioğlu. 
den çoğu - araplaırn anlıyamıyaca. l O uncu derece hakimler 
ğı • uydurma kelimelerdi. 

Bu türlü kelimelerin nisbetlerinin Nallıhan hakimi Ahmet Zühtü 0-
belirsiz olması, kolayca söküliJp a • ğuz Tunay, Ankara sulh hakimi Os.. 
ylması için aynca bir ubep ol.*11-.~m Selçuk. Malatya ıulh bikiqıi Ke. 
mıl- T. l. {Som .. ... "'1(Ma). 



-3-

( D lt N ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
~ ................................ ! 
l Dış POLiTiKA 
~ ............................... . 

lngiltere'nin yeni 

Filistin projesi 

DÜNYA · HABERLERi 

Yunanistan Franko1 

hükumetini tanıdı 

Uzakşark'ta ISTANBUL gazeteleri 
-

İngiltere üç 
CUMHURİYET 

4-~tll\ ilk haftasından beri Lon... 
~ 'k!çtizna eden Filistin yuvarlak 
tı~ ı"f~ransı bir netice vermedi -
~klı:nıd tıgıltere hükümeti, Filistin 
~i ·ı .a Yeni tanzim ettiği bir pro -l.._ _ı etı .. • 
~r , &unnıye karar vermi~tir. 

bıı ııro~ da_n verilen haberlere göre Mad rı·d cephesinde sükunet 

deniz hava 
üssü kuruyor 

Bükreş içtimalarmdan sonra 
Balkanlar 

"F .. ~enuı mahiyeti §Udur: var 
l~ 1~'lİn'deki mandaya nihayet 
)tti!ı~ 'Ye onun yerine arap ekaeri -
'~kontrolu altında bir devlet 
ll!rttı İleride bu devlete istiklal 

eyi dii. ·· k ,, 
Kırk sekiz saatten beri 

Londra, ı a.a. - Dcyli Ekspres ga -
zetesi yazıyor: 

"İngiltere Uzak doğuda üç büyük 
deniz havn üssü inşa edecek veya tadil 
edecektir. Bu sene beş milyon İngiliz 
lirası sarfedilcceıktir. Bu üsler Singa
pur, TriJtanala "SeyH\n,. ve aden üsle
ridir. Şimdiye kadar Singapur....._için 7 
milyon sterling sarfedilmiştir. 1939 da 
iki milyon daha sarfedilecektir. İnşa -
at bitince Singapur dünyanın en kuvet 
1i deniz üssü olacaktır. Trineolanee, 
İngilterenin uzak doğuda ikinci üssü 
olacaktır. Adenin yeni tahkimatı 600 
bin ingiliz lirasına mal olacaktır. Bu 
üsler yeni radyo postalariyle teçhiz e
dileceklerdir. 

\'..-, -yunme • 
\et b' -.,le.it mua konfennsınm müa 
~ ~netice vermiyeceği ilk günden 
lııaı t llııttı. Çünkü araplar, manda
~tti~ ldırılmasmı, Filistin'e iııtiıkli.l 
ı.ı~~•ini ve yahudi muhaceretinin 
14tİlı,. •bneaini iatediler. Bugün Fi
Fı...; •ıı bir milyon dört yüz bin nü -
lttp ~~rdır. Bunlann da bir milyonu 
1-t ~dört yüz bini yahudidir. Arap -'l(· dört yüz bin yahudinin yalnız 
dııı 'Yet haklannı tanımaya razı ol -
id. lt,. Yani bu teklife göre, Filistin 
,"i•nin mahiyeti ne olursa olsun, 
~ekette araplar kahir ekseriyeti 
)'tt edecekler. yahudiler de ekalli. 

halk Franko tarafına geçiyor 
Atina, 1 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Gazetelerin yazdıkla

rına göre, Balkan antantı konseyinin kararı mucibince, Elen hü -
kümeti, Yunanistan'ın Franko hükümetini hukukaın tanıdığını 
Burgos'a bildinniye, Burgos'taki ajanını memur etınittir. 

' kalacaklardı. 
I)· .. 

lltıı 1Rer taraftan yahudiler manda -
lıııthtlltbikmı ve genit ölçüde yahudi 
t.d·ı"c:eretine müsaade edilmesini is
)e~ er. Bu suretle yahudiler eueri
~I ltaı:anarak araplar ekalliyette 
~i '~aklardı. Ve böyle ekalliyet va
~etıne düıünce onlar da araplann 

lllrrru tannnıya razı oldular. 

~İrihirine bu derece zıd olan iki 
\' tiin telifi mümkün olmamıttır. 
~llgiltere de mutavusıt bir tekil 
ııı· kk yukarıki formülü ileri .ür -
~'Ye karar vermi§tİr. İtiraf etmek l&
d~ır ki birkaç aatrrlık yu:ı ile ifa
~ e ~ilen bu formülün mahiyeti müp
" eltıdir. Mandaya nihayet verilerek 

1 ~llPların kontrolu altında bir dev -
tt'' kurulmakla beraber, bu devlete 
~k ileride istiklal verilecek. Hatta 

İyi mcnbadan haber alındığına gö
re, Yunanistan'ın Paris el&isi, aynı za
manda Burgos elçiliğine de tayin olu
nacaktır. 

JUadrid'de siikfmer 
Madrid, ı a.a. - Fransa' dan avdet e

den Alvarez Delvayo matbuata beya -
natta bulunarak cümhuriyet hüküme -
tinin, ordunun ve halkın içinde bulun
dukları mUşkül vaziyeti müdrik olduk 
larını ve sUk(inet ve disiplinle hare -
ket ettiklerini bildimıiştit. Mumai -
leyh. cümhuriyet topraklarında panik 
hasıl olduğuna dair ecnebi menbalar -
dan verilen haberleri tekzip ve cep -
hedeki muhariplerin maneviyatı yük
sek olduğunu ilave eylemiştir. 

Münakalat nazırı De Los Rios, mat
buata beyanatta bulunarak cümhuri -
yet hüklimetinin vazife başında kal -
mıya karar verdiğini bildirmiş ve hü -
kümetinin siyasetini birdenbire de -
ğiştireceğine dair dolaşan şayialrı tek 
zip etmi.ştir. 

Paris ·ve Rıı.rgos' daki ltalyan 
el('ilerei görii§ecekler 

'ha müphem bir ifade ile "iatiklôl lıt,· Paris, ı a.a. - Matin gazete6inin 
ılmesi ileride düşünülecek.,, 

r. Burgos'taki muhabiri yazıyor : 
0 ununla beraber bu yeni kararın >lh 1 h" "Bir taraftan İtalya'nm Faris ve udilerden ziyade araplar e ıne 

!duğu anla§ılmııtır. Çünkü teıkil e- Büyük elçileri San-Scbastian'da gö -
.'<llecek olan devletin mahiyeti ne o- rUşürlerken, diğer taraftan da Alman
't a olsun, Filistin' de arap ekaeriye. ya büyük elçisi buraya ~uv~lat et -
,) ,_ -- a~·ıw.......ı..tı- a-..n .. _..-.... ~ ı;;;..~ nın mwllifırı bulun-
f, .tgı tere, a tour oeyannamesıyıe ... 
,Jiain'de bir yahudi yurdu kurmıya Roma, 1 a.a. - İtalya'nm Paris ibü -

\.:c\ifmı§ll. Bu teşebbüs, araplann mu- yük elçisi Guariglia'nm refikasiyle 
~~emeliyle tatbik edilemedi. Bunun birlikte İspanya'ya yaptığı seyahat 
11~erine, İngiltere Peel komisyonU- tamainiyle hususi ma!ıiycttedir. Bayan 
11'-n teklif ettigi projeyi tatbik ede - Guariglia ırkan ispanyoldur. Binaen -
~ Filistin'i araplar ve yahudiler a - aleyh bu seyahatin siyasi hiç bir ehe -
~l&ında taksim etmeyi ıdüşündü. Bu miyeti yoktur. 
a her iki unsurun mukavemetine 
~•ruz kaldı. Şimdi üç.üncü tıkkı ta - Franko'yu tanıyan 1ıiikiim~tler 

1P etıniye ve Filistin'i araplara bı - Rio de Jeneyro, 2 a.a. - Hariciye 
~lc:rrııya karar vermiıtir. Bu defa da nazırı, bugün, General Franko hükü -
t" hnıin edileceği gibi, yahudilerin i- metinin Brezilya taraf mdan resmen 
dll'aı:lariyle kar~ılapnııtrr. Filistin - tanındığını bildirmiştir. 
eıı gelen haberler, yahudilerin Yugoslavya, Franko hükümetini hu-

:~aplara kartı ayaklandıklarını bil - kuken tc1nımıya karar vermiştir. 
t 11'rnektedir. Binaenaleyh dün lngil - Paraguay hlikümeti, Burgos ile mü
ere, araplara karı• yahudileri hi. nasebat tesisine resmen karar vermiş
llıllye ederken, bugÜn yahudilere tir. 
~ll.r§ı arapları müdafaa etmek mec - "Le Droit" gazetesine göre, Kanada 
d \ltiyetindedir. lngiltere'nin Filiatin pek yakında Franko'yu tanıyacaktır. 
h~ki vazifesi hiç de gıpta edilecek 

1 
ır vazife değildir: Yahudileri arap
•ta kar§ı, arapları yahudilere kar§ı, 

Madrid'de uaziyet 
Avila, 1 a.a. - Havas muhabiri bil -

diriyor : 
Madrid cephelerinde mutlak bir sü

kun hüküm sUrmektedir. Bir tek silah 

hücumlar yapmıya mecbur kalmıyaca
ğını ümit eylemektedir. 

Tayyare bmnbaidmıanları 
Bilbao, ı a.a. - Umumi kararga -

hm resmi tebliğinde, frankist tayyare
lerin pazartesi günü Valensiya'yı bom 
bardıman ettikleri ve limanda bir ge
minin hasara uğradığı kaydedilmek -
tedir. 

Yeni Papa
1

nın 

seçimi işi başladı 
Vatikan, 1 ;a.a. - Konklavın baş -

lamasına delalet eden ruhuLkudüs ayi

ni bugün, bütün kardinallar huzurun 
da Pauline kilçük kilisesinde en eski 
kardinal Bchmonte tarafından icra 
edilmiştir. Bu merasimde kardinal 
Bacci bir hutbe irad ederek, '"bazı 
memleket gençliğinin hıristiyanhk nu 
rundan uzak ve mazinin yanlış yolla -
ruıa müteveccih bir tarzda yetiştiril -
mek üzere olduğu bir zamanda ycıni pa 
paya düşecek vazifenin ciddiyeti,. üze 
rinde ısrar cylcmişti'I'. 

Bunu mütıeakip Sikstin kilİ6e6inde 
yan aleni bir tarzda kardinalların ye -
min merasimi yapılma' ve nihayet Sen 
Darnaa -~....;;.erl~tir:ilmiş_~lan sa 
KOnıtııava ıştıraırt~.n aımuş- ıxlkar -
dinalden gayri herkes dışarı çrkmı§trr. 
Kapılar, içeriden kardinaller ve ~rşa -
rrdan da Vatikan Mareşali Prens Chi
gi tarafından &Ürmelenmiştir. 

Y~ni papayı &~ccek olan konklav 
toplantısı haşlamıştır. 

B. Göring İtalya'yı 

ziyaret edecek 
Berlin, 1 a.a. - Mareşal Göring'in 

İtalyayı ziyaret edeceği, salahiyettar 

alman mahfillerince teyit olunmakta. 
dır. Yalnız tebarüz ettirildiğine göre 

bu seyahat Mareşalin İtalyada geçir -
mek istediği bir istirahat seyahatıdır. 

Fakat, seyahat vesilesi ele, Mareşal ba 
zı İtalyan zimamdarları ile görüşebi • 
lecektir. Mareşale yakın iş arkadaşla -
rındaaı bir kaçının da refakat etmesi 
pek muhtemeldir. 

Fransa'nın Tunus'taki 

askeri hazırhklar1 
Roma, 1 a.a. - Bütün italyan gaze -

teleri Fransanın Tunustaıki askeri ha
zırlıklarını ehemiyetle kaydetmekte ve 
Fransanın bilfiil harpta imiş gibi ha
reket ettiğini yazmaktadır. 

Messagcro gazetesi Tunus budu -
duna doğru miıtemadiyen fransızlarm 
asker ve mühinunat sevkettiğini ve Tu 
nus garnizonunun gene tamamiyle hu 
duda gönderildiğini ve şehirde tek bir 
askere rast gelinmediğini ilave ediyor. 

l taly<ı 1.Aby<ı' ytı )·erıitlerı cı.<ikcr 
yolladı 

Londra, 1 a.a. - Havas: İtalya ha
riciye müsteşarı Bastia.ninini pazarte
si günü Yord Perthe İtalyanın Libya 
ya yeniden mühim kuvetler sevke.de -
eeğini bildirdiği iyi haber alan malı -
fillerde beyan edilmektedir. 

Bastianini, Fransa tarafından Tu -
mısa takviye kıtaları gönderilmesi üze 
rinc bu tedbirleri almak ihtiyacı hasıl 
Lörd Pertli m Italya tarafrrı<lan alın -
maısmıa b:rar verilen yeni tedbirlere 
karşı teessüflerini izhar ettiğini ilave 
eyl cımet kedir ler. 

B. Gafenko Varşova'ya 

hareket edecek 
Biikreş, 1 a.a. - .Rador ajansı tebliğ 

ediyor: 

Romanya hariciye nazırı Gafenko, 
3 mart cwna sa.babı resmi ziyarette 
bulunmak üzere Varşovaya hareket e
decektir. Kendisine hariciye nezareti 
genel sekreteri refakat etmektedir . 

Bulgar k1rah 
Belgrad'dan 

Bor is 
ayrıldı 

Belgrad, 1 a.a. - Bulgar kıralı Bo
ris, öğleden sonra Yugoslavya başveki
li B. Tsvetkoviçi kabul etmiş ve akşam 
Sofya.ya hareket eylemiştir. 

Yunus Nadi bu başmakalesinde, Bal -
kan konseyi ile Antant memleketleri 
matbuat konferansının, Bukreş'te aynı 
gunlerde yaptıkları toplnntılnrı mevzuu 
bahs ederek, bu toplantılardan sonra an -
tant esasında daha ileri adımlar atıldığı
nı. antantın balkanlar çerçevesinde sul -
hu koruyan kuvetli bir teşekkül oldufu
nu bir kere daha pek yakından miışahe
de edlldieini soyledikten sonra, antan -
tın tahakkuk ettireceği ikinci büyük mer
halenin balkanlara münhasır sulh için 
oldugu eibi hariçten gelebilecek tehlike
lere karşı da yekpare bir kütle halinde 
tedafüi bir vaziyet almaları olduğunu, 
balkanlı milletlerin dahili ve harici en 
buyük teliekküllerinin halli çarcı;ini bu 
balkan ittihadı tılsımında bulacaklarını 
illi.ve etmektedir. 

Denizbank'ta üç tube lağvedildi 

Denizbank'taki organizasyonun ve ta -
sarrufun temıni ıçııı mali organizasyon, 
bakım ve neşrıya tservislerının lagvedıldi
ğını, bunların ıeflerıyle memurlarının a
çıkta kalılıklarını, bunlardan başka ban -
ka memurlarından otuz uç kişinin daha 
v:ızıfesıne nihayc.t verıldıgını, bilhaıısa, 
teftııı heyeti ile fen kıımında esaslı ten
kihat yapılacaeıııı yazmaktadır. Aynı su -
tunda, vapurlar meseleıinin halli için Al
manya'dan sureti mahsusada bir heyet 
gonderıl<ligi, avukat Haaan Hnyri'nin, 
kendısine verilecek 12 bın liranın altı 
bin lirasını iade edeceği yolunda banka
ya mektup yazdıf:ı da haber veriliyor. 

lstanbul'un imarı 

"Nalına mıhına" sütununda Abidin Da
ver, İstanbul'un imarı i~inin ana hatları 
itibariyle Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'nın 
yükııek idaresine verilmesini istediği bu 
yazıaında, bu arzusuna iki sebep göster
mekte, birincisi Ali Çetinkaya'nın en ba
şarıcı Nafı Vekilimiz .)lduğunu, ikincisi 
de İııtanbul'un imarı pek muazzam bir i~ 
olduğundan bunun Nafıa Vekilinin sar -
sılmaz irades(ne yuksek otoritesine muh
taç olduğunu soylemektedir. 

Cümhurreisimiz lstanbul'a ıeref 
verecekler 

Ankara'dan aldığı hususi bir habere at
fen, Milll Şef'in yarın akşam lstanbul'a 
hareket edeceklerini, bu münasebetle bü
yıik hazırlıklara baıılanıldığını, seyahat 
programı hakkında kati malumat mev -
cut olmamakla beraber kendilerinin ls
tanbul'da bir müddet kalmasının muhte
mel olduğunu, bu müddet zarfında Dol
--ı..ı..- aor.o ... ~abc.:aklaı:;t..ll.r..hıı...ıara
mel olduğunu, aynı zamanda Cümhurrc
isinin civar kaza ve köylerde bizzat tet
kiklerde bulunataklannın tahmin edil
diğini yazıyor. 

Pazarlıksız sabf 

M. B. imzalı muharrir, içtimai mese
leler siıtununda, pazarlıksız satııı uıulu 
hangi madde ıizerinde tatbik edilmİliSe 
onun fiyatında bir fazlalık husule geldi
ğini, bu usulün muşteri için ancak aldan
ma vesilesi olduğunu söyledikten ı;onra 
bugüne kadar yapılan tecrıibenin kafi gel~ 
di~ini, vakıaların, kanunun da, tatbikatı -
nm da aleyhinde olduğunu ilave ederek, 
pazarlıkla alııı veriı;ten hürriyetimizi 
kullanırsak hiç degilse kanun namına al
datılmış olmaktan kurtulmak tesellisini 
duydugumuzu, devletin bizi bu teselli • 
den mahrum etmemesini ilave ediyor. 

Gençlerimizi nasıl 
ruz? 

TAN 

israf ediyo-

Bu ba:;makalesinde M. Zekeriya Ser -
tel, az zamanda büyük hamleler yapmı -
ya mecbur bir millet olduğumuzu ısöyli
yerek rasyonel çalışmak lüzumunu ileri 
sürmekte, ve Avrupa'ya gönderdiğimiz 
talebeden avdetlerinde istifade etmedi -
iimizi, onları ihtisasları ile hiç münase
betleri olmıyan işlerde kullandığımızı 
söylemekte, bu enerji iıırafının önüne 
geçmek için tedbir alınması lüzumunu 
hatırlatmaktadır. 

a.ıı. Matbuat Servisi 

Cümhurreiııi İsmet İnönü'ne mektup ya
zarak, mektep kitaplannın pahalılığın -
dan oikiyet eden tiırk çocuğunu bahis 
mevzu ederek bu pahalılığın kliğıdın gum
rüge tibi olmasından ileri geldiğini izah 
ve mektep kitaplanna mahsus kağıtların 
gümriık resminden muaf tutulması te -
mennisini izhar ediyor. 

Denizbank'ın İzmir teşkilatında 
tetkikat 

İktisat Vekaleti müfettişlerinden bir 
kısmının İzmir Denizbank teşkillitını tef
tişe başladıkları, bu tetkiklerin bilhassa 
Efe& ve Sur vapurlariyle Bayraklı ve 
Körfez vapurlarına ait oldugunu haber 
veriyor. 

Bir maaş meselesi 

"Okuyucularımız di,Yor ki" siıtununda, 
İzmit'te, öliı sicil müduru Yakup ailesi 
v~ ~ocukları imzaı;iyle aldığı bir okuyu
cu mektubunu nelirediyor ve okuyucu -
!arının, inhisarlar idaresinde olan aile 
reisleri öldiıkten sonra ufak bir harcirah
la aliikaları kesildieinden, fazla olarak i
darenin, aleyhlerine haksız bir ikramiye 
dfivası açtıklarından §İkayet ettiklerini 
yazıyor. 

iKDAM 
Cümhurreisimizin Amerikalılara 
hitabı 

Ahmet Afaoflu bu başmakalesinde, 
amerikalıların bizi yakın zamana kadar 
az ve yanlış tanıdıklarını, aleyhtar pro -
pagandaların tesiri altında kaldıklarını, 
Cümhurreisimiziıı vıesajının çok yerin • 
ele ve çok faydalı olduğunu söylemekte
dir. 

Bir intihaba fesad mı kanftı? 
Kartal kazasının Bostancı Ycniköy 

muhtar intihabına fesat karıııtırıldığı 
hakkında vilayete bir ihbar yapıldıgını, 
viUiyetin tahkikata başladığını yazmak • 
tadır. 

SON POSTA 

Yeni mebus namzetleri 

Ankara'dan aldığı hususi bir habere at
fen, namzet yekılnunun 2680 i bulduğunu, 
parti namzetlerinin vasıfları hakkında 
prensip kararları verildigini, yeni nam
zetler için muayyen bir yaş haddi kabul 
edildiğini, diğer taıaftan tere:;şuh eden 
haberlere nazaran, beşinci millet meclisi 
azalarından yeni seçimde tekrar nam -
zct gosterlleceklerin isimleri kararla;ı -
m!J bulundu~unu_yazmaktadır, 

ŞeıKer yo t;ri\kı var 

"Sabahtan sabaha" sütununda Burhan 
Cabit, bir tutam §ekeri, bir avus pirınci 
olmıyan köy bakkallarında bol bol ra • 
kı buluı:ıduğu hakkında bir kaç gun evel 
çıkan bır &azete hivadisinı ele alarak, 
ıçkı satııımdan memnun olan inhisar ida
resinin bu memnuniyetınc mukabil, cina
y~t vakalarından Adliye Vekaletinin, iç
kı yuzuııden curilyen vucutlardan dola • 
yı da Sıhıye Vekaletinin pek memnun ol
~amaları icap etti&:ine ıpret etmekte • 
dır. 

Yeni intihabat önünde 

Muhittin Birgen, "Her gün" sütunun
da, bızdeki intıhap sisteminın iki derece
li olmasından memnun gorunmiyenlere 
cevaben, bu sistemi degİlitırmek için u _ 
zun bir istihale devresine ihtiyaç olduğu
nu, bugun memleketin başında devlet re
isi olarak milletin çok iyi tecrube ettiği 
bir insan bulundutunu, kılavuzdan emın 
o!duktan ı;onra merasimın ehemiycti i • 
k_ıncı derecede ,kaldıgını soyliyerek, ııe • 
fın etrafında toplanan halk fırkası kad • 
rosu için.de ililiyerek, son on beş senenin 
a!laı;clerınden ayrılmıyarak bizı daha i
Y! ~ır devre gotiırcceğinden şuphe etmek
sızı~ ~e~e seve yeni intihaba &:idebile • 
ecğımızı ondan sonraki ıntihaba kadar 
da dıişunecek vakt1miz oldugunu yau • 
yor. 

HABER 

"111tedil araplan müfrit araplara, 
"'tatedil yahudileri müfrit yahudile -
~ kartı ve İngiliz memur ve zabıta 
~ll\'etlerini de hepsine kartı müda -
f._ ve himaye etmek, İngiltere gibi 
hit- devlet için bile çok güç bir İf ol
~lrdrr. Bu sebepledir ki İngiltere 
~ ınüzmin meseleyi likide etmiye 
lt.rar vermiştir. 

sesi dahi işitilmemiştir. Tayyareler, 
Madrid halkının Kuenka yolu ile şar
ka doğru gittikçe daha fazla miktarda 
hicret etmekte olduğunu bildirmekte -
dir. Gene tayyarelerin bildirdiğine 
göre, şehir içinde hareket mahsus de
recede azalmıştır. Kırk sekiz saattan -
beri nasyonalistlerin tarafına geçen 
erkek ve kadın miktarı, ileri karakol -
larında gevşeklik başgösterdiğine de
talet etmektedir. Arkada, Madrid'de 
giden bütü nyollar da yiyecek ve müb· 
rem ihtiyaç maddeleri dolu kamyon -
lar beklemektedir. Mamafih herkes, 
Madrid'e girilmek için ordunun yeni 

1 Amerika' dan Kızllaya yardımlar İtalya, matbuata Türkiye aley- İlk ·· h" J munte ıp o mak §erefi 
hinde bulunınağı menetti 

lngiltere'nin bu karan, Amerika. -
döl da iyi kartılaımamıttır. Londra -
dan gelen haberler, Amerika büyük 
t!lçiai Kenedi'nin İngiltere hükümeti 
l\eı:dinde gayri resmi te§ebbüste bu-
1\lnduğunu bildirmektedir. Amerika 
hl& ıneaeleye karıı, Filiıtin'de ya§ıyan 
.\rrıerika tebaaaı yahudilerin vazi -
htleri dolayısiyle resmen ali.kadar 
01abilir. Bu noktada da lngiltere hü
lcüıneti Amerika hükümetine şüphe
•iı: teminat verecektir. Bundan ileri. 
•i, artık yabudi nüfuzunun tesiri al
trrıda hareket ederek Filistin'de bir 
)ahudi yurdu tqkiline taraftar olan 
.\nıerika umumi efkarmm alakuın
dan ibarettir ki, İngiltere, buna kar
tı hassas olmakla beraber, hayati 
lllenfaatlerinin toplandığı mmtaka -
l•rda yaıamakta olan arap efkarına 
ltarşı daha az hassas değiklir. Kaldı 
iti Amerika efkarının Filistin' de ya -
~lldi yurdu kurmak noktasındaki a -
1iı.kası, timdiye kadar yahudilere 
lt•rtı platonik bir dostluğuna mün -
'hasır kalmıştır. Jngiltere yirmi sene
dir şarktaki prestiji namma ve bir -
~k ağır maddi fedakarlıklara kat -
1•1\a.rak Filistin'de yahudiler için bir 
~ kurmaya çalışırken, Amerika, 
~İr devlet olarak buns yardım için 
--... •imı bile kaklamamıfbr. Ve 

kaldırmıya niyeti de yoktur. Ameri -
kanm en koyu yahudi muhipleri bi. 
le, Jngiltere'nin yirmi scne-Oen beri, 
Balfour beyannamesini tatbik etmek 
için ciddi teıebbüı yaptığmı inkar e
demez. Neticede bu gayeye doğru bir 
adım bile atılamadığı gibi, Filistin 
anarşi içindedir. Ve bütün arap ale
mi de lngiltere'ye kar§ı kJ,kırtılmıt
tır. Büyük harbın heyecanı içinde 
düşünülen bu projenin tatbik edile -
miyeceğini anlıyan İngiltere, §İmdi 
ricat ediyor. Yanht olduğu tecrübe 
ile aabit olan bir yol Üzerinde yürü -
mekte ısrar etmek, bataklrk içine 
daha derin gömülmek demek olur -
du ki Büyük Britanya gibi geniş im
paratorluk idare etmiş olan devlet a
damlarmın reaHzmine yalnıtır bir 
hareket olmazdı. 

Amerika'da Winting İndiana U. S. A. Kızılay şubesi tarafmdan bir top
lantı yapılmıştır. 

Bu merasime Şikago fahri lronsolosumuzla beraber ecnebi devletler kon
solosları da iştirak ve mütelrabilen heyecanlı nutuklar teati etmişlerdir. 
Ayrıca bu toplantı vesilesiyle Kızılay Cemiyetine nakden yardımlarda bu
lunulmuştur. Resmimiz, toplantıya iştirak eden vatan.dqlarmuzı ve misa
firlerini bir arada l<illte~JUAUr .. 

Bu hafta gelen İngilizce N ews Review 
mecmuasına atfen, italya'nın Akdenız e
mellerini gosteren mahdut harta mese • 
lesinden dolayı, İtalyan propaganda na
zırının hükumeti tarafından muahaza e
dildiginl, İtalyan eazetelerinin Turkiye'
yi tenkit etmelerinin resmen menolundu
gunu, harta neşreden İtalyan ıazetesi 
başmuharririnin cezaya çarpıldığını ha • 
ber veriyor. 

Abide iç.in yapılan israflar 

Akademi mıidüni Burhan Toprak'ın 
ihtiyaçlarını karşılıyacak parası olmı ~ 
yan bazı vilayetlerimizin, Abide içın is
raflar yaptıkları yolundaki sözlerini nak
lederek, abidelere sarf edilecek paranın 
hukıimetçe makul bir şekilde tayin 
temennisini izhar ediyor • 

VAKİT 
Kendi gemilerimizi kendimiz 
yapabiliriz · 

Asım Us, bu başmakalesinde gemile· 
rimizin kendi tezgahlarımızda ;apılması 
fikrinin Ankara'da miısait karşılandığını 
söyliyerek ayn ımevzua avdet etmekte 
ve İngiltere ile bir anlaşma yolu aran -
ması lüzumunu ileri sürmektedir • 

YENİ ~ARAH 

Mektep kitaplarmclan verııi 

Nizamettin Nazif, bu balilık altındaki 
Yazıı;ında, 422 saylavlık için bir kaç bin 
namzedın fazla gorulmemeıi lazım oldu
gunu, her sandalyaya aliacı yukarı yirmi 
namzet ısabet etmekte bulunauı:unu yaz
dıktan ve hır daktiloluk için miısabaka 
açrldıgı zaman en az elli "talip" namzet 
çıkarken İllr ı;aylavlığa 20 namzet çok 
mudur? sualini irat ettıktcn sonra, bu 
namzet çoklugunun aynı zamanda mem
lekette siyasi şuur dcrecesıne gittikçe 
yukselmekte olducuna delil olduı;unu 1 • 

Iave ve kendisinin ilk muntehip olmak 
şerefini her ııeyden ustun tutmakta oldu
gunu soyliyerck şöyle dıyor: "Seçme, va
tanda:; olmak demektir. JJk muntehıp ol
mak ııerefi bana yetiyor. Niçin? Zira 
miıstakil medeni Tlirkiye'de vatandaı 
olmak ııerefini muhafaza edıyorum.,. 

SON TELGRAF 
Atina dönü,ü 

. ~tem 1z~c:t Benice, bu yazısında, Ha -
rıcıye V ckılı Saraçoglu'nun bızc yalnız 
dost ve muttefik yunan nıılletının se~ gi 
ve se!~mlarını degil, aynı zamanda dun
yaya omek bir sulh prcnsibınin bır kere 
daha perçınlenen hava ve bunyesını getır
mekte _oldugu.nu yazdıktan sonra • Bal _ 
kan mılletlerı arasındaki sıyasi hudut _ 
ların kalk~cağı günler de uzak olmıyacak
tır - . d~mııı olan Ataturk'un bu temenni 
ve gorüşunu gene onun hazırladıkları Tu
na ~oyu - Basra kıyıları sulh kalesının 
ve aıyaı;i yekpareliı,:ınin ılk merhalesı 
olarak ergeç tahakkuk edeceı,:ini ve baJ
~an_ların hiç bir prt ve veçhile teshır ve 
ıolnsam kabul etm•s bir ınaanlık kutksı-

kili . iı 111& 
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İsfikbalde sömürgeler meselesi 

Alman sömürgeciliğinin 

takip ettiği hedef nedir ? 

1 Le Temps'da Pierre Mille 

M csele şu suretle hulasa 
edıhrse peK hatba du. 

5ulmu~ oımaz: alman nasyonal 
• sosyalızmı şun udemek ıstı • 
yor: "ıçerıde ııosyaıızm ve dı • 
prıda genı§leyıcı nasyona • 
hzm." handı \rını yuksek komı
serı B. Andre 'ı ouzet somurge 
meselesı ve dunya sulhu ısım
lı eserınde bunu sahıcı vcsıka
lar ve şuphe goturmez mısaJ. 
!erle vazın bır surette goster • 
mextedır. 

···· lçerde sosyalızm. Bunun 
tahakb.-uk ettırılmııı tasavvur 
ve ıormulu askerıdır. liır ame· 
.~ıkan munarrırı, daha 1886 da, 
mecburı nızmetlı mılıtarızm" 

ile soııyalizmın gunun birınde 
ıster ıstcmez bırleşeceklerını 
haoer vcrnıışu . .t'roıeter bır as
kerdır kı, sanayıde veya zıra
atte, kendısıne ekmekten baş
ka mu11terek ve dırıJe bır heye
can talı meden her nevı eglen
ce ve temalialar temın eden 
asgari bır ucret muıs.abılınde 
hızmet etmıye mecburdur. Bu
nun fılı netıccsı ı;udur kı, bu 
proleterın - bu ··mıllı" sosya
lizm usulunun mevcut olduğu 
Almanya'da Rusya'dakındcn 
daha zıyadc kamı doymuyor. 
:Fransa'dakınden daha az, ln -
gıltere'dekınden ve bilhassa 
Amerıka'dakinden çok daha az 
doyuyor. 

Fakat kapitalist ve endust • 
riyel de sulh zamanında "harp 
ekonimısı" şartları ıçınde ya:;ı· 
yacaktır. Kapalı ekonomi, ya • 
nı karlan mahdut ve muraka· 
beli oldugu ıçin otarsi. "ranti· 
ye"Jer gıt gıde azalacaktır. 
Serbest mesleklere kendını ve· 
ren ınsanlar en zıyade rantiye 
&ınıfı ıçınden çıkardı. Bır ser· 
best meslek zihin istiklalini 
kuvtlendırır. Bu zıhın ıstıkla· 
li de sulh ıçınde veya tehlıke 
hahnde "harp ekonomısi" dıye 
adlandırılmak lazım gelen hal
le tezat halındedir. 

B ir mazeret mı bulmak la
zımdır? Bu mazeret o 

kadar antı • endıvudualıst ki 
netıce ıtıbariyle sosyalıst. ma
teryahst olan muhakemelerde 
buıuıacaktır (nasyonal • sos • 
yalıst programı madde l!I). De
mek kı "materyalıst" cıhan nı
zamı emrinde bir muşterek al· 
man hukuku olacaktır : Bu cı
han nizamı "ırkçılık" esasına 
istınat ettirdıgı ıçin, mantıkan 
cıhanıiimul olamaz. Yeni nas -
yona! - sosyalist ve ırkçı hu -
kuk da "imme hukukunu husu
ai hukuktıın ayıranseddı hava -
ya uçunnuıtur. Irkın temizligi
niimme kuveti eşhasının buku· 
kuna, bilhassa evlenme huku -
kuna mudahale eder... lrkcı 
medeni kanun ve ceza kanunu 
mi11i ~ereli muh.rıfa:z:ı ~tme.vj 
ve alınan ozunü korumayı en 
mühim hedef bildiği için, al • 
man topluluğuna faydalı olan 
ıey kanunidir, ona zarar veren 
de gayri kanuni." 

Diger pratik neticeler ara -
sında şu da vardır: "Devletin 
vatandaşa çalışmak ve yaşamak 
ımkii.nını vermeyi teahhut et • 
mesinı istiyoruz. Butun halkı 
beslemek mumkiın olmazsa, 
yabancı mılletlerin tebalan 
hudut haricine çıkarılmalıdır." 

Fakat şu halde, Almanyıı'nın 
ıomurgelerc sahip olmak arzu. 
ı;u nasıl meşru gorulebilir? 
Çunkü arilik prensıpi yaluız 
yahudı degıl, fakat somurge 
yerlilerinın de "aşagılık"ı esa· 
sına ıstınat etmektedir. Ari 
ırkın tahakkum etmilJ oldugu 
adamlardan bahsederken biz • 
zat Hıtler şoyle demı!jtır· "Saf 
ırktan olmıyanlann hepsi an -
cak ruzgarın supurmesi li.zım 
gel~n saman çopleridir." 

Sonra, Almanya'nın orta Av
rupa uzerındeki hegemonyası 
be pltı aeneye kadar tahakkuk 
cttirildıgi zaman, bizzat Hıt • 
ler'ın sozlerine gcire, bu vazi • 
yet bir somurge imparatorlu • 
ğunu icap ettirecektir. Bu bir 
tezat gıbi gorunmektedir. Fa
kat "Meın Kamp/" dıyalekti 

bu tezat içinde bir hukme var
mak iddiasındadır. Okuyunuz: 
"A141j;ı adamların mevcudiyeti 
ustun külturlerin teşekkulu i· 
ı;.ı.n esaslı tartlardan biri ol • 
muştur... Muhakkaktır ki in -
sanlıgın ilk kulturu doğuşunu 
ehli hayvanlardan ziyade aşagı 
ınsanların kullanılmasına bor!i
lu olmu:;tur ••• Fatih sıfatıyle o 
(Arya) aıağı adamları tabak • 
kilmu altına aldı, ve bunların 
paratik faaliyetlerini onları 
kendi emırleri ve iradesi altı -
na almakla tanzim etti. Bu su
retle magluplan guç fakat fay
dalı bir faaliyete dogru sev • 
ketmekle yalnız onların haya • 
tını kurtarmış olmadı,belkı on· 
ların hayat şartlarını da ıslih 
mıış oldu." 

B u suretle alman &omür • 
geciligınin hede!i bir 

nevı maııallınde kolelı"ın tesı· 
sı olacaktır. Bir yerlı elıt teıı· 
kili du:;uncesi alman tasavvur
larından tamamıyle uzaktır : 
.. Kabıleler ananevi içtımai hı· 
yerar&i usuliyle idare cdılecek. 
bir kaç beyaz memur tarafın • 
dan kontrol edılecektir. Bun • 
farın hayatları kendı ritimleri· 
ne göre, modem Avrupa ile. 
mıyle hiç bır temas olmadan 
geçcccktır." 

Fakat en garibi, B. Andr6 
Touzet'ın de ışaret ettığı gibı, 
Almanya'nın aynı zamanda di· 
ğer devletlerin somurge halkı· 
nı somurge sahibi devletlere 
karşı tahrık etmiye devam et • 
mesıdır. Almanya "somurgeci· 
Jıgın sonu"nu ıllin etmekte ve 
Asya'da, &imali ve cenubi Af. 
rika'da, Amerika'da bu husus
ta tahriklerde bulunmaktadır. 
Şimdılik hedef "esir milletleri" 
beyaz insanlığa kar§ı ayaklan· 
dınnaktır. 

Bır tezat daha mı diyeceksi
niz? Hayır. Çıinkiı aynı tehli • 
kenin eski alman somurgele -
rinde varit olmıyacagını dıi • 
&unmektedirler. Bu sömurgeler 
o suretle idare edileceklerdir 
ki ebediyen aynı halde kala -
caklnr ve kendı mukadderatla
rına sahip olmayı akıllarına 
getirmiyeceklerdir. Bu suretle 
Almanya e ki somurgelerini e
le geçirecek ve muhafaza ede
cek, bu esnada Belçika, Fran· 
sa, İngiltere, Felemenk kendi
lerininkileri kaybedeceklerdir. 

• Burada bütün dünyaya ııamil 
bır tahakkum ve iktidar irade
si gorulmektcdir. Çıinkü o za
man alman donanma ve hava 
kuvetlerinin aabip olacakları 
istinat noktalarını du!lilnun. Bu 
tahakküm hırııının Avrupa'da 
tatmin edildikten ııonra Alman
ya'nın bununla ikt.lfa cdccc&l _,.,,,.,..,,UJ. Dil4kl11; a:ırl a :ı:a· 

mandır ki sömürge meselesi 
bıitün geni:;liği ve neticeleriyle 
ortaya çıkacaktır. 

Silahlanmamn 

manası nedir 
Alman propaganda balcanı 

doktor Gobbels'in Fölkişer Be· 
obahter'de neşrettiği "1nıilte· 
re' de harp mi belirdi?" başlıklı 
maka/esinden: 

Bu mantık, bizim anlıya 
madığımız bir mantıktır. 

Bunun manbı nedir? Bu 
silahlanmıya bir man§ ver
mek lfızımgeliyorsa, bu şu 
demektir ki, muvafık görü
lecek olan bir anda, otoriter 
devletleri mahvetmeğe a • 
çıktan açığa azmetmişler -
dir. MalUmdur ki, bizler, 
demokrat memleketlerden 
hi çbir şey talep etmemek· 
teyiz. Bizim onlarla halle • 
dilecek hiç bir ihtilafımız 
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Tayyarelere kar~ı balon barajları 
. Kısa bir zaman zarfında dünyanın askeri olduğu kadar si

v~/ manzarasmı da dcğiştırmiş olan bombardıman tayyarefo • 
r~ne kar~ı üç turlu mudalaa sılabı vardır: hırı avCJ ıayyarelc
rı, oburu tayyare deli topları, bır diğeri de balon barajıdır. 
Saydığımız ilk iki mudafaa vasıtası berkesın bildi i şeyler· 
dır; lalcat, üçuncusu benuz bilinmıyen bır sılibtır. Avcı tay. 
yarelcri ile tayyare deli toplarını doğuş/arının daha ilk gun
lcrın~e ve hususiyle Cihan harbında gorup oğrendik. Balon 
baraıına gelıncc, bunun hakkındaki bıldıklerımiz, 1 ngiltere'· 
dekı neşrıyaıtan oğrendığımiz: noksan malumuttan ibarettir. 
Bununla beraber, oy/e anlaşılıyor kı, bu yem vasıta mukem
mclleştılcten sonra, hava teh/ikesı yakın bır itide asgari bir 
hadde ındırılmiş olacaktır. 

Balon baraımın da başlangıç gunlerı Cihan harbına duş
mektedır. 1917 de Somme meydan muhıırcbesınde, kcndılcrını 
duşman tayyarelerinin tehdıdi altında goren balon rasıt/arı, 
etraflarına, ulak balonlar uçurup ana balona baglıyorlardı. 
Bundııkı mabatları, uçurulan kuçuk balonları ana balona bağ. 
lıyan ıp sayesinde duşman tayyarelerinı kendilerinden uzak 
tutmakt1. Hatta bava elverişli olunca, bu kuçuk balonların ye
rine uçurtma bıle uçurtularak, aynı maksat elde edı/ebılıyor
du. Alınan netıceler pek buyuk muvallakıyetler vadetmışti. 
Nıtckım, bır muddet sonra, bu metot, genış bır sistemle fab
rıkaların hava hucum/arın akarşı korunmasında tatbık cdıldı. 
Mutemadiyen dÜ!iman tayyarelerinın hücumuna maruz kalan 
Sar, Loren gıbı yerlerde bulunan cepanc labrıkaları balon ba
rajlarıyla muhafaza altına alınmaga başladı. Harbm sona er
mesı, bu sıl~hm daha zıyade mukemmelleşmesıne manı oldu. 

Bu baraı. muhtelıl noktalilrdan uçurulup yubeltılen ba
lonlarla tesıs cdılmelctedır. Bu makaradan bırakılan ınce bır 
tel hala~/~, JOO. 500, 1.000 batta :,,ooo ve ıo.ooo metreye kadar 
yukse/tılırl~r. Bu makara, aynı zamanda, balonu tespıt eden 
çapalık vazılesını de gormektedir. 

. Bu vazifeyı başaran balon, bildiğimiz sabih balonların sc
kızd~ bırı kadar olup, sepet ve tayfası yoktur. Biçımı aerodi
namık oldugu ıçın, ruzgarın tesırme pek az maruz .kalmakta
dır. Üst kısmı o.ksiıen ıle doludur: dort hücreye ayrılmış 0 • 

lan alt kısmı ağır hava ılc doldurulmuştur. Hasılı, havada sıs 
ve bulutlar arasında, yavaşça hare.ket eden buyuk bır guver
crni andumaktadu. J.'akat asıl. silah balonun kendısi detil, 
onu tutan ve ancak bır kaç mılımetre kalınlığında olan inca 
halattır. Bu halat, kendiliğinden değil, bır .kur§un gibi uçarak 
g~len vt; kanatlariyle ona dokunan tayyare sayesınde öldiıru
cu bır sıllib olma.kt~dır. Çuakü, evcli. balat kopmamakta, gev· 
şek ve elistıkıyetlı olarak, havada sarkmaktadır. Tayyre te
mas eder ~tmez, aşağ~d.a makaranın freni otomatılc olarak açıl
ın:ktadır • bu andan ıtıbaren, halat, ilerlemekte olan tayyare
nın kanadını bır destcre gıbi kesmektedir. Madeni Jcanadlar 
da bu balata muvakemet edememektedir. Halat pervaneye rast 
gelecek olursa, yalnız pervane param parça olmakla kalmıyor, 
tayyarenın motoru de yerınden fırlıyor. 

Franklurter Saytung 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
yoktur. 

Otoriter devletlerin ide
olojik bir haçlılar seferine 
girişecekleri, bir masaldır. 
İşimiz gücümüz yok da, 
manevi ve siyasi nüfuzları 
sayesinde Almanya ile İtal
ya'ya bu kadar büyük mu • 
~ı-.ı.:; -·'-- ...__ -
nasyonal - sosyali.mü yahut 
faşizmi başka devletlere 
zorla kabul mu ettireceğiz? 
Milletleri içten kuvetlen • 
diren ve varlık mücadele -
sinde kendilerine kalkanlık 
eden bir devlet prensipini 
başka devletlere zorla, de -
sise veya hud'a ile kabul 
ettirmek için hiç bir sebep 
görmüyoruz. Nasyonal -
sosyalizmi Almanya'dan, 
Fransa'ya, İngiltere veya 
Amerika'ya ihraç etmeği 

allah bize göstermesin l 

Öyle ise, otoriter Jevlet
ler için sözde bir tehlike 
teşkil eden şey nerededir? 
Bi zonlara saldırmak iste · 
miyoruz. Biz onları nas} o· 
nal • sosyalist yapmak ni -
yetinde değiliz. Buna rağ
men onları tehdit ediyo -
ruz 1 Onlar bizden, bir 
dostluk esti yahut enter • 
nasyonal mesai teşriki ısti· 

yorlar. 
Demokrat memleketle • 

rin, 1918 den 1933 yılına ka
dar, Almanya'ya reva gör -

dükleri zillet ve ezanın. 
dünya tarihinde daha bir e
fi yoktur. 

"".>4lWJ1Y.."U.~HJimitliir ~ -
dece kendi kuvetine, onu 
güdenin cesaret ve disipli -
nine, kendi milletinin bir -
liğine borçludur. Ne yapa -
cağımızı şaşırdığımız o 
günlerde, yükümüzü hafif
letmek için, demokrat dev
letler kıllarını kıpırdatma· 
dılar. Bu itibarla, dostluk 
jasti yapmak yahut enter -
nasyonal mesai teşriki için 
fedakarlıkta bulunmak ki -
me düşer, Almanya'ya mı 

yoksa demokrat devletlere 

mi? 
Fölkişer Beobahter 

Atlas denizinden 

Büyük Okyanos' a 

Amerika donanması, bu
günlerde Atlas denizinde 
harp sonrasının en büyük 

~======================================~ 
çok çok teşekkürler. Her halde günün 
birinde sizi arayıp bulurum. 

l Hayatin içyüzüss-J 
Blis, oradan ayrıldı ve mihaniki bir 

surette gene bir iş idarehanesinin yo • 
lunu tuttu. Orada dikilip dururken 
genç bir adam, gelip ilfin tahtasına bir 
ilan yapıştırdı. Bunu okuyunca Blisin 
yüreği hoplamıştı. O sabah yedi omni. 
büs şoförü isteniyordu. Doğrudan doğ. 
ruya merkeze müracaat etmek lazımdı. 
Arkasında duran bir adam, bu ilanı o. 
kuyunca hemen dönüp koşrnıya başla. 
dı. Blis de onu takibe koyuldu. Nefes 
nefese merkeze vardığı zaman önünde 
beş kişinin durduğunu gördü. !ş başı 
Blis'i baştan aşağı süzdü. Elindeki ve. 
sikaları gördükten sonra biraz tered • 
düt etti: 

orasını araştırmak benim vazifem de
ğil. Benim adım Maylsdir; Bir sos· 
yeteye mensu~m. Buna "Kanada iş 
verme bürosı.l" adını veriyoruz. Buna 
bir hay .r cemiyeti nazariyle bakmayı
nız. Elimizde sermayemiz vardır: 

bundan lüzumlu işlerde faydalanırız . 

Göndermiye layık gördüklerimizin 
eline biraz para verir, onları Kanada • 
ya göndeririz. Navlunlarını veririz. 
Orada bir acentamız kendilerini kar. 
şılar, boş işleri bilir ve bunlara yer 
bulur. Bu işe ne dersiniz? 

- Ben bu sosyete hakkında biraz 
daha malUmat edinmek isterim. 

Delikanlı bir broşiır uzattı. ve Blis 
bunu cebine soktu: 

- Söylediğiniz şey benim işime gel. 
mez ama. güzel bir şey gibi geldi ba • 
na. Ben lngiltere'de kalmıya mecbu . 
rum. Talihim de çok geçmeden bura • 
da değişecek Bunu biliyorum. Fakat 
bunu da unutmıyacağım Sizi bir mud. 
det soı a tekrar goreceğimi umuyo • 
rum. '\ azıhanenizin adresi broşürde 
ya7 lı-tır. değil mi, 

ötekı ııo n,., tuhaf tuhaf baktı: 
- Sız acaıp bir adama beıuiyorau • 

t az.an: Filipı Upenhaym 

nuz, dedi, talihinizin pek yakında de -
ğişecegine nasıl oluyor da bu kadar e
mi.n bulunuyorsunuz? 

- Ondan katiyetle eminim. 
- Yoksa işin alayında mısınız? Ga. 

zetecilik falan gibi bir işle mi meş -
gulsünüz? 

Blis başını salladı: 
- Hayır, ne öyle, ne de böyle. Ga. 

yet sıkı günler yaşıyorum. Fakat mu • 
vnkkat bir müddet için. Bu sıkıntı gün. 
}erini eksiltmek elimdedir; fakat yap. 
mıyorum. Her nedense ortalık ışımıya 
başladı. Ben kalkıp şöyle bir dolaşıve. 
reyim. 

Delikanlı öksürdü. 
- Sosyetenin yapacağı bir şey yok 

demek; fakat biraz borç •.. 
Blis, muhatabının sözünü kesti: 
- Eğer isterseniz bir fincan kahve 

ısmarlayın, içerim. 
- Memnuniyetle, zaten kendim de 

',.eceğim. 
Bir dükkana girerek üzerinde buğu. 

lar tüten iki fincan kahve içtiler. Blis, 
yeni dostunun elini sıkarak: 

- Size rastladığıma pek memnun 
oldum, dedi. Ismarladığınız kahveye 

- Hiç omnibüs şoförlüğü yaptın 
mı? diye sordu . 

Blis, yüreği burkularak: 
- Hayır, diye itiraf etti, fakat her 

türlü araba kullandığım için bunun da 
hakkından gelirim. 

lş başı, bir kağıt üzerine şey 
yazdı. 

- Bu kağıt, senin tecrübe şoförlü -
ğün içindir. Arka meydanda 4 numara. 
1ı tecrübe omnibüsünü bulacaksın. Gol 
ders Grin'e kadar gidip gel, sonra ba • 
na tekmil haberini ver. 

Blis itaat etti. Orada tecrübe omni. 
bilsü ile içinde dost yüzlü usta bir şo -
för buldu. Direksiyone geçti. tık önce 
elleri titriyordu. Yanında oturan a • 
dam dedi ki: 

- Delikanlı, •inirlenme. Bu arabayı 
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deniz manevralarını yap
maktadır. Harp gemileri, 
tayyare filoları, bu manev
ra bölgesinde toplanmak i
çin, bulundukları yerleı:i 
terketmişlerdir. Amerika • 
hlarm teknik ve askeri bir 
gururla "uçan kaleler" adı
nı verdikleri ağır bombar _ 
dıman tayyareleri, avcı tay· 
yareleri en kısa yoldan he-
defterine varmışlardır; Bü
yük bir kısmı Kaliforniya 
sahillerinde San Diego'da 
bulunan dritnotlar, kruva -
zörler, torpido ve denizaltı 
gemileri, son yirmi yıl için. 
de, dünya denizciliğinin en 
işlek yolu olan Panama ka· 
nalından geçmek zorunda 
kalmışlardır. 53.000 kişilik 
mürettebatı ile 140 harp ge
misi 36 saatte 81 kilometre 
uzunluğunda olan kanalı 
geçmiştir. 

Bu hareketi idare eden 'l· 
miral, Vaşington'a verdiıi 

raporda, hiç bir hasara uğ -
ramadan, hiç bir aksaklığa 
maruz kalmadan, donanma
nın, vasati genişliği 150 
metre, derinliği 12.5 ile 14 
metre arasında olan kanalı 
geçtiğini bildirmiŞtir. 

Panama kanalı, Meksika 

- Kaliforniya hududundan, 
havada çizilecek bir hat ü· 

zerinde 5.000 kıleımetre, 

Florida'nın cenup ucundan 

ölçülünce de l.8il0 kilomet
re mesafede olmasına rağ • 
men, donanma, Amerika 
toprakları arasıııdan geç • 

miştir; çünkü, meşhur ',Pa

nama kanalı bölgt'si" her i

ki yanda 8 kilometre de• in· 

liğinde Birleşik Amerika 
toprağıdır. 

Fra.nklurter Zeitung 

Manı denizi alhndan 
Fransa'yı İngilf ere'ye 
bağhyacak tünel 

8 ugün ~ouvres'de ka-
raya ınen ve Lond -

ra trenine binen yolcu, tren 
Folkestone'a doğru sırtı 
tırmanırken barakalar, bi -
donlar ve paslı makine dö -
küntüleriyle kaplı bir saha 
görür. İşte 1882 de Manş 
denizi altında bir tünel in
şası faaliyeti burada başla
mış ve fransız sahillerinde 
de aynı şekilde faaliyete 
girişilm~ti. Manş'ın iki kı
yısında herkes bu teşebbü
se o kadar müzahirdi ki a· 
vam kamarasının vetosiyle 
durdurulmadan önce işler 
nld:}\Vo" ~ ;.:!.a-.: .Jillraıtfütl u 
güzel projelerinden biri bu 
suretle akim kaldı. 

Elli yedi yıl önce bu iş 
terkedildiği zaman Douv -
res'un kireçli sahillerinde 
Shakespeare kayalığından 

başlıyan tünel denizaltına 

1842 metre girmiş bulunu -
yordu .Bu ilk tünelin kut -
ru 2 metre 13 santimetreydi 
ve günde 13 metreden biraz 
ziyade bir süratle ilerliyor· 
du. • 

Sonradan projede yapı -
lan değişikliklere göre tü -
nelin açılmasına karar ve -
rildiği takdirde bu sefer es
ki yol takip edilmiyecek. 
tünel daha garpta 1ngilte -
re tarafından Sandling kö
yü ile Fransa tarafında 

Marguise Pinxent köyü a
rasında açılacaktır. 

Bu şartlar içinde, tüne -
lin genişliği, vaktiyle sir 
William Bili tarafından 

verilmiş olan rakamları bi
raz aşacaktır. Bu rakamla • 
ra göre asıl tünelin uzunlu
ğu 38,4 kilometre ve deniz
den önce yeraltı yolu için 
de 11,2 kilometre ki ceman 
49;6 kilometreydi. Evelce 
başlanmış olan çalışmaların 
süratine göre, Manş altın -
da tünelin açılması takri • 
ben 10 sene kadar devam e
decektir; fakat mühendis -
ler bugünkü aletler ve is -
tisnai jeolojik şartlar dola
yısiyle teşebbüsün beş ila 
yedi sene içinde tamamla • 
nabileceğine kanidirler. Bu 
~fertln urası \gt.:tttt:K"hı.<uı 

yıl ingiliz siıahlanma büd -
ce6inin takriben yirmide 
biri) takdir edilmektedir, 

fakat bu para tamamile ha
len mevcut olan iki fransız 

ve ingiliz şirketi tarafın • 

dan ödenecektir; hatta bir 

çok ecnebi devletler, bu a
rada Birleşik devletler ve 

Holanda teşebbüse iştirak 

etmek arzusunu izhar et -

mişlerdir. Metropoliten de

miryolları inşaatından alı • 

nan tecrübeler sayesinde 

biribirine muvazi iki tünel 
tasarlanmaktadır, içindeki 

vasıtalar elektrikle müte • 

harrik olacaktır. Havalan -

dırma işi trenlerin geçişi i

le kolaylaşacak ve icap e -
derse Londra metrolarında 

olduğu gibi bir ozon ecre -
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Anktıra 

PERŞEMBE: 2.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Tıirk IIJUZigi - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans, ve meteoroloji haber
leri. 

13.10 • 14 Mıizık (karıı:ıık prog-
ram). 

18.;)0 .Program. 
18.35 Miız:ık (oda müziği. Pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 'l'urk mu . .dgi (fasıl heye. 

ti - kurdıli hicazkar) Çalan
lar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gur, ~asri 
Üfler, Hamdi Tokay. Oku -
yanlar: Tahsin Karakuş, Sa
fiye Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi -
yat). 

20.15 Tıirk müziği Çalanlar
Veeihe, Refik Fersan, Fahi
re Fersan, Cevdet Çağla. O· 
k!Iyanlar: Sadi Hoşscs, Ra-
d!fe. l - ........ - Gülizar pcşre-
vı. 2 - Nuri Halil - Hüseyni 
şarkı - Artık yetişir. 3 • Ze
ki Arif • Dil· ·ke:;averan şar
kı • Gez dolaş. 4 - Zeki Arif 
- Dilkeşaveran ııarkı • Ka • 
ranlı.k uıuktan. 5 - Cevdet 
Çagla - Taksim. 6 • ···-··- • 
Rast ııarkı - 7 •••••••••• rast 
prkı • Çalıma bak efede. 8. 
Şemsettin Ziya . Kiırdili hi· 
cazkar ıınrkı - Güvenme hüs
nüne bu çağın geçer. 9 • Sa. 
dettin Kaynak - Kurdili hi • 
cazkar şarkı - Bir eun Y•&a· 
dık. 10 • Osman Nihat • Ni
havent sarkı • Fatma. 

21.00 Memleket f:aat ayan. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo • nukut borsası (fiyat). 
21.30 Müzik (keman solo. Se· 

yanı ile takviye edilecek • 
tir. 

B unca zaman önce baş· 
lanmış olan bu tü -

nelin neden tekrar ele alı
narak tamamlanmamış ol -
duğu sorulmaktadır. Bu i -
şe mani olacak teknik iti -
razlar veya mali güçlükler 
mevcut değildir. Fakat aa· 
-· ._.uuuıaoıuıılAr v,.r.t'hr .,., 
bağlıyacak olan kara yolu-
nun tahakkukuna mani o -
lan da budur. Büyük harp • 
tenberi iki defa, 1924 de ve 
1929 da proje İngiltere'de 
işçi partisinin iktidara gel
diği zamanlarda ele alınmış 
ve her ikisinde de bütün 
müzahir havaya rağmen as
keri mahfillerin mütalea • 

larına hürmeten terkedil -

miştir. Lord Wolseley, 

1882 de, turist kılığına gir
miş fransızlarm Douvres 

limanını ele geçirerek ian

darma kuvetlerini kılıçtan 

geçirmeleri suretiyle tü -

nelin İngiltere tarafındaki 

mahrecine hakim olmaları 

tehlikesini öne sürmek su

retiyle İngiltere'de proje • 

ye muhalif bir hava yarat • 
mıya muvaffak olmu~tu. B. 

Makdonald da 1924 de ve 

yatırdım. 

od . c dat Ediz, piyan adıo 
Reşit). ı . Van Bet 
ilkbahar sonat I 

21.SO.Muzik (Melodiler~ 
22.00 Müzik (kuçuk ~. 5' 

- şcC: N ccip Aşkın) (i 
- boeeğın dıigunu. 2 ·ıııı 
berger • Efsaneler or p 
da. 3 - Franz: doelle • 
in madlen sokagındıı· 4 • 
ktenwald • Grinzingde · 
puri. 5 - Frederikstll; 
endland suiti. 6 - Resrı 
eve gel yavrum. 7 • 6. 
- Macar dansı. No. 5· pi 

23.00 Müzik (cazbant· b 
23.45 • 24 Son ajans h• 

ve yarınki prograJII· 

Avrupa 

OPERA VE OPERE:1°~ 
\'1 Roma - 21.30 Parı• 
Ştutgart. ıt 

ORKESTRA KONSE~S 
VE SENFONİK J{O" 
LER: 12 Budapeşte, "ııı 
- 14 Ştutgart - 14.SS rı1' 
münster - 20.10 J{oloıc 
22.5 Var&ova - 22.15 
ya. vı 

ODA MUSİKİSİ: 18.20 Jıl 
zig, Münib - 20.40 ., 
Ceneri - 22.25 Dro~"1 

SOLO KONSERLERİ.: 
Stokholm - 17 Berlı11 

18.20 Breslav - ıs.35 ioJ, 
- P. T. T. - 18.-40 go 
- 19 Königsberg. ~ 

HAFiF MÜZİK: 6.30 1\ 
burg, Laypzig - 8.30 S 
nigı;berg, Münib - 12 ·~ 
lav, Münih - 14.10 ıfı 
- 14.15 Frankfurt .,,, 
~rlin - ı 5.25 Hamburl 
16 Alman istasyonları ~ı 
Frankfurt, Hamburg, S~ 
gart - 19.lS Münib -
Frankfurt - 23 Hambll1 

HALK MUSİKİSİ : ! . 
Stutgart - 19 Laypııı 
22.30 Ştutgart - 22.40 1' 
(Siğan orkestrası). - Z3 
lonya. 

DANS MUZl~t: 20.10 :sere 
Viyana - 21.40 Monte.., 
neri - 22 Sofya - ~· 
Belgrat - 22.20 KönigSb 
- 23 Floransa, Milano. 1' 
Parizyen - 23.25 Londoll 
Recyonal - 24 Lüksemb;r 
- 0.15 Droytviç - o.sO 
za. 

1929 da Fransa'nm ••sıı 

zamanında ani bir taarıut 
la'' tünelin İngiltere tar• 
fındaki metıhalini ele geS1'. 
rebileccği iddiasını iJt 
süren askeri mütalea öniıtl' 
de çarçabuk boyun eğrnift 
Bu iddia Fransa'yı, çok el' 
ha az dost devletlere bağl'' 
yan tüneller için de ilt' 
sürülebilir. Fakat geçef 

ı u r 
bir tün in 1 • ~ 

re için olduğu kadar :f. ~ 
sa için de, yalnız turi .... _ 
bakımdan değil, fakat . # 

halinde müdafaaları ve cı 
hazlanmaları bakımınclJll 

t· da muazzam faydalar arı:t 
mekte olduğu muhakkale' 
tır. Londra'da oturan ve tıı' 
projenin parlak bir istilc' 
bale namzet olduğundan ( 
min bulunan bir ameri1<•1' 

onun lehinde propaganöl 

yapmak için çok para bat· 
camıştrr. Fakat Wolsele)''' 

in ve haleflerinin geri id' 
diaları da bugün kendi • • 
leyhlerine dönmektedi' 

1ngiltere'nin, istikbalin l". 
zı tehlikeli ihtimallerincl' 
selametini temin için Maıtf 
altındaki bu tünele ihtiy-' 
vardır. 

Robert - L. Cru - Le TempS 

kullanmak, göründüğünden çok daha 
kolaydır. 

Blis, bu adama minnet dolu gözler -
le baktıktan sonra ömnibüsü işletti. 
Yollar. hata, yarı yarıya boştu. Hiç bir 
hadise çıkarmadan Golders Grin'e ka. 
dar gidip döndü. Usta şoför, tecrübe 
biletini imzaladı. Blis de bunu işbaşı -
na götürdü .. Saat dokuzda lisansım 
almış ve bir omnibüse tayin olunmuş. 
tu. Goldes Grin ile Vaterlo arasındaki 
yolda gidip gelecekti. Bir günde bu 
mesafe arasında altı defa gidip gelmiş, 
hiç b:r kaza çrkarmamıştı. Son sefe -
rinden indiği zaman, yorgunluğuna 
rağmen, içinde bir neşe vardı. Doğruca 
işbaşının yanına gitti. 

koşmıya mecbur kaldı. Tekrar direk. 
siyona geçti ve Londra sokaklarına 
yepyeni gözlerle bakmıya başladı. Öğ. 
leye doğru yağmur yağmıya başladığı 
için asfalt, kaygan bir hal almıştı. Bu 
yüzden bir iki defa tekerlekler pati • 
naj yaptı. Bundan dolayı akşam üzeri 
kondöktürden kağıt alırken yüzü hem. 
beyazdı. Kondüktör: 

- Her halde size söylediklerimi >"' 
tırlamış, ingiliz demiryolları işini tal'.' 
Iiye etmişsinizdir. Şimdi ben, daha :Jlf 

yade Arjantin ve Amerika'yı düşünil' 
yorum. 

- Sizin talimatiniza göre hardee' 
etmemiz muhakkaktır. Son tevdiat~ 
hemen bahsetmemin sebebi, burada rttİI 
nasız bir vaziyet görmemdendir. I~ 
ederim ki... 

- Size ücretimin ne olacağını sor. 
mayı unuttum, dedi. 

Adam güldü: 
- Otuz altı şiling, dedi. 
- Bana ilk haftalığımdan ödemek 

üzere birkaç şiling borç veremez mi • 
siniz? 

İşbaşı delikanlıyı bir aşağı bir yu • 
karı süzdü. Sonra elini cebine soktu. 

- Al bakalım delikanlı, dedi, sana 
be§ şiling, bunu kendi cebimden veri ~ 
yorum. Çünkü kumpanyanın nizamın. 
da avans para ver.ilmesi yasaktır. 

Blis: 
- Bu iyiliğinizi unutmam, diye ce. 

vap verdi. 
Blis o akşam Oksford caddesinde 

bir sıra evin üst katında bir oda bulup 
yattı. Öyle deliksiz bir uyku uyudu ki 
sabahleyin iP,ına yetişebiknok için 

- Ne oluyorsun; nen var? dedi, bil. 
tün gün arabayı gayet iyi kullandın. 
Daha ıne istiyorsun? 

- Tekerlekler biraz kaydı da. 
- Canım, ilkönce, her şoför bunu 

yapar; sonradan hepsi yoluna girer. 
İkisi birlikte bir birahaneye uğra

yıp birer kadeh içki içtiler. Sonra Blis 
bu adamın gösterdiği sempatiden dola. 
yı biraz gönlü ferahlamış olarak eve 
döndü. 

Ertesi sabah omnibüsünü Vaterlo 
köprüsü ite Strand köşesinde durdu • 
ğu zaman orada tanıdık bir çehrenin 
durduğunu ve ağzını açarak kendisi • 
ne baktığmı gördü. Bu adam, Mister 
Krovley idi. 

Adam, arabaya atlamıştı. Ertesi du. 
rakta Blis şu sözleri duydu: 

- Azizim Mister Blis ! benim genç 
efendim 1 Bu haliniz karşısında hayret. 
ler içinde kalıyorum. Allahınızı sever. 
seniz akıllıca hareket ediniz. 

Blis, Krovley'e karşı eğildi: 
- Vay Krovley, dedi, işler nasıl gL 

diyor? 
Adam bi rfısılh halinde cevap verd i 
- Dün namınıza otuz sekiz bin lira 

BUs, muhatabının sözünü kesti: 
- Bakınız, dedi, zil çalıyor ve ıııe' 

de hareket ediyorum. Eğer durduğu ' 
muz zamandan gayri bana otobüste eJiS 
söyliyecekseniz, şimdiden aşağı ~ 
nizi tavsiye e.derim. Şimdi arabaya bi' 
niniz. Eğer göriişmek istiyorsanız ötl-' 
ki durağı bekleyin. 

Bir çeyrek saat kadar beraberce ya1• 
culuk ettiler. Sonra Blis, mutad bd<l" 
me yerlerinden birinde durakladığı 
zaman Krovley gene yanma geldi. :D'' 
di ki: 

- Sizinle biraz konuşmalı: için şe ' 
birde verdiğim bir sözden vaz geçti? 
Demin söylemek istediğim mesele ü:t:~ 
rinde ısrar etmek istiyorum. Nere)'e 
giderseniz ben de gideceğim. 

- Son söylediğiniz cümle bir şii' 
mısraı mıdır, nedir? Kulağıma a,şif11 
gibi geldi. 

Biraz sonra Krovley, Blis'in 
~una vurarak dedi ki : 

(Sonu var) 
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Bayanlara Çember INGILIZ SILAHLANMASI 
• "liiç de yabancı gelmez. Her çocuk ı sol tarafa doğru 8 defa eğilip doğ -
b ıı da olsa • daha yeni yürümiye rulduktan aonra 8 defa da aağ lara-
•tladığı vakit bile, oda içinde, çın- fa; tabii, bu aefer sol bacağı büküp 

1"'•klı küçük çemberi iterek gez - aağ bacağı gergin uzatarak .•• 
llıe"tera hoılanır. Biraz büyüyÜnce de Üçüncü türlü hareketler bel ada -
rc~lartn en ziyade aevdikleri oyun- leleriyle kann adalelerini kuvetle~ -
;:.dara biri bahçelerde, kırlarda direcektir: ~a.ıu:nn Üzerind~ a.r~a u~-

VE AVRUPA POLITIKASI 
eber çevirerek koımaktır. Benim tü uzanıverıraınız, çemberınızı bır '° 1 .. k" ) ~ek iatediğim çember de gene tarafından iki elle tutarak ve ote 1 

0 ~berdir. tarafını ayaklarınızın parmakları • 
Çenther çocuklarm aağlıklarma eğ. nın altmdan takarak hem bacakları. 

•~leııcelerine iyi bir vaııta olduğu nızı, hem de belden yukarısını yer
libi, kendilerini artık çocukluktan den kaldırırsınız. Çemberi çok. ger -
Çı~'! aayan genç bayanların da meyiniz kırılıverir. Muvazeneyı bul -
~ilddarına • hem de biraz eğlence. duktan sonra tekrar yatar ve tekrar 
~İlle - hizmet eder: Onun daha bü. kalkanınız: fış fıt kayıkçı oyunun -
~-hizmeti, sonradan feleğin çe.m - da olduğu gibi. Bu da 10 defa. 

LA TRİBUNE DES NATİON'DA 

•• ngiltere hakikate azim mik -
yasta silahlanıyor. İngilte· 

re 1934 den beri kendisini tehlike
de hissediyor. 1934 den sonra ikin
ki defa olarak tehlikeyi 1935 ilk
teşrininde geçirdi, üçüncü ihtarı 

da 1936 da, Ren mıntakasının işga
li ile aldı. 

Bu silahlanmanın dünya 
sulhu üzerinde tesiri 

~en geçmek için kolaylık ver. Dördüncü türlü har~ket daha ba -
~dir. Çünkü çember. kendisini ait fakat en önemli olandır: Kendiniz 

llaııırnaıını bilen bayanm endamı· ayakta, çemberinizin bir. tarafından 
Ilı di:- 1 . b .. .. h k ti . b f d . -..e tır, utun are e enne za. elelrinizle tutanınız, ır tara ı a 
l'iflilc verir, iyi nefeı almasını öğrete- yere, halmın üzerine değer. Sonra 
tele tenine güzel renk getirir. Bun • bir dizinizi bükerek, ötekini dikerek, 
?nı hepıi güzellik ıartlarıdır. Ce· baımızı eğerek çemberin içine girer. 
... ~ duvağmı takarken çirkinler tali - ainiz. Daha sonra çıkar ve tekrar gi
~ "'9 derlerae de güzellerin önünde rersiniz, böylece 10 defa ... Bu hare • 
•Palı kapılar kendi kendine açılır, ketten jimnastikte makat arka ve 

~';11' İçin çemberden iatifade etme - bel adalelerini yumuşatmaktır ama, 
111lı bilerek güzel olanlar feleiin inaana hayat dersi de verir: böyle 
~berinden de pek kolaylıkla ge • eğilip, bükülüp çmebeTin arasına 
~ler... giriverenleri herkea sever ... Bu hare-

Çernberle jimnaıtik yaparak gÜ - keti aynalı dolabınızın önünde ya • 
'-iletmek güç bir it de değildir. Yal· parsanız çemberin arasındaki vazi • 
llıt, alacağmız çember ne pek büyük, yetinizi kendiniz de beğenirsiniz. 
"~ de pek küçük olmamalıdır: Ce • Ayna karşısında , o vaziyette tatlı te
"••liği _ hendese dilinde dairenin benüm etmeyi de öğrenirseniz çem. 
kutru. tam kolunuza göre, omuz ke. berin verdiği den daha sağlam olur. 
ttıiiinden parmaklann ucuna kadar 
lltunluktan iki parmak kadar daha 
lltun olmak tazım ... Sabahleyin ya. 
t•k odanızda: 

BeJinci türlü hareketler ayakta, 
bacaklar biraz ayrık, çemberinizi 
iki elinizle tutarak sağa ve sola doğ
ru büyilk daireler çizersiniz, iki ta -
rafa onar defa. Bu da belinizin ha -
reketlerine yumutaklık ve zariflik 

O zamandan beri ardından teh
like ihtarları sıklaşmağa başladı: 

İspanya harbi, Alman ltalyan mü
dahalesi, Avusturya'nın ilhakı, 

Çekoslovakya'ya tecavüz, Tuna bo
yunca yapılan hamle, Cebelüttank 
ve Süveyş münasebetiyle olan a
yaklanmalar .... 

İngiltere 1935 yılının ilk teşri
ninde hfılfi tam silahlanmış değil
di. Maliye nazırı iken silahlan
manın temellerini atan gene Çem
berley'dir. O zamandan beri, gün
ler, haftalar ve aylarla zaman ka
zanan lngiltere, hümmah bir şe
kilde hep silfıhlandı. 1938 eylülün
de, İngiltere hazır değildi. Fransa· 
da öyle. İkinci teşrinin 30 uncu 
günü İtalyan matbuatı velvele ko
pardı, derken İngiltere gene ha
zır değildi. Keza Fransa'da. Fakat 
o zaman işler yoluna girdi. Her 
şey yatıştı. Bugün ise, şubatın 
sonlarındayız, İngiltere karşısına 
kim çıkarsa ç ıksın dövüşebilecek 
vaziyete gelmiştir. Fransa da ıke· 
za onun gibidir. 

unsurlarından ibaret olmak üz.ere 
600.000 kişi kadar olduğu söyleni
yor. Hakikatte, eğer ansızın bir 
harp çıkarsa, ancak 100.000 kişi 
kıta harbine karışabilir. Gerisi hep 
lngiltere'den hariçte bulunacak -
tır. 

lngiltere'dc mecburi ve gönül· 
lü askerlik meselesini bahse mev· 
zu eden Ekselsiyor gazetesinde 
Muliye şöyle diyor : 

üç hafta zarfında 170.000 kişiye 
vazife verilebilir ki 266 kişiye bir 
asker düşüyor demektir Fakat 
Londra'da gönüllü vazıyeti müsa
vi nisbetlerde değildir. Mesela 
Kambervel mahallesinde 240.000 
kişi bulunmasına rağmen ancak 
250 gönüllü vardır. Keza Bermon
di'de 100.000 kişiye mukabil 40 ki
şi gönüllüdür. 

Gönüllü usulünden de, iyi neti
celer elde edilebilir. Nedir .ki, 
geç yetişir. Binaenaleyh İngilte
re mecburi askerlik sistemini ka
bul edecektit'. Çünkü lngiltere
ye ta sulh zamanından yetişmiş 
asker lazımdır. lcap ettiği zaman 
kıtadaki ihtilaflara da müdahale 
edebilmek için kuvetli bir sefer'i 
fırkası bulunmalıdır. 

ilkin, ayakta, bacaklar bititik, 
~enıberi aağ tarafa doğru tutanınız. 
s.ğ kol ufki ve mümkün olduğu ka
da .. gergin. Bu elin parmaklarının uç. 
1arı çemberin bir tarafmdan tutar. 
Sol kol, dirsek omuz hizaııında olmak 
••rtiyle bükülmüş, bu elin parmak -
ları da çemberi öteki tarafından tu.. 
tar. Sonra çemberi aol tarafa geçirir
•İniz, bu aefer sol kol gergin aağ kot 
b\İkülmüf. Böylece 20 defa. Bu birin 
ci türlü hareketler omuzları yuıhu -
fahr, kolların hareketine zariflik 

verir. Deyli Telgraf gazetesinde ge-
Altıncı türlü hareketler gene a- Denizlerin ve havalar1n neral Spears'in bir yazısı çıktı. Bu 

•erir. 

ikinci türlü hareketler beli incel • 

yakta, bacaklar bitİJİ.k. çemberi iki yazı, lngiltere'nin Fransa'ya gön-
elinizle yukarıaınclan ve biraz ayrık dereceği bir seferi fırkadan bah-
olank tutar, kollarınızı mü~ün ol. hakimiyeti aediyor. General: "Bugün diyor, 
duğu kadar gererek çemberinizj ba- Fransa'nın hudutları 1914 dekin-
şmızdan yukarıya doğru kaldırırıı • Eğer lngiltere hakikaten zırh· den çok geniştir. Eğer fransa, bu 
nız. Sonra da öne doğru bükülerek lı donanmasını yenilemeden geniş hudutlarını müdafa edemcz-
çmebM"in yukarı tarafı halının üzeri- eski vazıyetinde bıraksaydı gene se kaybeder, onunla beraber İngil-
ne dokt:'l'luncuya kadar eğilininiz, daima denizlere hakim vaziyette tere'de kaybeder • ., 

k · kalabilirdi. Her biri 30 ile 35.000 "ltalya, son harpte mUttefikti, 
tekrar doğrulurıunuz. Bu hare eli 

tonluk on beş zırhlısı (Hovel zırh· fakat imdi de düşman olabilir. 
.ı. ıo clela tekrar ecl.rainia. ~~--.-•-·""'11 --·>'- ......... r...aı ,..;::;;;::>oi-__ ,,..ı o1up oimryacagını·xımse soy-

• nr, dizinizi halmm üzerine koyarsı . nü yaparken, adaleler gerildiği va - na gene tefevvuk edebilirdi. Keza liyemez. Şimali Afrika ile irtibat 
,._ t nız. Sol bacak yan tarafa doğru u. kit derin nefes almayı, adaleler gev- fransız donanması da öyle idi. Fa- etmek ve muvasalede bulunmak 

~anını~ ve gergin. Kollarınızı da iyi
ce gererek çemberi iki tarafmdan tu. 
tar, vücudun yukarı kısmını, tabii 

baıla birlikte, aol tarafa dofru kIVJ -
l"ıraınız, aoııra düzeltirainiz. Böylece G.A. 

§ediği vakit de nefea çıkarmayı hiç kat İngiltere havalara hakim değil. fransa için hayati bir zarurettir. 
unutmamalısınız. Böyle derin nefes di. Onun için, Paris gibi, Londra Bu irtibat son harpte inkıtaa uğ-

da hava tehlikesine maruzdu. İn- ramadı, ıı::imdi tehlikeye girebilir. 
alıp vermeyi ne kadar iyi yaparaanız "it halk hı::ıı:: 1 k' :r 

gı ere ı il il an amamııtı ı, Fransa'nın diğer bir cephesi olan 
jimnastik o kadar faydah olur. tayyare icad edildikten sonra İn· lsviçre'de tehdit edilmiştir . ., 

giltere artık bir ada değildir. Bu sözlerde biraz ifrat var. 
İngiltere'nin ordusuna gelince, Fransa'nın hudutları 1939 da bel-

ordusu yoktu. Tehlike baş göste- ki daha uzundur, Fakat her halde 
rirse ilk haftalar zarfında Fransa- 1914 dekinden daha sağlamdır. 

Ziraat Bankasında ikramiye keıidesi 
ya dö[t piyade ve bir süvari fırka- Ren'i aşmak imkansızdır. Orada 
sı göndereceğine emin değildi. Bİ· bir Majino hattımız var. General, 
naenaleyh İngiltere üç nokta üze- gayet haklı olarak ltalya'nın bir 
rinde çalışmağa karar verdi: de-- düşman kesilmesini imkan dahi-

Ziraat Bankasında ikramye çekilirken 
Ziraat Bankasının bankada 50 lira ve,.-----------~-----

daha fazla mevduatı bulunan ta5arruf 
aahipleri arasmdaki ikramiye kurası 
dün kankada ikinci noterle diğer ala
kadarlar huzurunda çekilmiştir. 

Bu çekilifte bin liralık ikramiye 225 
No. lu tasarruf hesabı sahibi Maragta 
Mehmet İnanç'a, 500 liralık ikrami -
ye 422 numara sahibi Gcmlik•te On.. 
yay'a, 250 liralık ikramiye 529 numara 
ıahibi Elizığ'da -Ömer Naimi Oral'a 
çıkmıştır. 

501, 1286, 4067, 347, 277, 385, 219 
63, ve 32 ve 1054 numaralara da yü • 
zer lira ikramiyle çıkmıştır. 

Bunlardan başka muhtelif mahaller
lerdeki 95 tasarruf sahibine 50, 40, 20 
liralık ikmariyeler çıkmıktır. 

lenin'in kansının cenaze töreni 
Moskova, 1 a.a. - Krupskaia'run ce. 

ıedi 2·3 mart ge<ıesi yakılacak ve ce. 
naze merasimi de 2 martta saat 17 de 
kızılmeyda:ıda büyilk merasimle ya. 
pılacaktır. 

Dr. Şaht Berlin'e 

çağı rıldı 
Berlin, l a.a. - "Havas" Dr. 

Schacht İsviçre'den Berlin'e çağırıl. 
mıştır. Schacht'ın devlet bankası ikin. 
ci müdürü Brinkmann'ın rahatsızlığı 

es:ıasmda muvakkaten banka işlerine 
balanak üzere Berlin'e davet edildiği 
iyi haber alan mahfillerde söylenmek
tedir. Mumaileyh Berlin'de az bir za.. 
man kalacak ve bundan sonra ecnebi 
memleketlere hususi bir seyahat yapa
caktır. 

Konklav toplanıyor 

Roma, 1 a.a. - Korrklav'a iştirak e· 
decek 62 kardinalin sonuncuları ola

rak bat peskopos Monsenyör Corncll 
"Boston'', Copello "Buenos-Aires" ve 
Leme "Rio de Janciro" de bugün bu
raya varmıtlardır. Ka:ıklav bu akşam 
vatikanda toplanacaktır. 

niz, hava ve kara ordusu. linde buluyor. Fakat unutuyor ki, 

İngiliz gayreti 

Y eni bir donanma vUcuda getir 
meğe kara verildi. Bu do

nanmanın başlıca unsurları 35.000 
tonluk S zırhh idi. 

'.Birinci zırhlı denize indiriliyor. 
Sonra, her biri 42.000 tonluk 4 
zırhlının daha tezgfilılara konaca
ğı söyleniyor. Zırhlılara bir sürü 
kruvazörleri, muhripleri, denizal· 
tı gemileriyle yardımcı gemileri 
de ilave edecek olursak, İngiltere 
bugiln denizlere hakimdir. Oü§ü
';ıelim ki, altı İtalyan zırhlısı (ye-
yeniden yapılmak veya modern 
şekle sokulmak için) altı aydanbe
ri tezgahlarda yattıkları halde bun
lara bir zırh plakası bile konma
mıştır. Bütün İ§ler dunnuştur. 
İngiltere' de Almanlann ha-

va filosuna müsavi bir hava filo
su vücuda getinneğc karar veril
di. Bugün ingiltere ayda 500, se
nede 6.000 tayyare çıkarıyor. Bir 
tayyarenin iki, nihayet üç sene da· 
yandığı hesap edilirse, demek bir 
kaç ay sonra İngiltere tayyareci
likte totaliterlere yetişecektir. Ge
ne hesap edelim ki, 1939 son ka
nunun 15 nide İtalya'nın ancak 
1.080 modern ve yeni tayyaresi var
dı. Bunların sürati saatte 450 ki
lometre idi. 

Kara ordusu İ(İn yapılan 

(ahımalar 

En mühim mesele kara 
ordusu işidir. lngiliz kara 

ordusunun, faal ordu, bu ordunun 
ihtiyatları, bazı teritoryal unaur
lar, ingilu Hindistan orduıunun 

italya eğer düşman kesilirse o da 
kendi sahillerini müdafaa edecek, 
Kasso cephesini techiz edecektir. 
Libya ile .Habeşistan'ın müdafa e
dilmek istediğini de ilave etmek 
lazımdır. 

Fransa'nın, Şimali Afrika ile o
lan irtibatı meselesine gelince, bu 
muvasale son harpte hiç bir zaman 
kesilmemiıtir. Ağustos ayında, 
Afrika'dan Fransa'ya üç fırka ile 
bir tane de liva getirmiştik. Bun
dan başka bugün Tunus'la Kasab
lanka arasında bir yol vardır. Bu 
sayede Kaaablanka ile Bordo ara
.aında emin bir deniz yolu açılmış 
bulunuyor. 

bir frans11- İngiliz irtibah 

G eneral. Spears, 1914 de ingi
rdusu ıle, fransız yüksek ku

mandanlığı arasında irtibat vazi
fesini görüyordu. diyor ki: 

Derhal merkezi bir irtibat hey
eti teşkil etmek lazım. Güriiltü
süz yaygarasız bir şekilde bu hey
et vilayetlerle iki memleketin mi
li müdafalarının silah fabrikaları 
arasında sıkı bir temasa geçmeli. 
lngiliz milli müdafasının bütün 
te§kilat ve şubeleri, Fransızların
ki ile temasa gelmeli. Böyle olur
sa hem lngiltere'nin hem de F.ran
sanın itimadı artar." 

irtibat itlerinden çok anhyan 
general, yalnız askeri irtibattan 
değil, aynı zamanda endüstri faa
liyetlerini de ihtiva eden bir irti
bat ve temastan bahsediyor. lngil· 
tere ile Fransa arasında temas za
ten mevcuttur. Bu iki endüstri 
memleketinin hükümetleri ve er· 
kmı harpleri epi zamandan beri 
az çalışmıyorlar. Esasen İngiliz • 
franaız ailihlanmaıı, bilhasea in-

giliz silahlanması, Avrupa siyase
tinde bir sürü aksülamelleri dur
durdu. Şuna inanılabilir ki, Şarki 
Avrupa'nın baş kaldırmasının se
bebi, ihtilaflarda lngilterc'nin mil 
yarlar dökmesidir. 

İlalya'nm vaziyeti 

1 talya'da, bir ka~ ha.ftadan. be
ri vaziyet garıp bır şekılde 

değişti. Zannedilebilir ki italıyan 
gazeteleri ve İtalyan devlet adam
ları tngiltere'nin endütri vüsatine 
chemiyet vermemişlerdi. lngilte
re'nin ayda 500 tayyare çıkarmas!, 
onlara uzun müddet inanılmaz gı· 
bi geliyor. 500 tayyare 1 Bu rak?m, 
aşağı yukarı italya tayyare fılo
larının yarısı demektir. Onlar ge
ne kuvetli bir mali devletin, lngil
tere"ye senelerce devam etmek ü
zere tayyare inşasına bütün Ame
rikan imkanlariyle yararlıkta bu
lunacağını da hesap etmemişlerdi. 
Şimdi hayret içind~ler. tt.alyan. ga 
zeteleri İngiltere'nın genış mık
yasta silahlanmasına karşı feveran 
ediyor. Almanya ise, i0kt~saden ~n: 
giltere'ye yaklaşmak ıstıyor gıbı 
görünüyor. Aynı zamanda Fran
sadaki alman ajanları Berlin'in 
Roma'yı harbe teşvik etmediğini, 
bilakis İtalyanları tutmağa çalış
tığını bildiriyorlar. 

* * * 
Alman - İngiliz farazi ticaret 

yakınlaşmasının değeri nedir ? 
Bunu aramak istemiyoruz: yapa
bilirse, ihtimal ki İngiltere harp
ten uzaklaşmak ıstıyor. Yoksa. 
kambMr:ikfirİfo ;m21i ve iktısadi 
Asıl şunu kaydetmek lazımdır 

ki, bugün fransa ve ingiltere için, 
azami tehlike zamanı geçmıştır. 
İki memleketin de silahlanması, 
onların maneviyatını kuvetlendi
riyor. Amerika'nın vaziyeti, ingil
tere ile Fransa'da tesirini gösteri
yor. 

1939 şubatında vaziyet, 1938 ey
lillündekinden daha iyidir. üç ay 
sonra daha iyi olacaktır. Paris -
Berlin birliğine daha şimdiden ta
arruz etmek müşküldür. Uç ay 
sonra yapılacak bir taarruz ise, 
bu taarruzu yapanların muhakkak 
felaketiyle neticelenecektir. 

I ı· b I' . k. . ı stan u un ı ıncı 

vali muavinliği 
Kadrosunda mevcut olup da şimdi· 

ye kadar açık bırakılmış bulunan ls
tanbul vilayetinin ikinci vali muavin

liğine Dahiliye Vekaleti Nüfus U
mum Müdür Muavini genç ve kıymet
li idarecilerimizden B. Muzaffer Ak
alın'ın tayini kararlaşmış ve tayin 
kararnamesi yilksek tasdike arzedil
miıtir. Dört scncdenberi nüfus umum 
müdür muavinliği vazifesini muvaf
fakiyetle ifa etmekte olan B. Muzaf
fer Akalın müteaddit kaza kaymakam 
lıklarında, İzmir hukuk işleri müdür
lüğü ve Dahiliye Vekaleti şube mü
dürlüklerinde, mülkiye müfettişlikle· 
rinde bulunmuştur. 

Bc·kcilerin munta7.am hir te~-. ~ 

kiJiita hağlannıası için 
çalışmalar 

Y:urdumuzda 40.000 i geçen köy ve 
bundan başka nahiye, kaza ve vilayet 
merkezlerindeki çarşı, mahalle, köy 
ve kır bekçileri her yerde muntazam 
bir teşkilata bağlı olmadığı gibi ücret 
leri de ayrı ayrı usullerle tahsil edil
mektedir. Bu cemiyetleri göz önüne 
alan Dahiliye Vekil eti bekçilerin 
muntazam ve mesul bir tetkilata bağ· 
lanmasını zaruri görmüş ve bunun i
çin de bir komisyon te§kil etmiştir. 
Komr.syon jandarma genel kamutan
lığı, hukuk müşavirliği, emniyet, vila
yetler idaresi ve mahalli idareler u -
mum müdürlükleri murahhaslarından 
mürekkeptir. 

Kız ve erkek talebeler 

için müsabakalar 
Mektep spor yurtları talimatnamesi 

mucibince, beden terbiye muallimleri 
dün öğleden sonra, küme reisi olan 
maarif müdürü B. Rahmi Vidinel'in re 
isliğinde bir toplantı yapmışlardır. 

Verilen karara göre, nisan ayı için
de kız ve erkek mektepliler arasında 
voleybol müsaba:kalan yapılacaktır. 
Ayrıca erkek talebeler arasında da 
fut.bol müsabakaları tertip edilecek • 
tir. 'Gelecek hafta kır koşusu ve ön6-
müzdeki mevsimde de atletizm mü.
bakaları yapılması düşünülmektedir. 

Halkevinde 
Stenoğrafi kursu 

Halkcvi Başkanlığından : 

Evimizde stenoğrafi kursu açıknlf • 
tır. S - Mart - 1939 pazartesi akşamam 
kadar Halkevi Sekreterliğine miisa • 
caat edilmesi. 

llalkevin':de konf eram 

Halkevi Başkanlığından : 

2-l-1939 perşembe günü saat 28 de• 
vimiz salonunda Tarih Fakültesi PllO
fesörlerinden Bay Landsberger tara -
fından (Ras Şamrada yeni keşfedil• 
eski Fenike çivi yazılarmm tarihi e • 
hcmiyeti) hakkında bir konferans ...., 
recektir. Bu konferansa herkeıs gele • 
bilir. 

Fotoğraf miisabakmrı 

Halkevi Ba§kanlığından : 
Evimizde açılan fotoğraf müsaba • 

kasr bitmek üzeredir. Amatörlerin 7 
marta kadar balkevinde sekreterlli• 
kayıtlarını yaptırarak müsabakaya .. 
tirak edilmesi. 

Tedavüle çıkardan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyet Merttez Banka.
ıs ikincıteıırin 937 tarihinden itibaren 7-' 
harfli banknotlardan 1 ınA" 1939 tarildM 
kadar : 
Bet liralıklardan 
On lirahklardan 
Elli lirahklardan 

........ ··-······ . -
39.294.140 
24.152.570 
20.867.SOO 

104.929.810 

Ceman, yüz dört milyon dokuz yüz yirmi 
dokuz bin ıekiz yüz on lira tedavüle çıb
nlmış ve mukabilinde eski harfli banknot
lardan aynı miktar, yani yüz dört milJıoD 
dokuz yüz yirmi dokuz bin ıekiz yüz oa li
ra tedavulden kaldırılmıştır. (a.a.) 

Ankara Borsası 
1 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ıhı F. Kapanıs F. 

Londra 5.93 5.93 
Ncvyork 126.5225 126.40 
Parls 3.3525 3.3525 
Mili no 6.655 6.655 
Cenevre 28.7525 28.7525 
Amsterdam 67.1625 67.1625 
Bı:rlin 50.75 50.75 
Brüksel 21.2825 21.2825 
Atina 1.0&25 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4.33 4.33 
Madrld 5.93 S.93 
Vartova 23.7825 23.7825 
Budapc~te 24.9675 2-4.9675 
Bıikrcş 0.905 0.905 
Bclgrad 2.825 2.&25 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.53 30.53 
Moskova 23.8625 23.8625 

E HAM VE TAHVİL\ T 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.85 19.85 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. UI. 19.175 19.175 
1912 %5 Hazine 
Thvlli 16.- 16.-
İş Bankası 
Hamiline 10.05 10.05 

Yeni§Chir LJ LLJSsinemasın~ 
3 gündenberi herkesin takdi

rini kazanan 
MICHEL MORGAN ve 

JEAN GABIN'in 
temsil ettikleri 

Son puse Filmi 
Son olarak bugün bu gece ve 

yarınki son matinelere kadar de
vam edecektir. 

Görmiyenler için ıon fırsat 
Seanslar: --·------14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 

Arzuyu umumi üzerine bu
gün ve yarın son olarak 12 1 , 

ucu zmatinesinde 
KADINLAR HAPiSHANE 

Ti: 3923 
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BİR MÜNAKA~ANIN SONU 

Şile kadınları 

ve dokumacılık 
Şile (Hususi) - Şile'ye gelenler 

burada Şile kadınlarml gündüz sokak 

ta göremezler. Gündüz gezmesi ka· 
dınlar için Şile'de adet edinilmemiş
tir. Bu da Şile'nin lstanbul'un bir sa· 

nayi mahallesi olduğundan ileri gel
mektedir. Şile'de dokumacılık yerli 

kadınlar arasında dikkat değer bir 
mahiyet göstermektedir. Şilenin ren· 

garenk bezleriyle meşhur olduğunu 

belki herkes bilmez. Şile bezi bura
nın plajına gelen ecnebilerce de meş

hurdur. Güzeldir, şıktır. Halkın ço
ğunun evinde dokuma tezgahları bu

lunmakla beraber kazanın genç ve ye
niliksever kaymakamı bu tezgahları 

daha modern ve iyi bir hale getirmek 

için çalışmaktadır. Burada 20 yaşına 

gelen bir genç kız usta bir dokumacı

dır. Kızlar daha kiıçükken dokumacı
lığa alıştırılmaktadır. Günlerini tez
gahları başında geçiren Şile kadınla
rı, gece gezmesini de ihmal etmezler. 

lğdır'da göçmen evleri 
---

Tavlada yenilen hıncını 
11 sen cahilsin 11 diye aldı 

Sonra 
düştü, 

masa devri idi, tavla 
birbirlerine girdiler 

Ben bu satırları yazarken, Ankara·· 
nın bir köşesinde de uzun bir arzuhal 
kaleme alındığını görüyor gibiyim. 
Belki de bir yazı makinesi başında ... 
Şimdi, biraz aşağıda kim olduğunu si
ze söliyeceğim o dağınık saçlı delikan
lı, eğer sözünü-:ı eri ise, arzuhalini 
mutlaka şu çerçeve içinde yazıyordur: 

'"Mevzuu: ötedenberi kendisini tanı 
dığım, Ankara'nm filan mahallesinde 
falan numaralı hanede mukim, fılan 
oğlu fişmekan falan kahvede oturur . 
ken aramızda çıkan bir münakaşa es
nasında madde tasrihi suretcyle şu -
nun, şunla şunun, şunun yanr:ıda ha_ 
na hakarette bulundu. Küfür etti. Ce
za kanu:ıumuzun olbaptaki maddesi 
hiıkmünce ...• " 

Arzuhali aynen kopye etmek mec -
buriyetinde olmadığımız için ismihas
ların yerlerine ben falan, filan, fişme
kan, koydum. Fakat hakikatte onların 
birer isimleri ve küfürün de teferrua
tı vardır. 

Ne biliyorsun? Demeyin .. Hadise -
nin aynelyakin şahidiyim. Tatlı bir 
hikayesi var. Vaktiniz varsa dinleyin, 
anlatıyorum: 
Ankara'nın Ta han semtinde, kala

balığı eksik olmıyan bir kıraathanede 
bir dostumu bekliyordum. Vakit ge -
çirmek için bir müddet gazete oku -
dum; canım sıkıldı. Plak dinledim, 
şarkılar bayattı, bıktım. Ne yapsam di· 
ye duşünürken a la bir eğlence kendi -
liğinden çıktı. 
Yanımdaki masada iki delikanlı tav

la oynuyorlar, oynarlar a ... Diyeceksi
niz. Zaten kimsenin de bir şey dediği 
yok. Biri, ki demin dediğim gibi şim
di bir yazı makinesinin başında tasav
vur ediyorum, dağınık saçlı, 20, 22 yaş· 
larında, ateşli ve asabi bir genç ... öte
ki daha sakin, soğuk kanlı ve fakat da
ha zekiye benziyor. 

yunlarını bırakmış, bu iki delikanlıyı 
seyre dalmışlardı. Tam bu sırada, tav
lanın galibi ortaya bir cümle attı: 

. - Ben senin ne mal olduğunu bili
rım. 

Öteki aynı cinsten cevap verdi: 
- Benim seni bildiğim kadar bile -

mezsin. 
- Nemi bilirmi sin bakayım. 
- Neni bilmem ki ••. 
- Benim yüzüm ak, alnım açıktır. 

Sen falanı hazmet de sonra konuş be
nimle .. Arş bakayım. 

Benim burada falan diye geçiştirdi
ğim iddia hakikaten yenilir yutulur 
şeylerden değildi. Adeta madde tas -
rih ediyordu, iftfra ve hakaret sayılır
dı. Zaten kıyamet de bundan koptıı 

ya .•. Sesler: 
- Sensin, 
- Bensin, 
Diye gelirken birden bire değişti -

ler: 
- Pati .. 
- Küt, gibi bir tuhaf renk ve şekil 

aldılar. 

Masa devrildi, tavla yere düştü, pul
ları zarları biribirne karıştı. İki ahbap 
saç saça. baş başa biribirlerine girdi
ler. Al takye ver külah kavgaya başla
dılar. 

Garsonlar üşüştü, civardaki masa -
lardan kalktılar, gençleri ayırdılar. 1 -
ki tarafın ellerini tuttular, berikiler 
ayaklariyle döğüştüler, ayaklarını ya
kaladılar, dillerini tutmak mümkün 
olmadı. 

Derken tavlada mağlup olan şapka

sını kaptığı gibi fırladı: 
- Ben sana mahkemede gösteririm, 

sorarım bu hakaretin hesabını dedi. 
'Gidiyordu. Carsonlar biribirlerine 

bakıştılar. Öyle ya tavlanın partisini 
daha ödememi ti delikanlı.. Nlhayet 
içlerinden güçlü kuvetli birisi kapıa4 

yetişti: 

Zile elektrik 

tesisatı yenilenecek 
Tokat (Hususi) - Zile kazasında

ki elektrik şebekesi bugünün ihtiya
cına cevap verecek vaziyette değildir. 

Tesisatın ıslahı ve fenni bir şekilde 
ihyası için Belediyeler Bankasından 
~o. bin liralık bir istikraz yapılması 
ıçın teşebbüslere girişilmiştir. 

. ,. 

... 
'ı 

.. - . 

J Yukardaki resim, Iğdır' da 1 
i Ağrı dağı eteklerinde yeni ya· 
! pılan göçmen köyünü göster-j 
i mektedir. Genig bir sahayı J 
İ kaplıyan ve göçmenlerin bii· 1 
i tün ihtiyaçlarını kar§ılıyacak i 

' i tertibatı haiz olan bu evlerini 
i sayısı 252 dir. Bu modern göç j 

l
i m~n evlerinin ingası yeni bit- f 
mı§, Romanya ve Bulgarialan· f 
dan gelen göçmen karde§lcri- ! 

I
• miz yerle§tirilmiıtir. Göçmen· J 

ler evelrinin etralındaki bah- ı 
ç_eleri derhal yapmış ve yem-j 

İ yeşil §İrin bir köy kurmu§lar- i 

~ ...................... -··---.İ 
• 

1 Dagınık saçb gen~ dört oldu ... ö. e
ki daha ya bir, yahut o da yok .. E~e~ 
bu hızla giderse biraz sonra partıyı 
tamamhyacak, oyunu kazanacak .. Ha
linden gayet memnun, güldüğü zaman 
32 dişi birden görünüyor. Hatta karşı: 

6ındaki 0 sinsi ve mutlaka daha zekı 
gençle alay bile ediyor. 

- Beyim şeyi unuttunuz, dedi, 

Beriki asabi asabi döndü: Diyarbakır'ın kavu§tuğu yeni binalardan birkaçı halkevleri 
Fakat ne oldu, nasıl oldu bilinmez 

- Neyi be herif, diye bağırdı. 
Garson bir adım geriye çekildikten 

sonra: 
- Tavla siz de kalmadı mı idi? Di-

Doğunun örnek bir şehri: Diyarbakır Erzincan, (Hususi) - Her yerde 
olduğu gibi Erzincan'da da bu yıl hal· 
kevlerinin açılış yıldönümü her yıl • 
dan daha parlak ve daha coşkun bir 
şekilde kutlandı. Bu münasebetle hal
kevinde gece ve gündüz eglenceleri 
tertip edildi ve temsiller verildi. 

ya şans ters döndü. Bu~da loku:n. ve
rilip de istenen kahvenın de. tesırı 0!· 
sa gerektir. Dagınık saçlı de~ı~a.nl.ı ~a
la dörtte bekli ye dursun, berıkı ı~ı: uç, 
dört ilerledi ve bir çırpıda partıyı ta

mamlayıverdi. 

ye soracak oldu, kızgın delikan~ı bir 
avuç nikel parayı fırlattı ama, bır bat

man küfürle beraber •.. 
Koşa koşa gittiğine göre arzuhali 

şimdi çoktan yazmıştır. Ne dersiniz? 
KEZ EGE 

Diyarbakır' da akrep denen müthiş afetin 
• 

"Şark" diye tavlanın kapandığını 
duydum. Deminki o alaycı delikanlı, 
şimdi ateşler pilskiırüyordu. Ötekine 

gelince, 0 soğuk kanlılığını elden bı-

kökü Cttmhuriyet yıllarında kurutuldu Bu yıl vilayetimizde yeniden iki hal 
kevi daha açılmıştır. Bunlardan birisi 
Kemah kazasında ve diğeri Cimin na -
biye.sindedir. 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 2237 numaralı kamyon plakası 
ziyaa uğramıştır. Yenisi alın~ca.ğ~n-

rakmıyor. dan eskisinin hükmU olmadıgı ılan 
Doğrusu buya, münakaşayı sinsi olunur. 

Arif Gümüş Tekin 
genç açtı: . 678 

- Bilmezsin be, dedı, şu oyunu ... 
Ötekinin buna ağır bir cevap verme

mek için kendini güç tuttuğu bellı o
luyordu. Sükunetini bozmanııya çalış
tı: 

- Ben seni, dedi, pul yerine oyna-

rım be ... 

Zayi - Sahibi bulunduğ~m ~908 
numaralı 19 liralık kooperatı f hısse 
senedimi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

Hava kurumunda Mustafa Nadir 
Ozinal 690 Ama beriki yangına körükl~ git • 

mekte berdevam ... Bir "Debreh Re -
cep" nakarası tutturdu. Karşısındaki
ni ifrit etrnege bir kere niyetlenmişti 
Kolay kolay peşini bırakacaga benze • 
mi yordu. 

Dağınık saçlı olan, tavladaki ceha -
Jetini kabul etmiş gibi göründü, o da 
karşısındakini başka işlerden yere 

Zayi - 927 senesinde Kastamonu 
sanat okulundan aldığım ~ehadetna -
memi kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

Diyarbakır'da genel mületti§lik dairesi 

olunur. 
Harp okulunda İnebolulu lzzet oğ-

lu Mehmet Demir Büken 680 vurmıya karar verdi: 

Diyarbakır (Hususi) - Cümhuriyet yıllarındaki devamlı ça
lıtmalar, tehrimizi doğunun bir bayındırlık ve kültür merkezi 
haline koymuştur. 

- Kabul ederim, dedi, ben tavla bil· 
mem. Ya sen ... Ya sen ne bilirsin? Sen Yurdun bu köşesinde yükselen ba- Bugün Diyarbakır'da akrepten hah 

Z J
• _ Akşehir Askerlik şubesin- d n· b k dünyanın cahili in be.... ay . . yındır Diyarbakır, bugün yeni tesis- setmek ka ar ıyar a ırlıyı sinir-

D · d b · den aldıgv nn terhis tezkeremı za.yı. e.t-emın en erı ekinet ve sükuneti - k leri ve çeşitli varlıklariyle bu mmtaka lendiren üzen hiidise ıvnktur. Di. 
h tim. Yenisini alacağımdan es ısının J -ne ayran olduğum, bu sefer biraz kı- için hakikatten örnek bir şehir hali· yarbakırlı, akrep kelimesini şehri-

a d b d · ı · hükmü olmadığı ilan olunur. • z r ı, ozar ı, goz crı alevlenmiye h 11 • 1 c·· h . 1 nin yüzüne sürülen bir kara leke te-başladı. Yumruğunu mermer masada Akşehirin Veledi Celal ma a esı nı a mıştır. um uriytten evelkı yı 

Diyarbakır çeşitli kültür yuvala

rı, geniş memur kalabalığı ile mo-

patlattıktan sonra: 124 mesken numarasında kayıtlı ts • larda Diyarbakır, buraya tayin edi· lakki etmektedir. 

- Bana bak, dedi, biraz ileri gitti- mail oğlu İbrahim Şahin 682 len memurlar için korkunç bir is-
ğinin farkında mısın? tifham §eklini alırdı. Bilhassa, Di-

- Gitsem ne olurmuş sanki... yarbakır bir akrep yuvası sanılırdı. 
- Fena olur, ne olacak. Şehrimizde e kiden tek tük görülen 
Hakikaten iş fena olacağa benzemi· latanbul Haydarpasa hastancsı sabık akrepler, belediyenin devamlı çalış-

dern bir şehrin başlıca vasfı olan ha. 
yat ve harekete kavuşmuştur. Spor 
hareketleri, gece hayatı doğunun bu 

d B
. ı:oz mütchaaııı ı ve Gülhanc hastanesi 

yor degil i. ır saattenberi karşılıklı aabık ıcöz bas muavini maları ve e aslı tedbirleri sayesinde 
zar atan iki arkadaş. şimdi tavlanın artık nesli kurumuş kötü bir eski de- köşesini sevilen, arzu edilen bir kö-
üstünden gene biribirlne cehalet ça - Göz Doktoru vir hatırası haline gelmiştir. Geçen· şe haline koymuştur. 
muru atmıya başlamışlardı. ı b . n· b 

S'TK' F\ 
\erde bir stan ul g-azetesı ıyar a- S ha · l"k k v 1 _Sen cahilsin. RAT 'k 'd h 1 b. k h"k~ ı t ve temız ı aynagı o an su ır a mu ayye ır a rep ı aye-

İzmir fuarına gelecek 
mallar 

1939 senesi ağustosunun 20 sinde 
açılıp eylOlün 20 sine kadar devam 

elecek olan dokuzuncu enternasyo:ıal 

fuarının açık bulunduğu müddet zar • 

fında getirilecek yabancı meırileket 

eşyasının tabi olacağı esaslar İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. 

Yurdumuzu-:ı yegane enternasyonal fu 
arı olan İzmir fuarına ecnebi firrnala-

rının iştirakini geniş mikyasta kolay. 
!aştıran ve teşvik eden bu kararname. 
yi aynen yazıyoruz: 

1 - 1939 İzmir e:ıternasyonal fua. 
rına teşhir edilmek üzere getirilecek 
ve fuarın devamı müddetince satılacak 
mallar memlekete 5 temmuz 193 7 ta • 
rihli ve 2/ 7005 sayıh kararname hü-

İzmir'de göçmen 

işleri 

İzmir, (Hususi) - Vilayet iskan 
müdürü bugünlerde Ankara'ya gide -
rek vilayet iskan işleri hakkında ve • 
kalete ~ahat verecektir. İki sene evel 
mıntakamıza yerleştirilen göçmenler· 
den bir kısmının evlerinin inşasına ya
kında başlanacaktır. 

Denizli'de zelzele 
Denizli, 1 a.a. - Dün saat 9.45 de 

cen~ptan şimale doğru hafif bir zel
zele olmuştur. 

tisnalar haricinde, beher teşhirci için 
en çok iki bin türk lirasın ı geçmemek 
üzere taksim ve tevzi edilir. 

3 - İkinci madde mucibince yapı • 
lacak serbest doviz taksim ve tevzi • 

kümleri dairesinde idhal olunur. Mez. 
kur S temmuz 1937 tarihli ve 2/ 7005 
sayılı kararname hükümlerine naza • 
ran memlekete ithali caiz olmıyan mal 

f atından: 
!ar fuarla yalnız teşhir edilir, akat 
memlekete sokulamaz. a) Türkiye Cümhuriyet Merkez 

2 - Fuara bizzat veya ':'lamına ha • Ba:ıkasmdaki kliring hesaplarına na -
rekete salahiyetli yerli bir firma tara- zaran alacaklı bulunduğumuz memle -
fından temsil edilmek suretiyle iştirak ketler men eli mallar, 

k etra Muayench nesini Samaun"dnn A.nka· yı\\ d \ 
Sensin , bensin drr en masanı~ b. : rıı'ya naklctmistir. Muayene: Sab h eukar~~r:bt:~c ~ {'iyn~b:ı.1 kırlı ço- vat suyu modern tesisatla her eve a-
- S nsin cahil s\ndcn bnhacd\yordu. Cümhuriyet \·şı halledilmiştir. Bilhassa Hamra-

f d ki hnva elektriklendi. Hanı ırı 9 dan 19 a kadar ', . a &tan u veya An- kıtılını§tır. Şehrin modern bir sima 

eden ecnebi firmalar tarafından birin. b) Aramızdaki kliring veya benze
ci madde hükümleri dahilinde ve fuar ri anlaşmalarında sergi ve panayırlar· 
talimatnamesinde yazılı esaslara uy • da teşhir edilecek ve satılacak mallar 
gun olarak teşhirden sa.ıra memleke. bedellerinin tarih sıras ı haricinde ser. 
tc ithal olunacak mallar bedeline has. bestçe tesviye cdilecegine cl ;ı ir umumi 
redilmck üzere ticari ihtiyaçlar meya. hükiim ihtiva cde':'l memleketler men
nında yüz bin türk liralık serbest dö . şeli mallar veya böyle bir hüküm ih. 
viz teşhircilerin iştirak derecelerine tiva etmekle beıaber bunun için muav 
ve teşhir ettikleri malların nevi ve yen bir mikdar tasrih edilmiş ise bu 
mahreçlerinc göre fuar komitesi kara. memleketler menşeli malların bu mik
rı ve fu r hUkUmct 'komiseri:ıin tasdi dar dahilinde kalan kısımları 

1:rma ını kıpırdatH otekinin yum:u \ Bcledıyc sırası Talas AP kat: 1 k~.ra da~ı karde leri gibi ancak Ta- alrnaaında ve yeni t>ealslcre kavuş-
~ ıııırı.tınd bulncaktı Sesler yük- .._ _____________ , bııye kıtaplarındaki re imlerde cö- maaında bclcıd\yc rci&i Şeref Uluğ'un 
.,unu. . \u ma.a\ r i.,\erini. 0 _ rUp tanıyor. hi-ea\ bUyUkı.Ur. 
se\mı cıv 

kı üzerine, UçüneU maddede yazılı is. istifade edemezler. ' 



"Linkoln günü,, nele Şirley 
T emple re•im alıyor 

Shirley T emple bazan hum•i 
mektuplarını bizzat yazar 

CiJJi işler: Amerika Maliye 
Nazırı Morgenthau ile beraber 

Shirley, Kan.a. City'de yaptığı 
bir gezinti e•naında 

Aynı gezinti e•naanda Shirley 
davet edildiği bir yerde 

kahvaltı ediyor 

-----

SHIRLEY 
TEMPLE 

Amerikan istatistiklerine göre 

1 numarah 
Ticari yıldız 

Amerika, rakamlardan anlamıyanlar için cid
den anla§ılmaz bir memlekettir. Belki de onun 
büyüklüğü bundan ileri geliyor. Edipler hiç bir 
zaman devlet idare etmesıni becerememişlerdır. 
Vakıa mqhur bir piyanist Polonya' da cümhur -
reisliği yapmıştır ama, bu nadir görülür bir ha -
disccıır. Napolyon muzaffer bir general olmasay
dı belki Mısır eserleri hakkında ıhtisas kesbetmış 
bir alim olurdu. Balzak bır ara ticaret işlerine bur
nunu sokmıya karışmış, takat itlas etmişti. Bü -
tün bunları söyledıktensonra sadede gelelim; A
merika, .rakamlar ve realiteler memleketidir. 

~ . . 
Amerika' da her şey rakamla ifade olunur. Bu 

memleketin hakiki hakimleri, istatistiklerin gra -
fikleri ve münhanileridir. Fakat amerikalılar her 
ciddi işe hazan biraz da fantezi karıştırmasını se
verler. Belki fantezi ve mizah hakkında da bir 
grafik yapmışlardır. Fakat onlar, her işte olduğu 

gibi, sinemacılıkta11~111 ~~~~~!~~~ ... ~.~.1,l~~~r,~~.~~·. 
Her sene yapı -
lan istatıstık • 
Jer, şu veya bu 
yıldızın mensup 
olduğu şirkete 

getirdiği kan ve 
tılmlerin topla • 
dığı seyirci sa -
yısını, dolayı -
siyle de bu yıl
dızın ticari kıy • 
metini teeb&t e -

İstatistiklerin 

Yukanda: 

Dokuz buçuk ya~rnda, Shirley Temple, Greta 
Garba kadar meşhurdur ve sinema kumpanyalarrna 
temin ettiği. gelir bakımından bütün rekorlarr kır
maktadır. Fakat paranın, iBn ve şerefin ne olduğun
dan haberi bile yok .•.• 

Aşağıda: 

..... Zaten annesiyle babasının yanında, Jnıcağın
da çok sevdiği bebeğiyle, onun da her hangi bir .i:ii
~m1ra,Jrenaı yaşrnaBEfere gore bıraz aaha güzel 
poz almasınr biliyor, o kadar. 

süzgecinden geç- ..................................... • ........................................ .. 

tikten sonra birinciliği alan yıldız, 
artık en kudretli artist addolunur. 
ve en bahalı konturatlar onu bek
ler. Belki sanat istidadının ve ar
tistin kudretinin rakamlarla ölçü
lür bir şey olmadığını söyliyenler 
bulunacak. Fakat, yapılan bir is
tatistik neticesinde de olsa, dün -
yanın en birinci ''ticari yıldızı" 

olmak, gene bir mazhariyettir. Bu 
satırları okuduktan sonra bu tali
li yıldızın kim olduğunu merak e
deceksiniz: Marlene mi, J can 
Gabin mi, Greta Garbo mu, De -
anna Durbin mi, yoksa Şarlo mu? 
Hiç biri değil. .. Sadece: Shirley 

Nobel'in hayatı 1 

filme alınıyor 

Tcmplet .•• 
• • • 

Evet: Kumral bukleleri, ya -

nak.larınclaki küçücük gamzeleri, 
dokuz buçuk ilkbahardan ibaret 
küçücük Y8§1, küçük senaryoları 
ve küçük arkadaşlariyle Shirley 
T emple ... Yukarda da bazılarının 
isimlerini saydığımız bir çok yıl
dızlar, ondan sonra sekizinci ve -

ya dokuzuncu geliyorlar. Bunun 

sırrı nedir? Gayet basit: Shirley 

T emple'i dünyanın her tarafın -
da her seviyeye mensup bütünse

yirciler zevkle seyrederler de on· 

dan ... Bu, ilk bakıtta mühim bir 
şey değil gibi görünür ama, do • 

kuz buçuk yaşındaki küçük yıldı

zın muvaffakiye tsırn da bunda -
dir. 

• • • 

Jandark, Rasin ve Lafayet'ten 
sonra, timdi de sinemacılar mefhur 
İsveç alimi Nobel'in hayatmı fil_ 
me almayı dUfünüyorlar. ---·---------

Sinema, çok geçmeden meşhur a
damların bir nevi hayatı haline ge
leceğe benziyor. 

Alfred Nobel'e insan muhibbi der
ler. Ne gariptir ki bu dünyanın en 
büyük kimyagerlerinden birisi olan 
insan muhibbi, aari harplerin belke
miği olan dinamiti keıfetmiştir. 

Bir stüdyo 
çöllere 

göç ediyor 
Nobel hakkında yapılması tasarla- Sinem lrum ··-' ~~-"!L 

rı •'- k• • • G pan,,_.an, V"Y'Ulll: 
nan ı m, 1me.~.ur ımyagere aı t .hır marallar yaparak, /ilmin icap et. 
çok sahne erı canlandıracaktır. Kım- tirdiei ~- .... · .. 

· · adi h • -. -·-· - ~mıne uyrnaga yagerın ıc arı, uaueı hayatı, ve rallfırlar Sine l k -
mükafatlarına ait sahneler bulunaca- :.,Y _ ~ · .ı ~,acı an!~~. ço u.aen 
.. ..- ~ ue111, .zemınuır. 
gı muhakkak, fakat aceba koca dağ- Çünkü .. _ ·h t L ··-6 t 
ı d d .. . . -··Clll nı aye 111:1.,, ... e , 
arı . arma agın eden ~nfılak tecrü- GJet değiftirmelrle elimi~ 11eçer, 

belen de yapacak mı kı?... veya b~ 0 aamana uyabilir~. Fa-

insan yiyen ba lı klar 
memleketinde 

çevrilen bir fi lm 

Irat yer bulmak, ue ı.ıalıanın c:ere)IQll 
ettiği muhiti bulmak, yok.a yarat. 
malı öyle aannedildiği gibi lrola:y 
delildir. 

Filmlerr , baaan öyle meuauları 
ihti11a •der ki, ya bulunduğunu 
yerde lrutuplar, hattı üatüualar, ı.ıe 
çöller )'aratmak mec:bari;yctintle 

. • kalıranıa, yahut da pılıyı yırtıyı 
"!llratın en launhar laay1'fını, en toplayıp oralara /lÔÇ etmek /ilmi 

ı.ıah11 lrufU, en müthif yılanı ile en oralarda çelrmek lciaunllelir 
korkunç timaahı nedir bilir miai. F'-L_. --ı L

0 

, - ... , --.... arına "f'"'' ı.ıeya 
nıa1 lraaanmanın hıraına mailüp olan 

- Breailya aahillerinde )'Gflyan Waemacılar, aylarca ~lara 11e 

bir neoi halılı/. hakilraten tehlikeli muhitlere gi. 
Bazıları, Shirley'den yalnız ço- derler. Sinema alemlerinde böyle 

cukların hoşlandıklarını söyliye • Bu dünyansı en oahfi balıkları atüdyo llÖÇlerine .. 1r alr teaadül e-
cekler ... Fakat çocuklar sinema - Amaaon nehrinin deltalarında bu- dilir. 

l k. lunur. Btaan nehir lrabardıiı .za. Son aamanlarda bu •tüdyo 11öç. 
ya yalnız başlarına gitmez er 11.. manlarda, bu lrorlrunç mahlükl,,,. lerinden biri.i daha oluyor. 
O zaman, her evin halkından bir içerlere kadar 11Klerler. Fran•ıa ainemac:ılarından Leon 
kaç kiti. bu küçük yıldızı zevkle Poirier 11•nç artut Jan Doran'ı an • 

ed f 'kl rdeki ·· h Bunlara inaarı )'İyen balıklar de-seyr er ve gra ı e mun a - gaja ederek, meı.ıauu Alrika'da 
niler de yükseldikçe yükselir. nir. cereyan etmiı bir vaka olan yeni bir 
Muhakkak olan, onun bu sene lıt•. Amerika'nın bu lıorkunç film ~virmelı üzere Alrilıa'ya git -
bütün rekorları kırdığıdır. Bir hayı.ıanlannın YGJadaiı yerlerde mefe lıarar uermiıtir. 

bin tehlike irinde bir film -lriL Kafile Robert Darani, Tomy fransız muharriri, bu küçücük 7 r .ı ll ·ı p· y 'J · 

1 

POJTA.fl 
Almanlar framnz filimlerini satın a

lıyorlar, fakat iki şartla: birisi fil. 
min aryenler tarafından çevrılmit 

olması, ikincisi de filimde ahlaka. 
edebe mugayir şeyler bulunmama
sı ... Fransızlar bu şartlar alt nda 
çok müşkil vaziyete düşüyorlar. 

Şartların birini temin etseler öte
ki açıkta kalacak ... Onun için ken
di artistlerini Almanya'ya gönder
meyi tercih ediyorlar 

o 
Hollivud'dan gelen haberlere göre 

Hughes'in ve ]eyms Korrıgan'ıa 

kanatlanma/arından .sonra, bir tay• 
yare filmi modasıdır almış yürü • 
müş. Hatta bunlardan birisi de Av
rupa'ya gelmiştir: Uçan adamlar. 

Hughes'e ait filmler arasında, .. Uçaa 
yıldızlar" diye bir de kadrnlara ait 
film bulunacağı söyleniyor. Salcın, 
Katerin Hepbörn"ün, kocası dünya
yı dolaşırken onunla havalaMn 
gönline kinaye olarak yapılması• 

bu film ! 

• 
Norma Şerer kıyafetini değiştirerek 

Nevyork hastanelerinden birisine 
tedavi olmak için yatmıştır. Artist 
Vinferd Kony isminde olduğun• 

söylemiş, fakat kendi hususi kati
besi artistin hastaneye müracaat 
ettiğini gazetelere haber vermiştir. 
Norma Şerer'in hastalığı o kadar 
ağır olmamakla ve ameliyatla afi
kadar bulunmamakla beraber 
Holivud'da birçok dedikodular • 
yanmıştrr. 

Bir kazadan doğan 
senaryo 

Henri Janson müesaif bir kaza 19"' 
çirdi. Dağ sporları yaparken skidea 
düşüp bacağı kırıldı. 

Bu kazaya müeseif mi demeli, yok 
sa dememeli mi? Çünkü kendisi ıı... 
taneye kaldırılınca, orada gayet c&
zel bir senaryo yazdı . 

Kendisini ziyarete gidenlerden bi-
:r--------:r ---- Kaybolan zamanlarınıza tttnilf 

ediyor musunuz ? 
- Bacağım kırılmadığına göre de

ğil de, bir senaryo vücuda getirdiii
me seviniyorum. 

- Senaryonuzun ismi nedir ? Hen
ri Janson gülmü§ : 

Kaybolan zamanlarda yazılan bir 
senaryoya kaybolan zamanlardan bq 
ka ne isim verilebilir ? 

Georges Lacombe'un sahneye ko
yacağı bu senaryoyu, bizzat Hemi 
Janson oyniyacaktır. 

Yeni bir f ransız ylldııı 1 

Çocugu.. n muvaffalciyetini şöyle .__,,. g ı·ı A~ ·L--'.ı - it 
le dola olan Mllanelerini, heyecan. PUT• ır. " 1 ~ ~rı,..u atı uç ay a: batka bir mesleği daha vardır: kendisi gayet iyi reklam ressamıdır. Mo-ı
melıtetlir. Amana.z mücatleleln - Boarae e 1 e ıerre ernet en ı. Monique RoJland, sinema sanatında ernekliyen bir artisttir. Fakat onun 

izah ediyor : la -yr-etl-lia. Yeni lilm, tanın- acalı, oraJa lılmın tl11 .alanelen nique RoJJand, bu yakınlarda çevirmekte olduğu filmden iyi bir netice aJ..r-

'
S/ı:rley T emple lxuan ,..,,. Je ''Sinema seyircilerinin ele ço - ,,.., lr-~ artüleri ı.,.tJuuı.n P 11 ~.,,,.;ıecelıtir. IF -1ıneleri U. Avra- aa. reuamlıfı bırak.vak JreacH•iııi tam mAnaeiyJe aüaemaya ıaa.redec:ekcJr. 

~:~6ir...-i- ~~c:uk::tan::.:far::k:•:n~y:ok~tur::._ki:·~za::ten~-:·"~~:·:::::::;,,~.~ııİiiııılııiıııılı ... ılllllilllllılıllliiiİl"-~~ı~ ... ~--~ıtl.n~::ICIC~.Aı~ı:•~ılıiillıllııııııılaııııfıılıııilıııİll~~ .. İıılll .... ı1iılıliiıllilıııliııiıiiilllilıllllllliiıllıılliıılılilllllııliııiıii1ıiıiıi1ll .. 
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Saracoğlu'nun annesinin cenazesi KOZLUDA'Kİ MADEN FACIASI 

Kurtulanlar bu facianın 
nasd olduOunu anlatlyor 
Zonpldak, (H-S mahalııirilub telefonla bildiriyor )- Koz. 

lu'daki m&dea ocaimda 23 fttandeınmn 6 lümiyle neticelenm 
hidiee etrafındaki"""""' t1111ilr clnam etmektedir. 
Buıün feci h&diewn 'ftllm halcluia mahalle ıittim. Oç siin • 

denberi çabpuyan ocalm etrafmcla ocap memup olup hayatla
rım bir mucize olarak lmrtaran itçil• öbek abek toplennnt ota
nıyorlardı. Aralarında kederli bir aükOt hüldim IÜl'ell bu İKİier
den batb Zonpldak'tan Ye cinrdan ıelm meraklılar etrafta 
dolatıJ'orlanb. 

Sarapilıı'nun annuinin cencuen Ulu meydanuttlan seçerlıen B. lıınall Er.ene ne diyor? Kaza dolay•iyle burada yapıla· 
Ha · · v k T ş . caık tlıbıkilcata yardım edec:dc fenni he. 

rıc~ye .e ı ı ükrü Saraçoğlu- Cenaze aut tam 11.30 da Hacıbay- tik oıar.k madenın ubibi B. İsmail yeti tılkviye meJr-d.iyle tktmat VeU 
:n vahdelerı ~velki akşam vefat et- ram camiinden kaldırılarak merulme Ercene'yl aracbm. Tabkilratla meuul leti tanfmdln gön.derilen ımderı .; 
dı t ı:; cenazeaı dün merasimle kal- ittirak edenlerin ihtiram elleri Uze • reaml zevattan ayrılarak bana hlll de- mılibendiai B Halil Pe:Janen bucfiın bu. 

r_ı ak Cebeci me~rh.ğında d>edi rinde Ulus Meydanını, Bankalar c:ad- vam edeo tceuür içinde, hAdiaelu et. raya ıeldi v~ iki defa kuyuya inerek 
istır~~glhına tevdı edılmittir. deaini takiben Hariciye Vekaleti önU- rafıında .maliUnat verdi. 18 aenedenberi vasiyeti teddk etti. 
~eı.ıcümhur İnönü'nü cenaze merasi ne kadar getirilmit ve tabut burada madencılikle mefCUl olan ve all'f fllb- N. '""'41- mlnaı rilecelc? 

aunde Huıuıt Kalem Müdürü Sürey- cenaze arabasına konulmuftur. ıt teteıbbüaiyle buğiinkU vaziyetini ile. !_ -~ bul Hbu .. _ı..ı..:ı.. 
ya ve Yaver Şükrü temsil etmit lerdir. . · ed ek 550 • • il ....ı'-A. 300 ~ -te unan ~-.-.at 
Meruiınde Büyük M'llet M 1• . Meraaımde hazır bulunmakta olan tJıa&p ~ .. . 

1~1 
__ 1 ede •--b. 1· netıce.inde ocatm ida.reeinde fenni 

• ı ec ısı t h . . _.:ıı •• b 350. ton aömu.r ııt..... . en ır oca a a.-ı ...x..nın-- ---ı.. _....ı..:a..ı· .__: .... • 
Reiai Abdülhalik R d B k.l zeva arıcıyçıuen ıtı aren cenazeyi temail E IUIUa& _..,. .. IKWC ~ .._, ~-
Dr Refik Saydam, ~?11

8' -~fVel 1 otomobillerle Cebeciye kadar takip uhıp b~luınan B. rıen~~ ge • ta lllllhkam edilecektir. Tazminatı 
· vcaı er, mocuua ar, çcn hidi8oden IOllr&, naııl olup uıa me. lllllhk --'- tmektecr t!lmcfi 

Divanı Temyiz ve Divanı Muhasebat etmi,ler ve tedfini müteakip mezarı tanetiai muhafua ettiğine kendiai de kadu -:,;:ı.--m:bakeme~~vbu::. 
Reia ~ baJariyJe Hariciye, Adliye, batı.nda '?n ihtiram vazifesini iaf ey- ha ret etmetwdir. Bana tunları IÖyle. • 
ve Malıye vekiletleri erkinı, banka- Iemıtlerdır. di~ mınat 500- 5000 lira anamda hUılllno 
lar ve diğer mileuesat direktörleri Saym Hariciye Vekillmis B. IGkril :._ Sırf almteri He kaaandmıt ve lunmmktadıl". • 
ve müteveffanın aile efradı ile doıt-ı Saraçoğlu'na bu çok aclklı kayıptan uzun bir emelin lllllhaulil olan bi.r itin Emki 1tamlar 
Jarı hazır bulunuyorlardı. dolayı tbiyelerimial .unaru. ve bir kıaım Hrmayenlın bir anda orta. KömUr b..-ında mühim 1msaJa • 

llmm Mllp sergisi apldı 

_____________ ..:,.:.:....:.;.:..:_.:.:.:..:.::..:;:.:.:.:::::.:.:..:.:.::::.:.:;.;.___ _._ lrıol n........ be • v ra ait feci hatıralar vardır. Bunlar a. 
- yo Uf11 e-e nı aantı. &"L .JS.-1..... • • •1 .. _ ...__ .. -ı.. 
L- --'-le --'-· rmında ~-rıyetın ı uımuma ...._ e. Al lrit • • .. ö -~-.ı 1.....J __ , 

Filistin'in her yerinde 
vaziyet gerginleşti 

~t -,,. -vo1Myd1m da bu. fL ..ı eme Koshıda kömllrcWerin ltlet • man ap aersınmn aplma ı r ....... e vuııu,....ar 
aayı .~rmey~~lm. Ben ifsilerimi "· ...mte olduld•ı bir ocakta ıriso tıu • Almaaya Koneolosluk binasında \ 
1&d ııt ~e '" t.-lyle 30 kiti öldilğil orta yaflıla- dün &Uzel bir kitap .ergiıi 11Aiılmııtır. '1T • 

~· 91Dail izahatına '8ylece deftm rm hlJl batınndadır. Bu sergide Almanya'da çıkan birçok ı en ı 
ett~: . . Dlfer mUlılm kazalarda (11) raka. eeerler tepir edilmektedir. Dün ak-
. - Kua, ~ içe~~~e ~cı llluh mı blllı .... mqum •yılımktadır. Çiln '8ID ıerginin açılftıuı milnMebetiyle b •• • 

11n damarınm iflendıgı galerıde ol - kii, Kandl1li ve SWeyımn Sırrı ocak - komoloıluk blnuında bir taren ya - u'remız 
ınuftur. Bu k•ımda 14 beca vardır ve Jannda tmı bu sayıda ltçi ırtso ile pılmıttH". Almanya Büyük Elçili~i &~ 

iki ay içinde tetlıİ§çilik 
yOzOnden 1O1 kiıi öldü 

100 kadar itÇi çatıııyordu. Diğer kı - hayatlarını kaybetmitJerdi. Geçen ae.. Matbuat Atqeai B. Smid evveli ga- (B•ıı ı inci sayfada) 
amılarla beraber oc:airmda çatıpnlarm ne de Kömllrit'e ait ocakta 17 kitinin aetecilere ıaergiyi cudirmif, ve ken- • • hed f' __ _._ 

50 
ı.. · • _ _._... • ~ d'l · h· .. _ı.. __ b. ı.. •• 1. L mının e ı, 1erma1e Ye yanı..-

myıaı 300 • 3 alfl arm~ır. hayatına mal olan bıır ae1'ket vaıku - ı erıne lUIU'C'lı ır IMltıu& toy ıyerea ---•-- •·-·ki 'l Lozan ka-
Benim kmutime 16re feci bldiee buJmuıtu. alman netriyatının ton zamMılarda- f'K~•nm _,,, 1 e, .. 

dlnmıitçi llluradm bot yere iaadmdan Büttiıı bu kazalar çok vakit ihmal - ki te~ülünü anlatmrı ve meslek- ~·~ apflatmaktı. ~ u
olmuıtur. Hahaki Mm;-t ben~ en ~ klrbk yürinc:len vukubulmaktadır. dqlarına bot geldiniz demiıtir. Bun- mit ıflu ~ıkten Mml'&, cıban 

Londra, 1 a.a. - B. Malkolm Macdonald Avam Kamarumda ki adamlarımdıılDdı; ırıao teıbliıkesını I>Onmubabidmiaden aldığrmu taf· dan eonra törene batlanmı,ıır. Evell buhranı ıelclı, çattı. 
ppbjı bir laeyanatta 20 ilkkinunla 20 tubat 1939 tarihleri ara- çoi iyi bilirdi... ıilittan eoma Zonpldak valiai B. Ha. bir Kuartet. Mo.zat'm ufak bir gece Türkiye milli kurtulut kavıa • 
nnda Filistin kantıklıklan yüzünden 101 kitinin ilclüiünü Ye B. !mail Ereene beni patlama• • lid Aboyu telefonla aradık. Zonaul - m~iii çahnmıt. bunu alamı muta- amclan, Anupa 1utaaı dewetleri-
lııanlardan 18 inin polis memuru ve uker olduiunu bilclirmiflir. wmda orada bulunan " f1ıeiaya ~1 dak vallai bin bu bmuata tu malOmatı hatgiizarının sergiyi açm bir nutku nin en fazla yarduna muhtaç o-r------------- lrarıtm bkbç •tlılJlltı ve ifçl ile gö. verdi: takip etmittlr, ıonra profeaör Sch- lanı bilinde çıktı. Her teJ' yeni· 
FW.dn'in her taralında NSiyeıı r6fdlNtL J>lum'tsi JıluNda. d~ .. _ zs lffhıln 81Gmlyle nedce1enen nıde tarafmdan yeni alman sanatı ve den yapılacaktı. Memlelmt biç 

gerlfinleııi ffainan' da delliinkı llıGçük olduiunu. bMa wrıL feci bldt.e etrafındaki tabklılaıt de. mimariai hakkında projebiyonlu ve bir euretle mücelalaa deiildi. 
KudU., ı a.a. - TedhitÇiler taraf ni- meal lbllll plıcllikıi eöyliyen Ahmet yam etmektedir, Ankaradmı gelen B. çok ı.tifadeli bir konferans veriJmit· Cümhuriyet •• • vaziyetin b. 

4an yapılan auykutler neticesinde ÇM'UI fUlllan mlattı: Halil Pokmen ile beraber fen heyeti tir. Bundan eonra divetliler kitap .. ~J~ • • 
ı...ıı olan ıcrginlik bütün l"ilietin'e •- B..-.n "°1ıı;cı • TlllluQ Ya.. elynm Hea.Gs ocak aerpinl ıemnlfler ve .a-a '* ....._ C:".. ...... ._.,~111 .......... -·ılnuftn'. Tel-Am'de top1anall ya - ~ W•• h .. ,_. w·&~ • '"...,.. • ...,.. • '-ı-- de izaz ve ikram olmmıus1ardrr. ~ - • • H . 
#WV, iliit IÇlA açUlll (ICU&l &O~UID. \ IUA~ çmın tıopdlr ütmda ~ ç bir ikincisini aöıtermıflir • ef .. 

hudi .endikaları mecliıi, franıu, in - bura eri- tıOpJamn .. ıc.tlyen Jaiun amale9ef uJatr1.,,.,, ..... Ba sece .. y - 1 le 1 kiainde de milletin fedakarlık 
,u1s.,. amerikan ameıe uder1er1ne m- mukavemet -.,am>, dedim. o..- ()mwnı büıa dotru uı1ı11ai,e h~_:~ l"OYI numıy 1 r hi ... i buan, azamiye .. ~--
taben bir beyanname n~rederek ""mil- .... clo1u .-1ar1a ses yor- munffak o .... tı Bmlıd edı r. 1 t ' . . . ... 7~ 
JI yahucli ocağının maJwolmMını" in- ::':oruyu aç, hna wr dl,. ..ıeıı. Bundlın batka "elki ıec:e tbaaniy~ ((Bqı 1 inci aylada) tır: bqka türlG ne iatıladan • 

tac edecek olan lnciliz pl.inma k.arfı ed•ıyorla r d.bn, onlarbiras atıralmca kendim va- de K&nUrite ait ocakta da bir çökme bef ballnın mektepten çıkannata ka tulmak, ne de bu~ temi-
yardım iıtanittir. nomın blfmA seçtim. Had borusunu olmut ve bir ifçi CSlmllt. diler blr itÇi rar vermittir. nal altına almak jmılrjnı yoktu. 

Hayfa'da vulyet ciddiyetini muha • açarken Met patladı. QuJD tlddeti be. de ~ır. . Daıuig hiiditeleri H Polonya ~ dahi, ~izi muide ~ 
fua etmektedir. Araplar burada Sina- Xiveilin. ı LL- Çin kuvetleri Ha· Dl yere çarptı. DotruJ4Ulllt Ounm ?- Her iki hldieenin hakikt sebepleri Vartova. 1 LL - Remıen tebli& c· Ye idare eden büdçe prenaıple-
goku yakmaia teıebbUa etmitlerdir. inan adaamda japonlarm Uerlemealne 9UI ve i1rl anıbacı bayClll y•e dlltmilt- bir Ud cin içinde meydana ç*-rıla • dibniftir: Polonya hllltümetinin emri rinden hiç biri kıymetten çıılmw
Arap dil1drintarının büyUk bir kısmı tiddetli bir mulm•emet ıa.tennekte - lerdL Onları kaldırdml. priye aldan. aık ve eler Vfl'A mil1ebblbled halk: üzerine Poloayanın Danıtsig'dekl yUk mqtır. Y aptıiJauzm yüz fula
bpalıdır. Atet .CSndtlrme saati ilin dir. Japonlar Fonwe -..mdmı alel- tkl kltl de .,._,... ,.....,. J&tıJOr - kında lııanuat hmrUmler yerine fetlrı· 1ek komiaer muavini, bu ayın yirmi um yapmak meftiindeyiz. O.. 
edilmlttir. acele takviye Jutaları &lnderlyorlar. du. J>11ıa Uerl sld'"*'lm. lecektlr." yedi ve yirmi aekiıiııde 1erbelt tehir manb altanatına nispetle çok 

Bir ıoplanıı yapılıyor Hoq·k~I· ı .u. - Buraya ıeıea Dllw bir ol~ .a,..smlı Ahmet ça. lyan meclisinin Rela muavinine bk il.-i, fmt ıarp medeniJeti ile-
Londra, 1 LL - Yahudi ajanamm haberlere gö~e, ,.~ordu.unda. mu- wt1a beraber 10 ifÇl çalıtıyordu. On- T ve TUnel takım mektuplar tevdi etmiftlr. Bu minin telılmül aniyllline s&e 

mlimelailleri dün öileden sonra Jllak- \ıarebe ~leyhuıdekı hareketler ııtci • tar yilıbekte kaldılar: Çrf\ı4 onları bo. ramvay mektuplarda Danuig politelmik mek çok • • Arada b• fuk 
danald ile ingiliz planına yahudiler ta- de büyümektedir. ru altına toplamıf, bız de hortumları tebinde vukua celmit olan bldweler ... ,.... bil" ır varı 
rafından yapılan itirazlar hakkında gö HankOY civarında ukerler aram- blrl>klDe ekllytJek kompra!rlerle c. i rketleri muvacehesinde Polonya bükümetinin ~ ,...,..~ •• ·r-us~: 
rllmUtl d' SaWıiyetli mahfiller, da yenl bir k.,am hareketi olmut ~e bava verdik. 1,5 - 2 aut kadar~ vul. ~ preasip itibariyle ittihu etmit oldu· b!~ lmclret1111m ile .,. 
mln ~lır. k il emi olmakla be· bin kadar japon ukerl wyan e~ftır. yette kaldılar. Soma uçan zebırli ha. (B l lııd aylada) tu hareket hattı turih edilmlttir. bı&yonm. 

... er es m '. . va Vuku bulan mll•demede her ikı ta- va biraz çeldldi, lıııartuldular.,, . ild idt" Bu mektuplar, Polonya lrUkUmeti- Sayın Maliye Behn1111n:, Re-
aber bu müzakereler netıcesınde - ftan 700 kiti ölmllttür. Aailer niba- Facianın bUtün ~~~ g~~l~nn. tek
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eumarah anlJa.n deponun kap1- n1n vuiyette aUkGn teslaine ve vazi· fik Saydam hükümetinin J'eDİ 

siyette bir değifİ;1'lik haaıl olmadığı - ~t teslim olmUflardır. den okunan -diler bır _ııçı, eregblı A~ :..r idare aaMUrll B. Kadri yetin tenvirine medar olabilecek o· bUdçeai haldunclakıi düpinceleri-
nı kaydetmektedırler · Honı-konı, 1 a.a. - İ'n&ilis budu- e>.-ı 16rdt11rlerini töyle hull9a ettu ;.ma luoikı ve idare beyetl lalından lan noktai nazarlarını bildirmektedir'. ni dün izah etmİftİr. Ralr•m Mi-

Yabudiler, araplarda dolum çok ol- dundan altı kilometre mesafede ve .. _ 15 lritll• bir gruptuk. Sal oluk B u~tıruri kendi idarelerinde çıkar- Bundan bafka bu mektuplar, Dan.tzig tunlannda ıörüldüiü üzere ye-
maı dolayıaiyle m~haceret için yUılr - Kanton nehrinin mamabında bulunan ta iki klfi çalıtıyorduk. Arkadlııfım • lardır politelmik mektebindeki polonyalı ta ni bü.l .. eııin buı faaıllanncl~ ,_. 
Mir bir rakam teabıt edilerek aradaki Paoan ve Nantou tehirleri çinliler ta· Abdullah ile hem ~nutuyor, hem uğ. iDii • lehe ıençliiinin hukuk ve mea&fllnin • --~·flar bam fanllarma · 
farkm teWi edilmesini iıt~~edir- rafından geri almmıttır. raııyordulr. Birden bir duman ptdL "Yarobun lnön.ür' mtıeeair .urette himayesini temine nı -,·.. 1mı' z h• ''!8 
ler. Buctın aııe•en aonra ın~l~z. ve Şimal cephesinde mukabil Çin ta· So ab' gllrUltil duyda Kafam bu. d ••.ar yapı F• am •••· 
.. , murahbMlan aruında bır ıçtıma arruzları uınumilqmektedir. Çinliler lan':'ı, ~~ota d6nc1Um. kendjflıi clıprı Biltiln depolarda U:~ar a;s;.,:ı: ... tu~talebeClanoler de Kbulu~~:adeır. Dİn m çoiu Maarif Ye Milli Mü-
)'llpılacaktır. Şahar lle Yuan aramda 10 kadar mü- nuıl attıiımı bilmiyorum. Yalnu lçu atte ve •A~~~ -1e-~neu:lrer bG- V onı 1 XJ'Qnuva "'-t clafaa Babnlwlanna clütüJor. 

rd 1 M mıttır. r~m vu ~· arwova, a.a. - ont ve aıuu ea a •• -ıı..L.ıı L- ım·ı I · 1 _.,._ 
'faluidllerin karon him ıeJırl ıeri almıtl• ır. ç ogo- den: ytık çelenk konulmut bulunuyor ve Ciano, Polonya hariciye nazırı B. ~U:-u ""':,. .. e • 1 e ~!J'M ,_._. 

Lonclra, 1 a.a. - Kudüı'ten bildiril· liıtanda tek bir japocı •keri kalma- - Mur8d bili yaktı, diye balırıyor. elenklerde nafıa velrtlethıin remzi Bek ile refikaamm yanında, bu sabah lar ıçınde tiirk mılll mudafauım 
llne ıare, yalmdi milli konseyi Fi - mıttır. lardL Acı acı leUet &eliyordu_ :ı.n '"N. v:" harfleri okunuyordu. Krakoviye aelmitlerdir. Kont Ciano lmYetlend~. Ye ~'!"'~~ 
liatln'de yalaucUleri ekalliyet haline Paianbo'da muharebeler miltemadl- Facianın vukuundm nel Ahmet Her araba. depodan çıkmc& orada bl- hemen derhal Vapel ptoeuna &iderek lnumunda lııikiımetin hiç bır dı-
koyan baldmlyet hukukunu haiz bir yen tiddetleniyor. Pekin yola ile :i· çvautun Oammı ~ (hava •er) de. rlkmlt olu ,Ualerce halk tarafından marepl Pilaudaki'nin meaarma bir Jetini çofumaay&Qk olan Yatan
hWdlmet tedai blkkmdald tasavvur • ençin'e 22 kamyon dolueu yaralı Ja - diği ve bizzat vano batma kottuiu n "varolaun ln8nU, yatuın cllmlıuriyet çelenk koymuıtur. B. Bek tarafmdan dAt yoktur. Nihayet lıer feJ'İn te
larmda deam edildiii takdirde, in . pon aakeri ıönderilmiftir. Muradın di~it delilinin kUç~ ol • bükUmetimiı, ppam Ali Çetinkaya,, italyan hariciye nuırı prefine bir meli, Tiirkiye'nin btl emniyeti• 
cllizlerle her tGrll mesaiye nihayet Hopei vU&yethıdekl Çin kuvetleri ~ıi~ .ve i.kua ra~ d.immiti • avazelerlyle alkıflanıyorckı. ötle ziyafeti verilmit ve öğleden ton dir. Bu emniyeti korumak azmin
ftdlecellni bUcUren bir beyanname Paotlnc'ln 25 kilometre cenubunda tqledıiı ku.rtulan itçller tarafmdılft Saat 10 ela, Metro buunda topla- ra tehir gezilmittir. B. Bek'ln bu ak- dm Ye kudretinden hiç kimae
Mp'elmlftlr. bulunan Panpa fehrlne lki koldan teyid edilmokteclir. nan Tramvay ve TOnel idare heyetle- pm vuecefl siyafeti müteakip, kont Din fÜphe etmedili kara deni• 

J>11a Loadra'da yapılan lnallb _ ya- hUcuım bqlunqlardır. ltÇilerden arabacı Hatim de bu bu • ri ilk itleme muıbataamı tanaim ede· Ciano'nurı Po1oııyayı ziyareti bitllm Ye bava kuvetlerimizin takat ye 
1ladl ıaritmelerlnin bir netice verme- Diler taraftan Çin tayyareleri eon .uata yapılm mllınablllJI duydu&mıu relr meruimle lmuladılar. 11.30 da bulacaktır. eç1ı· rmak, b. ·ıı 
dllf blldlrilmektedir. llalercle Vubu ciftl'Dlda bulunan ja· .aylcmoktedir. H19im crbo teblikeei. tilneldm bayrak ve deme dallariyle Saat 21.30 de Kont ve Kon.tea Cla- ~ • ıza~:..:~ ır mı e: 
Berlln' de ınerlcai ---L-----.. pon harp ıemilerhıe mltemadi,.n hil ni biliyor. Dinamit çWnırunwı ~- .U.lenmit bulunan bir anıba ldare he- no, Viyana yolu ile Romaya d8nmek ıçın en uu,.~. ~za.nç ye tuarru 

.u-J ~ nm etmektedir. 8a tieldenmeclik ta- la tıkanmacbimı ,anmce tehlikeyi yeti balarmı ve dlvetlllerini Tablm üzere Krakovi'den hareket etmittlr. olan bar19 hah.m manca altına 
Berlia. 

1 
u. ~1Y':m.cu muhacereti urudar lmrpaında Japonlar alır •- 1eaerek daha evel dıprı bçmıya p • meydanına setirdL Polonya - İtalya ıörüpneleri hak- •lmM demektir. 

için Berlln'c!e bir merlreal ofia tetkll ylata •ln--kaıdır. llflllıt. fakat Hqlm ancak 50 mette a.. Meydanda 500 itçi topllnmıt bulıa- kında Defl"edilen rwnl tebliide ez- F. R. AT AY 
edilmlft{r. llabat, fbndlye lradar Al • Y • b• Y uklapbilmit ve plıtlmnmın tairiyle nuyordu. Burada CUaıburiyet Abide- rimle denllt,Gr iri: 

eni yere yuvar~· Arlraıdqlan .a • alne bllytlk bir çelenk konuldu ve ... Rami teblfi Akd ı f 11 
manya'da oturan yabaclilerla mabace • 1 r Una ft rüne aUrüne dıprı çlkan ıu.lmin bir mimi teahUrler ,apıldı. Sut 14 de talya Hsiclye Nazırı Kont Cimo en Z OSU 
ret leteklerinln netlcelendirilmni için d harika olanılr kurtuJnwemı anla1lmk. de lletro hanmda idare heyeti relal ile Polonya Hariciye Nuırı Ahy 
muhtelif mercilerde cereyan eden mu- estroyeri t.dırlar. ve baladyle memurlar ..... mda bir Bek, bir Hri 16rilfmelerde bulumnut 
ameleyi bir tek yerde ıörerek kolay • Atlna. ı .... _ Atim •JmM bildiri- tmıwma meralml tertip edilmlfti. tar. lkl nazır, ikl memleket aruında-
lqtınl\'J'tır. yorı Kıral Georp, B...-U lletabn Hadi.e etra/ında tal&lcilcaı Burada idare mOc!Urll B. Kadri llm- iri kaqılıldı milnaMbet1erde lrUlrUm 
IMonya'ya wfdecelc yala.udiler ve diler pbliyetler balla Nle beri Hldlee evelce de bildkdillm &lbi luoilu tarafından hazır bulunanlara ıUreıı dostluk ve sarahat sibniyeti 

Berlin, 1 u. - D.N.B.: Letonya'ya tenuıe önünde ~rli~ V..nlaa ..a.tıa lrarfl IMt 3.5. 4 anısmda olmut kma ve heyecanlı blr hitabe irat olun- mUphede etmiflerdir. İtalya ve Po -
ptmek iatl,_ alman tabilyetinden Olp deatroyerinl sl,aret etmlf1erdir. tur. Afalldan meden kuyu.unc1m a . du. Saat 1e da Tramny ve Tılftel ı. loayan'm ıiyuetlerlnln sa. hedefle
yabadilerhl bueketlerlnden ne! Le- Deatroyere IÇllr denbclen aa1al1e kldar melenin feryadı ve habtr 'Nr•leria darelerlnde çalıtmı teflere 50 Jdtlllk rlni, nizamm " aclıalethı teslal te'fkll 
tonJ• memleketine müracaat ederek dil er Uç destroyer refakat etmittlr. lkulyle tlıhllatye ldaıealDe telefon e. bir nyafet çelrlldL eylemektedir. 
....-de almaları ilamı eldili bildi· Kırat ve malyetindelrl aevat yeni cleat dilmit. talıllaiye memurları da e.20 ele ı.tanbu1 bir bayram 1e.ıncl içinde- tiri nasır, lkt memlnet .... mdald 
rtısnektedlr Di~r yolcular eaklal gl- royerl audllrten 10Dra Averof ..Ural ocata aelml'1erdlır. llaalHef Wl9e c!lr. Gece ,anllırma kadar tramway mUfterelr menfaatlere ve Karabete 
bl Tlse,. ol , ., ptebi- ean.lne pçmif)er " Aft~ 1ma1 amamda. telefon~ •le•-aln bu. ft tllnel mBwetelerlnhl blnaları elek dayanan dostane ltblrliil lnklpf et-

.,.._ a,.letl wd...... .., ...... tilldlrk.., .. ,.... ~ lruar)llt .......... 

CebelüHarık'ta 
Londra, 1 LL - tncilterenin bilttın 

Akdeniz filosu tam mevcu~lyl~ Mal -
ta'dan Cebelllttarık'a gelmittir Bu filo 
mavatm filosuna iltihak edecek ve a
nantan fito.iyle bir klMi gün .Urecek 
olm talimlıerde bulunacaktır. 

lncllia dona..,.ına mensup bul 
,.mıer mart aonunıda Kıoniıka....,.. 

n,.-~0·11:• 
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Hôkim ve müddeiumumilerden Sömürge işi H i K A y E 

Kutludüğünden Memiş 
Hilmi Malik EVRENOL 

Şubat 1939 da terfi 
müddetlerini bitirenler 

iktisadi yollarla 
halledilecek 

di~kara'yı ziyaret eden herkesin 
~ t nazarını çeken uç yer vardır. 
~f~· Çankaya ve Elmadağ... Elma· 
iti 

1
' A.nkara'nın eski şehrinde yük

fth~ kate ile gene Ankara'nın Yeni
~;llıde yükselen Çankaya'nın or. 
~~dır. Etlik'ten bakınca, Elma -
dtQ ayr~ ayrı iki medeniyet temsil e -
lcrj' bu ıki yüksek tepelerin sanki e. -
li(ın~en tutarak ebedi tarihin decın -
~ı~rı~e gidiyora benzer ... Güneşli ve 
ıq &Unlerde bu dağın üstünden yay
lfc 111 Uzak yerlerini görmek kabildir. 
taıır ırıcvsimde, daha doğrusu her ha
~ 111 değişmesinde, hatta günün her 
'°nhflda bilhassa sabahları ve öğleden 
tU r:ıarı renk değiştiren bu dağ türlü 
tı~ il fekiller alır .... Sanki kuvetli bir 
llf ~z eli ... Dağa ve dağla beraber et 
tiir~ı tepelere bu kuvetli renkleri ve 
di il !ckilleri vermek üzere mütema-

ı (Başr 2 inci sayfada) lsorgu hakimi Salim Yamaner, Zong~~-
mal Kanyak, Manisa sulh hakimi Ha. dak aza muavini Hürrem Barım, Gu· 
lil İbrahim Güngör, Niğde sulh haki- müşhane sorgu hakimi Sadettin Gök

f mi Ömer Nazmi Tugayhan, Acıpayam ay, Söke sorgu hakimi Ahmet Alaad
,. hukuk hakimi Ahmet Hamdi Matara- din Tuzcu, Eğirdir hakim 

cıoğlu, İzmir icra mem~ı:ı ~iya Yal- muavini Mustafa~ • ~inik,. K~-

Londra, 1 a.a. -Havas: Siyasi mah. 
filler, İngiltere hükümetinin arazi dev 
rine lüzum kalmadan sömürge mese -
lesini iktısa<li yollardan giderek hal • 
!edeceği kanaatini izhar etmektedir -
ler. 

~en uğraşıyor. 
~~~ r.enk ve §ekil değişikliği yakın
lbt 1 Çıfçilere ve köylülere mükem -
)' 1 bir barometre işini görür .. Hava i
~~e sakin olduğu zaman, bu sihirli 
le g Ve tepeler mavi ve erguvani renk-
~t bürünür. Keskin çizgilerini akşa- J 
~ n açık ve berrak göklerine nakşe -
t' tler. Hele civarda hiç bulut yokken, · 
~lh,elerinin etrafına toplanan tek tük •. 
it 1 rengi bulutlara batan güneşin son 
~!arı nüfuz ederek başına bir ihti · ı atı komşu ekinlerine dalar, oraları ı Zamanın en anlayışlısı köyde hoca-
lt tacı kor gibi olur. berbat eder; konu komşudan söz geti- lık ve muallimlik eden sakallı ve sa-

da· 1f mevsiminde tacını değiştiren bu rirlerdi. rıklı Şahap hoca adında biri vardı ki, 
t g. sert ve soğuk bir günde beyazlar Çocuğu bakımsız, eskiler - pırtılar i- o gazetede geçen arapça ve farsça ke
~ınerek yaylanın hal~ına ilk düşen çinde gezerdi. Dedikodudan, çeneden limeleri çatlata çatlata okur ve mana
da 1 .müjdeler. Bazan bır gece, hazan kendisini bir türlü alamıyan karısının !arını, sakalını avuçları içine alarak, 
b Y•rmi dört saat içi~d.~ ~şta~ tırna- Memiş'e çok benziyen oğlu ile de ara: ağzını şapırdatarak söylemeğe ~alış.ır: 
~ tadar beyazlara burunuverır ... Ya- sı iyi değildi. Hele onu babasının .eskı dı. İstanbul ve Ankara havadıslerını 
tı, Yavaş beyaz ve kül renkli el~isesi- püskü, uzun pantalonu ve kolları diz herkes can kulaktan dinlerdi. Gazete-
14 eteklerini civar tepelere, koylere kapaklarına kadar uzanan caketi için- yi anlatma ve tefsir .zamanlarında kah
~-A.nkara'ya kadar yayar.... Ondan de görünce sinirlenir, çırpınır, bağı - vedekiler ikiye ayrılır ve saatlerce sü
"""'llla ağır işini yapmıt gibi derin bir rır, çağırırdı. Sonra sesi kesilir, boy - ren münakaşalar olurdu. Bilmiyerek 
lltfca alarak uykusuna dalar. nuna bir bez sarar yatağa girer, gün - halifeliği korumak istiyen sarıklı Şa-
l:>ağı bu halinde bırakarak Ankara'- lerce komşularına görünmezdi. Bu su- hap hocaya sert sert bakan gözler o

llırı ilkbaharına dönelim ve Elmadağ'ı- retle mahalleye de bir k~ gün için sü· lurdu. Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal 
Ilı biraz da bu ay içinde seyredelim: klınet gelirdi. geldiği zaman hoca ansızm başka bir 
l:>ağm eteğinde ilkbaharın bol bol Hasta olmadığı zamanlarda Memiş köye kaçmıştı. Gençlerden bir kafile-

~}'at fışkırdığı bu zamanda küçük ağa ne yapsa gözüne batar ve dili dur- nin hocaya ağzını kullanmasını bil -
~eriyle ve kiremitli damlariyle aüa- madan Memit'in her söylediğini aklı mezse, onların bu işi çok iyi becere • 
"'llln~ bir köy göze çarpar.... erdiği kadar tenkit eder ve tel"61er .. E- ceı.terini söylediklerini i§ittiği gece 
llu köy Ankara'ya akın etmit Etiler vin içinde dilinin döndüğü derecede sırra kadem ba~tı. 
~ fırufan kurulmuıtur. Ve kurulu • komşu erkeklerin işgüzarlığından Hocanın kaybı kimseri müteessir 
-...r'i1ıi. ı .. ,.... _ _, __ -~~ ---~lntMk\.~d8--c:c•• bile kendi akliyle hocanın bu kaçışım 
de, bazı tamirlerden başka, köyün vapları hazırlar, kafası içinde tasarla- hayra alamet saydı. Artık söz kendi • 
lcaç evine hi,. bir şey olmamış. İşte dığı düşünceleri kelimelere, cümlele-

~ sinden 6 yaş büyük muhtar Ali ağaya 
~ ·n bu evlerinin birinde Etilerin re döker. Fakat tam aöyliyeceği sıra- kalmıştı. Muhtar hemen etrafına kö _ 
hiradından iyi huylu, namuelu fakat da, karısı, üzerine hücum eder gibi bir yün erkeklerini topladı ve onlara da-
lla az kıbbık tabiatli Memi' ağa adın- tavır alırdı. İJte o .zaman bütün plan· ha açık bir lisanla Ankara'da olan bi-

biri otururdu. !arından vaz geçerek karraının dilin - teni anlatmağa çalıştı .. ~Muhtar yılda 
• l.t. emit ağa için biraz kılıbık tabiatli den kurtulmak için yalnız omuzlarını 
ı.ı iki üç kere Ankara'ya gi er gelirdi ve 
-:ıı. dedik. O, karısının dırdırından ve silkerek yatağında ise yorganını ba -

' 

havadisleri sıcağı sıcağına akşamları 
tt. tetinden kurtulmak için evde ses - 11.ına çeker, ve çok geçmeden horlama-' .,. kahvede toplananlara anlatırdı. Mem-
Q 'le r.nk yumu· .. t.tı. Bu scssjzlik ~a ı.. .. •lar ve yahut dıvarda uzun bir çi-
~ ~- 'i'""" .. .,_,. leketi saran düşmanı mahvetmek ge -

lldisini, komşularına ve tanıdıkları- viye asılı tüfeğini yakalıyarak kapı • rekti. Bunu Mustafa Kemal yapacak
~ sakin ve sulh sever tanıtmıştı. Ge- dan dı!Ullrı fırlar ve sev.aili av köpeğiy-
... r- e tı. 18 inden altmışına kadar asker top· 
~lcri kadınların vaveylasına ve bit - le gözü kestiği çayırlara, bayırlara 
""'"L .,_.,, 1 • hyordu .... -11; tükenmek bilmiyen şı-.yet erme doğru u.zanır, giderdi. 
~e bu yüzden çekilen mihnet ve me • Omuz silkmesi, tüfeğini alıp evden Bu çok önemli havadisler ve meaele
ttkJcata tahanunül ve sabretmesini bi- dışarıya fırlaması karısını büsbütün ler konuşulduğu zamanlarda bile Me
len kocalar hayatta muvaffakiyetin ve çileden çıkarırdı ve bu sefer gözünü miş ağanın şirret karıgı kahveye gelir, 
a:.. • meclisin sükunetini bozar ve zavallı 
~etin sırlarını öğrenmiş sayılırlar yumup ağzını açan karısının hatıra 
derler. Eğer bu düşünce doğru ise, gelmedik sözlerle müthiş bir yaylım a- Memiş'i rezil eder dururdu ... İyice ye-
l.tem~ ağa katmerli saadete erenler - teşine yakalanırdı. Memi§'in yegane ise düşen Memiş bu kadının dırıltısın-
lltndi. taraftarı Kurt aıdındaki köpeği idi. dan kurtulmayı aklına koymuştu. Bir 

~. b 11!1.1 gece karraı ve köy derin bir uykuda i-
~YJ.emİf ağaya bu haliyle acıyan er - Karısı her ikisini de tam ten e Ll\. e 

~ekler olabilir ... Fakat turasmı aöyli • itham eder ve köpeği efendisinden a- ken dıvarda asılı duran tüfeğini aldı 
" d ve ayakları ucuna baaarak, nefes al -.rtlim ki, onu iyi tanıyan bir çok ev yırt etmiyerek aynı derece e sevmez, 
ı.. · · · · madan, kapıyı araladı kendisini avlu-
""'<lınlarının teveccühünü kazanmış, evin avlusunda bile onu görmesını ıs-
iıdeta onların gözdesi olmuştu ... Ne • temezdi. ya attı. Oradan sokağa çıkarak arka -
.ı sında vefakar Kurt'u olduğu halde .. en diyeceksiniz, değil mi? Çünkü ai- Kurt ormanları ve dağları dolaşan 
le kavgalarında onun tarafını iltizam köpeklere mahsus cesaret meziyetleri- Ankara yolunu tuttu. Artık kurtul • 
td muştu. Sevdikleri yanında idi: tüfeği 
. "1 kadınlar olurdu. Akşam misafir- ni taşımakla beraber kadının durmak 

ı:. 1 M . - h cd ve Kurt'u .... 
~ erinde, kadınlar emış aga mese- bilmez ve daima ücum en testere -
1ttini konuşurken, bütün kabahati ka- den daha beter ve keskin diline hangi O gece sabaha kadar yürümüştü. Sa
!t•tna yükletirlerdi. Köyün çocukları cesaretle kar.şı gelebilirdi? Ve sonra, baha doğru Ankara'nın kalesini görür 
~ Mcmiş ağanın en iyi, aadık dostu i- koca efendisinin karşı gelemediği bu gibi oldu. Oturdu ve heybesini açarak 
diler. Daima onun etrafını alırlar, kı- kadına kendisi mi gelecekti!? İtiraf bir somun ekmek ile beraber biraz 
tı1t oyuncaklarını tamir ettirirler, on- etmek gerektir ki, Kurt da efendisi peynir çıkardı. Somundan bir parça 
Itrıa oyun oynamasını rica ederlerdi. gibi kılıbıktı. Ne vakıt eve gelse, başı kırdı ve Kurt'a uzatarak: 
ltterniş ağa oyuncaklarını tamir eder, eğilir, kulakları düşer, kuyruğu iki - Zavallı Kurt ... Kadın sana köpek 
°'1Iara birdirbir, zıp zıp oynamasını arka ayakları arasına kıvrılır ve suç - muamelesi ediyor 1 Zararı yok. Ben 
'le uçurtma uçurtmaaını öğretirdi. Ya- lu haliyle hanımının her halini ince • yaşadıkça seni koruyacak bir dostun 
~ın 11cak günlerinde çetzne batında liyerek en küçük bir hareketinden, eksikolmaz, dedi. Bu esnada Kurt 
"'Ya biraz ötedeki köyün tek ağacı al- mesela elinin süpürgeye veya oklava- kuyruğunu sallar, efendisinin yüzüne 
tında oturur, yarı uyur, yarı uyanık ya uzanmasından ürkerek acı acı hav- dikkatle baktı ve bu hisse bütün kal· 
ıocuklara cadı, hortlak, asker masal. tar, evden veya avludan dışarı kaçar - biyle mukabele eder gibi ellerini yala-
lıilcaye ve destanlarını anlatırdı. Me - dı. dı, sevincinden bir iki kere havladı. 
~İf ağa çocukların dostu ve koruyu - Evlilik yıllan geçtikçe Memiş ağa- o akşam Ankara'ya geldiler. Taş • 
"1su idi ... Çocuklarını a.zarlıyan ana nın hali de fenalaşıyordu. Alışkanlık, han'ın önünde çalınan davulun ctra -
~alarla çekiştiği bile olurdu. Köyün seneler ve çocuklar karı kocayı biri· fında toplanmış halka karıştılar, hıer
lıiç bir köpeşi ona havlamazdı.. birine bağlar ama ısındıramazlar. Son- kesin askere gittiğini oradakilerden 

Memit ağanın yaradılışındaki en ra ters bir tabiat hiç bir vakit yaşla öğrendi. Bir an için düşündü. İyi ama 
"buyük hatası, faydalı şeyleri biru ih- yumup.maz. bunda tereddüt edecek ne vardı? Ne 
lbaı edişiydi. Bu, çalışkanlığına ve se- Hele çok kullanılan sivri bir dil za- yaşlı ne de genç denebilirdi. O~ta Ya.t
~tına halel getirmezdi. ÇUnkü eski mania en keskin ve en derin yaralara- ta dip diri bir adamdı. Oradakıler da
~n av tüfeğini yakalıyarak aa.ba - çan bir ilet olur. Klıçta.n daha keskin ha mı gençti. Kalabalığa karıştı ve da
lıın alaca karanlı ğında evden çıkar ve bu sivri dilin açtığı yaraların acısına vul önde kalabalık arkada Sarıkışla'ya 
11ere tepe, bataklık, onnan, bayır de - dayanamadığı zamanlr Mcmit ağa kan gidildi. On gün sonra Memiş ağanın 
~ı yürür, yürür avlanırdı .. Hasat ve ter içinde evden k~r ve köyün yega- kendi tüfeği sırtında ve yanında 
btğ bozumu mevsimlerinde komşula - ne kulübü, kahvcaine gider, dinlenir - Kurt'u olduğu halde bir taburla bera • 
tırıa yardımdan kaçmaz, hele harman di. Yazm o rehavet verici, sıcak gün- her Çankırı caddesinden Taşhan'a 
ttıencelerinde hiç eksik olmazdı. lerinde burada uzun uzun oturur, de- doğru geldiğini görürdüler ... Or~dan 

'l'ek eksiği kendi işlerini ve evini dikoduları dinler ve ha.zan civardan tren istasyonuna gittiler ve kendıle • 
~1 etmesi. karısının yanında bu • geçen bir yolcudan ellerine diifen es.- rini bekliyen trene binerek E&kifdıir'e 
~ktan çekinmesi idi. ki bir gazeteyi birisine okutarak ken· gittikleri haberi erteıi günü etrafa ya· 
llaıbadan kalma tarlalarında ÇallfU • dilerine göre o &ünün mümkap1wmı yıldı-

' ,a clJ ilMk ve ı~lardı. 

çınkaya, Konya sorgu bakımı Mehmet malpaşa sori!u hakımı Alı . Nı
Nail Bilen Samsun icra memuru Şera- hat Oney, İzmir icra memuru Hikmet 
fetb Alta~. Sorğun hakimi Remzi Çit Eğinlioglu, Muğla hakim muavini 
çi, Adana icra muavin hakimi Ahmet Hayrünnisa Gürkan, Siirt hikim mua-
Sıtkı Akyazan, Araç ecza hakimi Meh vini Abdullah Vehbi Darnaz, ~ursun. 
met Hilmi Ünal, Muş sorgu hakimi bey sorgu hakimi Hüseyin Ersın, Te· 
Mürşit Hker, Bulancık sulh hakimi Ali kirdağ sorgu hakimi Akif Göksel, Taş 
Atay, Kızılcahamam hakimi Abdullah köprü sorgu ha~i~i !Iüseyin Sakallı, 
Üner, Gölpazarı sulh hakimi Hasan Mardin sorgu ~k_ın:ıı Yaşar .~azancı
Ncvzat Kıvılcrmer, Şirvan sulh haki. oğlu, Kırklarelı hakım mu~vını Ha~e~ 
mi Tacettin Akı, Ankara sulh hakimi Sabahat Kurtuluş, Kozan aza mu.a~ın~ 
Süreyya Beti!, Siverek ceza hakimi Ö· Cemal Yücel, İslahiye sor.gu hakı:n~ 

G.. ·· Ahsen Aral Bergama hfikım muavını mer uncu. • • 

lliildnılerin nııwviıılik 
sınıJındmı olmılar 

Meliha Melahat Güran, Karaköse ha-
kim muavini Süleyman, Çorum 5.za mu 
avini Nesip Uysal, Tekirdağ hakim 
muavini Sabiha Erdem, Edirne hakim 
muavini Hadiye Çelebi, Eskişehir ha
kim muavini Ayşe Furuzan Unç. Mar. 
din 5.za muavini Edip Araslr, Gelibolu 
hakim muavini Mevhibe Naciye Ko. 
rur, Balıkesir hakim muavini Lezize 
Muazzez Tümer. 

5 inci derece M. U munıiler 
,Baş M. U. baş muavini Arif Cankaya, 
İzmir müddeiumumisi Kemalettin Sa. 
mu, Zonguldak müddeiumumisi 1smai~ 
Hakkı Özken, Aydın müddeiumumisı 
Ahmet Reşit Maykut, Afyon müddei
umumisi Mehmet Tevfik Erinç, İstan
bul C. müddeiumumisi Mehmet Hik
met O:ıat, Sıvas müddeiumumisi Os
man Asım Dilli. 

6 ıncı derece Miiddeiumunıiler 

Dominyonlard<ı tesadüf edilen güç. 
lükler ile impaartorluk hava yolları a
rasında irtibat tesisi lüzumunun Al • 
manyaya arazi terkini son derecede 
müşkülleştirmektedir. 

Salahiyetli mahfiller hiç bir haki
miyetin devredilmesine llizum kalma. 
dan Almanyaya iptidai maddeler te -
min edecek bir sureti tesviye bulun 
masmı arzu eylemektedirler. 

B. Eden tekrar 

kabineye giriyor 
Londra, 1 a.a. - "Havas'' Eylül in

tihabatmdan evel Eden'in iş nezareti
ne getirileceği muhafazakar mahfiller 
de söylenmektedir. Beynelmilel vazL 
yetteki gerginlik zail olduğu takdirde 
işsizlik meselesini;ı halli, intihabattan 
evel İngiliz hükümeti için en mühim 
meseleyi teşkil edeceği bu mahfillerde 
beyan edilmektedir. 

İngiliz ticaret nazırının 

seyahati 
Londra, 1 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre, denizler aşırı ticareti .nazı
rı B. Hudson, 17 martta Beıılinde ola -
caktır. B. Hudson ıs marttan 22 mar -
ta kadar Varşovada, 23 marttan 28 
marta kadar Moskovada, 29 marttan 31 
marta kadar Helsinskide 1 nisandan 4 
nisana kadar da Stokholmde buluna -
caktır. 

B. Hudson, bu seyahatinde, Harici
ye Nezareti ekonomi dairesi şefi B. 
Aohton Gvatkin refakat edecektir. 

B. Gavalkin Berlin' e döndü 

Ceyhan sorgu hakimi Osma:ı Necati 
Gökmen, Kasaba sorgu hakimi Hasan 
Rıza Alpaslan, Rize sorgu hakimi İb
rahim Büyükyazıcı, Nazilli sorgu ba
kimi Sefa Onat, Çorum sorgu hakimi 
Ahmet Feyzi Ayan, Hendek sorgu ha 
kimi Halil Rıfat Berk, Kayseri sorgu 
hakimi İsmail Fuat Aker, Adapazaıı 

sorgu hakimi Hasan Savaş, Simav sor
gu ha.kimi Adil Oktay, İskilip sorgu 
bakimi Mehmet Nuri Oğuz, Diyarba. 
kır sorgu hakimi Mehmet Hidayet Er 
tem, Ür.güp songu hakimi Hüseyin 
Hulki Gülç, Çanakkale sorgu hakimi 
İbrahim Halil Sükuti, Mustafa Ke. 
malpaşa sorgu hakimi Sabri Oğuz, Şar 
köy sorgu hakimi Ahmet Hamdi O. 
nur, Salihli sorgu hakimi Cetaleddin 
Ayhan. Trabzo-:ı sorgu hakimi Ali Şa
ban Akdölek, Bursa aor.gu ha.kimi M. 
İhsan Tümkan, Behisni sorgu hakimi 
Safi Toktamış, Üsküdar sorgu hakimi 
Ahmet Saim Könüman, Ermenek sor· 
gu hakimi İlhami Giray, Balıkesir sor
gu hakimi Mehmet Emin Sönmez, Ka
raman sorgu bakimi Memduh Öırle. 
mir, Elbistan sorgu hakimi Nadir O. 
may, Anta~ya tSOrgu ha.kimi Necme'rti-:ı 
Cantürk, Zonguldak soııgu hakimi İl 
hami Çetin, Afyon sorgu hfilcimi ~~ 
met Alim Şakar, Cide sorgu balcinu 
Mehmet Azmi Otyakmaz, Niğde sorgu 
t:MfaY-ldtga"frd11..fitır .. f d!}1n. T~,. 
Samsun sotıgU hakimi Rasim 'Harthoğ
lu, Tarsus soııgu hakimi Mustafa F eh 
mi Okutan, Maraş sorgu hakimi İsma
il Hakkı Ağır, Çankırı aza muavini 
Mehmet Kemal Ataizi,- Göksun sorgu 
hakimi Mehmet Emb Tepebaşıh, Boy 
abat sorgu ha.kimi Ahmet Şefik Ulu.. 
kan, Erganiosmaniye sorgu hakimi 
Tahsin, lzmir aza muavini Piraye Pi. 
lavcıoğlu, Kayseri 5.za muavini Hasan 
Fahreddin Doğu, Lüleburgaz bakim 
muavini Ayşe Kadriye Abacıoğlu, Çan 
klrı icra memuru Meryem Önsoy, Kii
tahya bakim muavini Neziıhe Ergin
baş, Adana ha.kim muavini Emine Fir
devs Mardan, Trabzon aza muavini Sa 
hiba Omay, Çankırı sorgu hakimi Mu
rad İsmet Pek.soy, Maraş hakim mua
vini Ali Alan, Antalya aza muavini 
Tevfik Fikret Baran, Arapsun hakim 
muavini Ali Cevdet İlter, Niğde aza 
muavini Mustafa Ziya Göktürk, Kırk. 
lareli aza muavini Ali Nihat Tunçay, 
Tefeni soııgu hakimi Celilettin Kan, 
Alaşehir sorgu hakimi Hüseyin Gü. 
rel, Hopa s,orgu hakimi Ali Saim İn. 
sel, İstanbu\ aza muavini Hatice Mu
azzez Savaşkan, Isparta sorgu hakimi 
Mehmet Mitat Anıl, Diyarbakır sorgu 
hakimi Mehmet Esat Arısel, M. Ke
malpaşa hakim muavini Adalet Akgün 
gör, Bağçe sorgu hakimi Mehmet Şi
nasi Beken, Ankara aza muavini Meh· 
met Tamer, Erzincan hakim muavini 
Fatma Mürüvvet Doğu, Bolu hakim 
muavini Emine Mediha Varlık, Ban. 
dırma hakim muavini Emine Mübec. 
cel Özer, Bursa hakim muavini Emi. 
ne Umia Sezer, Karamürsel hikim 
muavini Sekine Öztan, İstanbul aza 
muavini Nadire Dinçay, Bafra bakim 
muavini Fetullah Turan, Ödemiş aza 
muavini Ahmet Çelebi, Ayancık ba
kim muavini Rasim Anuk, Üsküdar 
icra memuru Mustafa Suad Özdoğru, 
Adana aza muavini Meliha Toros, Bur 
sa hakim muavini Emine Ümit Ak· 
yüz, Adapazarı hakim muavini Safiye 
Saadet Ulusoy, Adapazarı hakim mu
avini Ayşe Hikmet Tezgören, Bursa 
hakim muavini Ümmühan Seniha Ger 
meli, Riyarbakır aza muavini Hasan 
Halis Sungur, Çanakkale aza muavini 
Saime Aksoıylar. Mucur sorıgu hakimi 
Şevki Yurt&ever, Çarşamba hakim mu
avini Nimet Selma Yücel, Kırklereli 
sorgu hakimi Mehmet Esat Çoğa, Sam 
sum aza muavini Sabriye Sefercioğlu, 
Gürün sorgu hakimi Mehmet Said Ye. 
ner, İstanbul aza muavini Yusuz Ziya 
Günay, Kradeniz Ereğlisi sorgu ha. 
kimi Haydar Cavit 'rümür, Kaatamo. 
nu .orcu hikimi Şükrü Saka. Bayburt 

Kastamonu müddeiumumisi Ahmet 
İlhami Sarıcroğlu, Eskişehir müddei
umumisi Rağtp Canonyıl, Konya müd 
deiumumisi Osman Haydar Aktan, 
Başmüddeiumumi muavini İbrahim 
Nazif Çağhyan, Şebinkarahisar müd. 
deiumumisi Kadri Kaya Alp, Kara. 
man müdoiumumisi Ali Rıza Günal, 
Edirne müddeiumumisi Mehmet Edip 
Bayazıtoğlu, Kırklareli müddeiumu
misi Mehmet Cemal Gü:ıay, Amasya Londra,, 1 a.a, - Yakında yapıliı.ca.k 
müddeiumumisi Mustafa Asnn Soysal, İngiliz • alman ticaret müzakerelerine 
Trabzon M. U. si .Salih F.&ad Alperen. zemin hazırlamak üzere Berline giden 
l'!r • • -~_.:.:_ı~..-: •• -,..-:lnr _ :....=a ..,,, = • ___..,_.. ~ 
Banaır~a ~.üd?eiumu.~isi ~efik Or- ya dönmüştür. B. Gvatıkin, hemen d~. 

bay, :oka~ mude~umumı.sı. Ah Özeren, hal Berlinde yaptığı görüşmeler hal<
Başmuddeıumwnı muavını Mehmet A kında. Lord Halifaksa ve B. Oliver 
1i Davran, Isparta müddeiumumisi Ha Stanleye bir rapor verecektir. 
san Basri Arıtan, Baş.müddeiumumi 
muavini Burhanettin Eneralp. 

8 inci derece IH üddeiumumiler 
İstanbul müddeiumumi muavii\lerin 

den Ahmet Nurettin Serer, Rize müd
deiumumisi Mehmet Salih Tumay, G. 
Antep müdeiumuınisi Asım Erkan, 
Bitlis müddeiumumisi Mehmet Nuri 
Pekin. 

9 uncu derece 
ltl ü'ddeiumunıüer 

Kilis müddeiumumisi Abdülmecit 
Sabit Güney, Dersim müddeiumumisi 
Veysi Sezer, Keski.n müddeiumumisi 
Mehmet Üstüner, Şarköy müddeiumu 
misi Cemil Ulusal, Van müdeiumumi. 
si Cemal Bilgin, Ba'10üddeiwnumi 
muavini Ali Sebük, İstanbul M. U. mu 
avhıi Mahmut Celalettin Kuralmen, 
Karadeniz Ereğlisi M. U. si Ahmet 
Naci Tözün, Foça M. U. si HasAn İh. 
san İdil, Edirne M. U. muavini 'Hakkı 
Madakbaşı, Samsun M. U. muavini İb 
rahim Ferid Tüzel, Yalova M. U. si 
Atilla Yurdakul, Ankara M. U. mua
vini Mehmet Nevzat Tüzünkan. 

' 
10 uncu d~rece 

lU iiclıleiumıumiler 
Ankar M. U. muavi:ıi M. Ali Akhan, 

Fethiye M. U. si Zühtü Özalp, Gürün 
M. U. muavini Fazlı Onat, Konya M. 
U. muavini Ahmet Efeoğlu, Sandıklı 
M. U. si Kemal Akülke, Aydın M. U. 
muavini Mehmet Radi Ökbay, Ankara 
M. U. muavini Şuayıp Avni Onat, 
Kırklareli M. U. muavi':'li Hüseyin Ce
vat Özkan, Erbaa M. U. si M. Agah 
Nas, Oltu M. U. si Ahmet Ziya Yal
kut, A~ancık M. U. si Mehmet Mitat 
Güven, Gemlik müddeiumumisi Fuad 
Nuri Özkay, Diyarbakır müddeiumu
misi İsmail Hakkı, Vakfıkebir müddei 
umumisi İhsan İngir, Balya müddeiu. 
mumisi Münür Naci Benli, Sinop 
müddeiumumi muavini Yusuf Çetin 
Ardalı, Yusufeli müddeiumumisi Ah. 
met Şakir Öncül, Kangal müddeiumu. 
misi Rifat Çide:ı, Gebze müddeiumu
misi Mehmet Ratip Seliçi, Darende 
müddeiumumisi Yusuf Bahri Kurban, 
Pınarbaşı müddeiumumisi Yalçındağ
lar, Ordu müddeiumumi muavini Ka· 
mil Boran, Poshof müddeiumumisi İs
mail Çagal, Ankara müddeiumumi mu
avini <>aman Zihni Betil, İstanbul 
müddeiumumi muavi:li Abdullah Re. 
fi.k Bülbül, Sivrihisar müddeiumumisi 
Hamdi Yılmu Ertekin. ilan._ mild. 

Balamir, Boyabat müddeiumumisi Kad 
ri Özün, Hayrebolu müddeiumumisi 
Hasan Hamdi Dinçer, Karaisalı müd. 
deiumumisi Şekip Turgut Süclkan. 

iUüddeiumumilerin muavinlik 
sınıJından olanlar 

Akşehir M. U. muavini Ömer Könü, 

Sürt müddeiumumi muavini Hasan 
Mülayun, Kuruçay, M. U. muavini 

Mehmet Gürdoğan, Gümüşhacıköy 

M. U. muavini Nurettin Ertürk, Bile

cik M. U. muavini Ali Rıza Gürsel,, 

Boğazlıyan M. U. muavini Kurban 
Karşı, Tavşanlı müddeiumumi muavi
ni İsmail Çimenoğlu, Adana M. U, 
muavini Hatice Teşrekli, Bursa M. U. 
muavini Reşat Türel. Sarayköy M. U. 
muavini Mehmet Faik Civga, Tavas 
M. U. muavini Şükrü Eroğlu, F.şıne 
M. U. muavini Ahmet Aıkbulak, Zon
guldak M. U. muavini Fahri Kozan. 
Dörtyol M. U. muavini Sakıp Gü~, 
Kars M. U. muavini Osman Muhliı 
Çövenlioğulları, Kocaeli M. U . mua
vini Bedri Özkaya, Denizli M. U. mu
avini Emin Muhlis Arsan, Erzincan 
M. U. muavini Selami Akdağ, Cizre 
M. U. muavini Mahmud Rıfkı Taner. 
Seferihisar M. U. muavini Enver Hak. 
tanır, Adapazarı müddeiumumisi mua 
v.ini Bedia Söylemez, Kocaeli müddc. 
iumumi muavini Fatma Güzide Pank. 
oğlu, Bağçe müddeiumumi muavini 
Mustafa Saim, Malatya müddeiumumi 
muavini Ahmet Şeref Barkut, Gediz 
müddeiumumi muavini Hüseyin Tcü
zemen, Samsun müddeiumumi muavi
ni Ayşe Belkis Özün, Edirne müddei
umumi muavini Mehmet Ata Seyver, 
Malatya müddeiumumi muavini Must 
fa Halim Agabigün, Balıkesir müddei
umumi muavini Şahabettin Arıç, Ana 
mur müddeiumumi muavini Tevfik Do 
ğu Işıker, Adana müddeiumumi mua
vini Mehmet Hilmi Arca, Geyve müd. 
deiumumi muavini Ahmet Hilmi Gök. 
ler, Adıyaman müddeiumumi muavini 
Osman Celiil Ökdem, Bııld :ln müddei. 
umumi muavini Halil Kadri Karafakı, 
Amasya müdeiumumi muavini Zerrin 
Akgün, Avanos müddeiumumi muavi
ni Mehmet Hayati Yeşilova, Zongul
dak müddeiumumi muavini Osman 
Bayrav, Sorgun müddeiumumi muavi
ni Ahmet Erdoğdu, Burdur müddeiu
mumi muavini Ur,al I~ A ıana 111Dd-
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Yapı işleri ilônı l ton Silikat dö sut 

kan1r.1i teminat ve 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemahal bir saat 
evcline kadar M. M. Vekaleti satın al
ma komisyonu':la vermeleri. (645) 

10658 

Ekmek torbalık bez ahnacak 

Kalörifer tômiri 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmıyc konulan iş: İktısat 
"e ·dJetı bınasında yapılacak muUak, 
.okanta, havuz ve muntclif tamırat ış 
lcridır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Sntm Alma Komisyo. 
nundan : 

M. M. Vek~leti Satm Alm Komia
yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edi -
len fiatr (90) doksan kuruş olan 
20000 yirmi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarf usuliylc münakasaya 
konulmuştur. 

Maliye V kiıletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş, şurayı dev 

Jet binasında kalorifer tesisatının ta • 
miri. 

2 - Keşif bedeli 462 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname .. 

yi vesair evrakı görmek ve izahat al _ 
mak için Maliye Vekaleti emlak mü
dürlüğüne müracaat edebilirler . 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 6 mart 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da maliye ve -
kaleti milli emlak müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 35 li
ra 3 kuruştur . 

7 - Pazarlığa girişmek istiyenlcrin 
35 lira 3 kuruş tutan muvakkat temi • 
nat akçesini yatırmış olmaları şarttır. 

(689) 10694 

Telgraf makinesi 
ah nacak 

Nafıa Vck·letinden • 
ı Nisan 1939 cumartesi günü saat 

11 de Ankara'da Nafıa Vekaleti bina
sında Malzeme Müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telgraf maki
nasrnın kapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 229.35 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
Müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
aat 10 a kadar makbuz mukabilinde 

komisyona vermeleri lazımdır. 
(447) 10492 

Çay rslôh işleri ve 

KeşıI bedeli 11426 lira 18 kuruştur. 
2- Eksıltmc 17. 3. 1939 cuma gunu 

saat 16 da Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulıyle yapılacaktır. 
3 - Eksıltmc şartnamesi ve buna 

miıtcferri evrak 57 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
günden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 856 lira 96 kuruşluk muvak· 
kat teminat vermeleri ve Nafıa veka
letinden bu iş için alınmış ehilyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu vc
vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gun evci bir istida ile iı.

tcklilcrin Nafıa vekaletine müracaat
ları muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye giremiyeccklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17.3. 939 cuma günü 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabi.ınde teslim 
edeceklerdir. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (674) 10692 

n1.1.1&.1;1nı 
Muhtelif malzeme 

afınocak 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji 

i§leri umum müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi 

44 adet Anot bataryası kuru 
600 adet Anten izolatörü 
100 adet Rasat elektrik feneri 

1000 adet Rasat elektrik feneri pili 
1500 adet lzollitör fincan 

50 adet Entereptör 
40 adet Buton 
40 adet Buton 

2 adet Voltmetre 
6 adet Anot bataryası sulu 

1500 metre Anten teli 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o
lan 1 ton silikat dö sud Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 16. 3. 1939 perşem
be günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2 
(639) 10673 

ton Grafit 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Ummu Müdür 
lüğü Merkez S tm Alma Komisyo. 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o -
lan 2 ton grafit askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3.3.1939 cuma günü sa
at 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki. ve . 
saikle mezkur gün ve saatte komisyo .. 
na müracaatları. (682) 10679 

15 fon Gliserin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o. 
lan 15 ton Gliserin Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın Al
ma Komisyonunca 10 mart 939 cuma 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edi .. 
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan (618) lira (75) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele • 
rindcki vcsaikle mez,kflr gUn ve saat. 
te komisyona müracaatları. (693) 

~0697 

Kınkkalede ambar inşası 
Regülôtör inşaatı 500 metre Anten ini teli • F b "k ı u M 00 dür Aııkerı n rı a aT mum u -

2000 metre Kablo teli lüg·ü M rkoz Satın Alma Komiııyo -
Nafıa Vekaletinden : K hl l" 1000 metre a o te ı nundan: 

Eksiltmeye konulan iş: 20000 metre Telefon teli Keşif bedeli (15.300) li~a ol~ yu • 
1 - Susurluk çayına akan Uluabat 5000 metre Telefon kablosu karda yazılı inşaat asken fabrıkalar 

deresi ve Canbollu azmağı ıslah .şleri· umum müdürlUğü merkez satınalma 
le Uluabat regülatörü inıaatı keşif be. Yalnız 16 kalemdir komisyonunca W-3-939 pazartesi gü-
deli (657.429) lira (06) kuı:u~ 1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya- nü saat ıs te kapalı zarfla ihale edi-

2 - Eksiltme 17-3-939 tarıhıne rast- cı i~in yukarda cins ve miktarları ya- lecektir. Şartname (77) kuruş muka
lıyan cuma günü saat lS de Nafia Ve- zılı 16 kalem malzeme kapalı zarf u- bilinde komisyondan verilir. Talipl~-
ı.::letı' Sular Umum Müdürlüğü ısu sulü ile satın alınacaktır. 1 (1147) lı· 
11><1 rin muvakkat teminat o an 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 2 - ihalesi 11 mart 939 cumarte11i ra (50) kuruşu havi teklif mektupla-
zarf usuliyle yapılacaktır. • günü saat 11 de Yenişehir su deposu rını mexknr gUnde saat 14 de kadar 

3 _ İstekliler eksiltme şartnamesı, altında Kızılırmak sokaak No 30 da komi yona vermeleri ve kendilerinin 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge Devlet Meteoroloji işleri Umum Mu- de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
ne] şartnamesi, fenni şartname ve pro.. dürlüğünde toplanacak olan satınal- maddelerindeki vesaiklc muayyen 
3eleri (32) lira (87) kuruş mukabilin ma komisyonunda yapılacaktır. . gün ve aatte komisyona müracaat-
de Sular Umum Müdürlüğünden ala · 3 - Muhanunen bedel (8000) lıra Iarı. (70S) 10724 
bilirler. olup ilk teminat (600) liradır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 4 - tık teminat banka mektubun· 
tcklilerin (30.047) lira {16) kuruşluk dan gayri nakit veya nakit yerine ka
muvakkat teminat vermcsı ve eksilt - im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
menin yapılacağı günden en az sekiz komisyonumuzca kabul edilemiycce -
gün eveı ellerinde bulunan bütün ve • ğinden en geç ihaleden bir gün evvel 

ikalarla birlikte bir istida ile Veka .. Mcrllez muhascbcciliğinc yatırılarak 
lete müracaat ederek bu işe mahsus ol alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 
mak üzere vesika almaları ve bu vesi· 5 - Alınacak bu malzemeye ait 
~~yı ibraz etmeleri şarttır Bu müddet şartname bedelsiz olarak .. ~~vl.~t .me
ıçı~de vesıka talebinde bulunmıyanlaı teoroloji işleri Umum .Mud~rlu~~ lc-
eksıltmeye iştirak edemezler. vazım şubesinden temın cdılebılır •• 

5.-:- l~teklilerın teklif mektupları _ 6 _ Zarfların ihaleden en geç hır 
nı ıkıncı. maddede yazılı saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde ko .. 
s~t .~v.~lınc kadar Sular Umum Mü . misyona tevdii lazımdır. (651) 10652 
durluğune makbuz mukabilinde ve 
mclcri ı~zımdır. r · 

Postada olan gecikmeler kabul c 
dilmez (440) 10541 

79 parça malzeme 

alınacak 

: · Askırt .. Fabrikalor 

Dört kalem elektrot 

alınacak 

Almanca 
mütercimi 
aranıyor 

Aııkcri F brik l r Umum Müdür 
lüğünden : 

Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mi.ıkemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 
~imanca ile beraber fransızcayı da ay-
11 derecede bilenler tercih olunacak -
ır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze -
re birer istida ile unıum müdürlüğe 
müracaatları. 

(637) 10681 

Nafia Vekaletinden : 

Milli Müdafaa Bakanhğı 
10. 3. 939 cuma günü saat 10.30 da . A&ke,ri Fabrikalar Umum Müdür 1 

Ankara Nafıa vekaleti binası ıçindc lugu Merkez Satın Alma Komiııyo-
nundan: 

malzeme mudürlugi.ı odasında topla.. :--------------.s 
nan malzeme eksıltmc komisyonunda 2500 Adet Elektrot 2 mm. ss St. 42 A 
muhammen bedeli 3770 liraya ve tes- 5~~ .. .. 4

2 
.. • ... 42 A 

tim müddetı de 20. 5. 939 gününe çı- " ., ,. ,, ,, 52 A 
karılmak suretiyle 79 parça mobilya- 350 " " 4 .. .. .. 52 A 
nın kapalı zarf usuliyle yeniden ek.. Tahmin edilen bedeli (1600) lira o-
siltmesi yapılacaktır. lan yukarıda yazılı dört kalem elek-

Eksıltmc şartnamesi ve teferruatı trot Askeri Fabrikalar umum müdür
bedelsiz olarak malzeme müdürlülün- lüğü merkez satın alma komisyonunca 
den alınabilir. 16. 3. 939 perşembe günü saat 14 de a

Muvakkat teminat 282 lira 75 ku- çık eksiltme ile ıhale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

ru tur 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu-

vakkat teminat ve rtnamcsinde ya. 
zrlı vesaik ile birlikte aynı gün saat 

9 30 a kad mezkiir k mis ona mak-
• ka lı de verm erı lazımdır. buz m 

(633) 10642 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkur 
gün ve saatte komi yona müracaatları. 

(638) 10672 

Muhtelif ecza ve malzeme 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmi:ı edilen fiyatı 

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

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

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

4 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenler 

,l\l"tl ol 

2 - İhalesi 18 Mart 939 cumartesi 
günü saat on ikidcdir. 

3 - llk teminatı (1350) bin üç yüz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bcaclsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin .. 
den en az bir saat evvel M. M. V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(706) 10725 

Elbiselik kumaı almacak 
M. M. Vckiılcti Satın Alma Komiıı

yonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (375) üç yiız yetmiş beş kuruş 
olan (15000) on beş bin metre elbise
lik haki şayak kumaş kapalı zarf usı•
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mart 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (4062) dör bin alt
mı iki lira (50) kuruştur. 

4- Evsaf ve şartnamesi iki yiiz sek 
sen iki kuruş mukabilinde M.M.V. sa .. 
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinae gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin _ 
den en az bir saat evvel M. M. v. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(707) 10726 

Arka ~anlahk bez ahnacak 
M. M. Vckiileti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (102) yüz iki kuruş olan 20000 
yirmi bin metre arka çantalrk bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 18 mart 939 cumartesi 
atı ... .. • • 

3 - llk teminatı (1530) bın beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde g&.>tcrilcn vesaikle ve te -
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel M.M.V. 
sntınnlma komisyonuna vermeleri. 

(708) 10727 

Teri ik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi .. 

atı (150) kuruş olan 1000 çift terlik 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23 mart 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (112) lira 50 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satınalma komisyonun 
dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vcsaiklc ve tc -
minatiyle birlikte tayin edilen gün ve 
saatinde M.M.V. satınalma komisyo-
nuna müracaatları. (709) 10728 

4 kalem spor 

melbusatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor mclbusatı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 mart 939 çarşamba 
günU saat on birdedir. 

3 - İlk temiantı (360) lira 50 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınatma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaiklc ve tc -
minatlariylc birlikte tayin edilen gün 
ve saatinde M.M.V. satınalma komis-
yonuna gelmeleri. (710) 10729 

Tire fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı 70 kuruş olan 2000 adet tire fani
ıa açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23 mart 939 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

3 - llk teminatı 105 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçünoü mad
delerinde gösterilen vcsaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M.M.V. satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (7l2) 10730 

Ankara Levazım Amirliği 

Kaşar peyniri 
ah nacak 

Ankara Lcvnzrm Amirliği Satın 
Alma Komiııyonundnn : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 
2100 kilo kaşar peyniri açık eksiltme
sı 3-3-939 cuma günü saat 11 de Anka
ra Lv. amirligi satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen -bedeli 1264 lira 20 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı 94 lira 82 kuruş -
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksüt
mc günü 2490 ayılı kanunun ı, 3 ün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te Ankara Lv. 5.mir?iği satın alma ko -
misyonunda bulunmaları. (509) 10512 

Kale tamir ettirilecek 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Erzincan'daki Yanıkkalenin tamiri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 100.000 lira ilk teminatı 
6250 liradır. Eksiltmesi 3 mart 939 
cuma günü saat 11 de Erzurum'da as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname keşif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 
bir saat eveline kadar komisyon baş -
karılığına verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunacaktır. (511) 

10514 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Erzurum askeri satın alma ko .. 

misyonu ihtiyacı 500000 kilo buğday 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 31850 lira olup 
muvakkat teminatı 2388 lira 75 kuruş
tur. 
sait ısdCair. · - - ·---

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatmdan en 
geç bir saat evelin ekadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzurum askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(517) 10523 

59.000 kilo Pirinç 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi&yonundan : 

Vize tümene bağlı birliklerin ihti
yacı için 59000 kilo pirinç kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
si 13-3-939 günü saat ıs te yapılacak
tır. 

Taliplerin mektuplarını saat 14 te 
kadar Vize tümen satın alma komis
yonuna vermeleri ilan olunur. (559) 
Miktarı M. Bedeli M. Teminatı 

59000 15930 1195 Antal
ya cins pirinç 

10586 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm Komiııyonundan : 
1 - 1916 lira 40 kuruş keşif bedelli 

askeri köprücülük koluna ait malze
me açık eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
vakkat teminatı 143 lira 73 kuruştur. 

2 - İhalesi 10 .. 3-939 pazartesi gü 
nU saat 14 de Adana'daki askeri satın 
atma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mikdar ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri ve Kay • 
Geri ile Adana'da askeri satın alma ko
misyonlarında mevcut olup istekliler 
her zaman görebilirler. (614) 10608 

Garaj ve hangar yapflnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İstanbul komutanlığı mıntaka -

sında beş parçadan ibaret garaj hangar 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
20 mart 939 pazartesi gü:ıü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
193162 liradır. İlk teminatı 10909 li -
radrr. 

Şartnamesi ve saircsi 966 kuruş be· 
deli mukabilinde komutanlık inşaat 
şubesinden verilebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplariylc 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vcsikalariylc ihale gününden en 
az sekiz gUn evel vilayet Nafia Fen 

müdürlüklcrbdcn alacakları vesikl: 
lariyle beraber ihale günü ihale ~ f 
tinden bir saat evetine kadar te 1~ mektuplarını Fındıklıda kornut~ 
satın alma komisyonuna vermelerı. 

(652) 10660 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Lcvazrm Amirliği Sat .. 

Alma Komisyonundan : fi 
1 - Merkezi Kayseri'de oırnak.-d 

askeri binalar inşa işlerinde çaJış.ı-
üzerc bir yüksek mimar hizmete alır 
caktır. Aylık ücreti (250) liradır. i~ 
var garnizonlara muvakkat meıııur • 
yetle gönderilirse kanuna uygun oll 
rak harcırah verilir • 

1 
fi 

2 - İsteklilerin 1 - Tem .• 933 T•· 
161 sayılı ordu emirnamesiyle ne~1: dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazı 
şartları haiz olmaları lazımdır. Bu tr 
limat As. Ş.Ierinde görÜlcbilir. ],et 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar 
cins vesikalarının, diplomalarının,~ 
servislerinin musaddak servisJerıfl 
fotoğraflı dilekçelerine bağhyarak bıl 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk• 
ları mahallin As. Ş. başkanları vaııtl" 
siyle Kayscri'dc askeri satın alma ~ 
misyonu başkanlığına göndcrilrncU • 
dirler. 

4 - İsteklilerin en geç 15 - mart· 
939 tarihine kadar müracaatla bu te-' 
kcmmüt etmiş evraklarını göndert11İf 
bulunmaları rica olunur. ,.. 

(694) ı06~ 

2 Katana satılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satı" 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu topçu bataryasırı • 

da mevcut 254 ve 344 tırnak nu.maral' 
iki adet katana satılacaktır. 

2 - Taliplerin 3. 3. 939 cuma gürıO 
saat 14 de Ankara Lv. amirliği satıO 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(716) 10721 

· Ka.zalor 
Bir hekim aranıyor 

Karacabey H rası DirektörlüJ'İI' 
den: 

Karacabey harasının (250) lira ar 
lık ülretli hekimlik kadrosu mün~ 
dir. Yalnız mliess e memurin. aile 
efradı ve mU tahdcnıinin t~ ' 

bekimferin bir istidaya rapten şirutt~ 
kadar çalıştıkları yerlerden aldık~ 

• d" l · "kl ,n bonservıs, ıp oma vesaır vesaı e ı 
3. 939 gününe kadar karacabey h<.ıl'. 
müdüriyetine müracaatları ilan ollf"' 
nur. (1053/ 582) 10599 __.-

· Demiryolları 
M~şe Travers ah nacak 

9. cu 1~lelme Müdürlüğünden : 
Sontelegraf, Ulus ve Anadolu gaıt" 

tclcriyle 20.2.1939 tarihinde bilmüna • 
kasa satın ahnacagı ilan edilmiş ola: 
60.000 adet meşe travers eksiltmesi g 
rülen lUzum üzerine 11.3.939 cumartt" 
si günü saat 11 e talik edilmiştir. Bt" 
berinin muhammen bedeli 380 kurufo 
muvakkat teminat 12650 liradır. fstelc• 
Iilerin kanuni vesika ve tcminatlari)'' 
le teklifnamelerini ihtiva edecek ola" 
kapalı zarflarını eksiltme saatınd~ 
bir saat evetine kadar komisyon reislı• 
ğine vermeleri llizımdrr. Eksiltme Sir• 
kcci'de 9 işletme binasında yapılaca~· 
tır. Şartnamelerde değişiklik olmayıP 
1140 kun ş mukabilinde Sirkeci, h · 
mir ve Ankara demiryolu veznelerin" 
den verilmektedir. (1075/ 586) 10614 
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olduğundan mezkiir gün<k mahkeme
de bizzat hazır bulunmadığınız veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde 
mahkemenize gıyaben bakılacağı tel> 
liğ makamına kaitn olmak üzere ilan 

D _ Hususi şartınamcler, evrakı Konya nafıa müdürlüğünde gö 
G - Hülasai keşif, mcsa.ha, s.ilsilci rcbilirler ve iki lira mukabilinde mü

fait cetvelleri ile malzeme grafikleri dürlükten alabilirler. 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Ceyhan lelediye Reialiğinden : 
- Belediyemizin Coyhan"da yap • 

tıracağı elektrik tesisatı ve santral bi
llaaı inşaatı (direkler hariç) 35428 li. 
l'~ 40 kuruş bedeli keşif üzerinden ek 
lıltnıeye konmuştur. 

2 - Elektrik direkleri, şartname -
•i.nde yazılı evsafa uygun olarak bcle
dıyenuz marifetiyle tedarik ve it ye -
l'İnde ihzar ve müteahhide teslim olu
ıı.caktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 
kullıftur. 

4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 
S • nisan • 939 çar,amba günü saat 15 
de Ceyhan'da belediye salonunda ya • 
Pllacaktır. 

S - İstekliler, bu iti 
0

yapabilecekle. 
tine ait Nafia Vekaletinden alınmış 
İlıtiaas vesikasını ve ayrıca müteahhit
lik vesikası ile 939 senC6i ticaret oda • 
il kayıt makbuzunu ve muvakkat te • 
lninat makbuz veya banka mektubunu 
teklif mektuplarına leffetmiş olacak -
larciır. 

6 - Teklif mektuplarının, 2490 aa
)ıh kanunun 32 inci maddesine uygun 
IUrette hazırlanmtf ve eksiltmenin a. 
Çllmaaından bir saat eveline kadar be
lediye reisliğine verilmiş olması şart
tır. 

7 - Postada vukubulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. 

8 - Proje dosynı, on lira bedel 
Dıukabilinde belediyemiz muhasebesin. 
~n verilecektir. 

9 - Daha fazla izahat almak ıstı
}'enıler her gün mesai saati içinde be • 
kdiyemiz fen iışleri bUrosuna müraca. 
at edebilirler. 

10 - Mektupla sorulara derhal ce-
•ap verilir. (546) 10553 

Elektrik, su ve sıhi tesisat 
yapllnlacak 

Malatya Pamuk O. Çiftliği Mü
dürlüğünden : 

7. Mart. 1939 salı günü saat 15 de 

ve projeler. 4 - Eksiltmeye girebilmek için ta-
1stekliler : Bu eksiltme evrakını İz. tiplerin (1307) lira (81) kuruşluk mu

mir, Ankara, İstanbul nafia müdür • vakkat teminat vermesi ve eksiltme
lüklerinden 50 lira mudcabilinde teda- nin yapılacağı günden en az sekiz 
rik edilebilir. gün evci ellerinde bulunan bütün ve-

Eksiltmeınin yapılacağı tarih, gün, sikalarla birlikte bir istida ile Kon
aaat, ve yeri : 16 Mart 939 perşembe ya vilayetine müracaat ederek bir eh
günü saat ıı de İzmir vilayeti daimi liyet vesikası almaları ve ticaret oda
encümeninde kapalı zarf usulile yapı- sı kayıt vesikası ibraz etmeleri Iazım-
lacaktır. dır. 

Eksiltmeye girebilmek için : İstek- 5 - Mektupların ikinci maddede 
n · bu gibi inşaatı hüsnü suretle yazılı ihale saatinden bir saat evve
' {ı c:rın ikmal ettiklerini tevsik edecek tine kadar makbuz mukabilinde ko-
ı a ve . . . d. d"l . l" 

rak ·1 İzmir valiliğine müracaatla mısyon rıyasetıne tev ı e ı mesı a-
:~cakl~;ı ehliyet vesikası ve 939 yılı:.. zımdır. Posta ge.cikmeleri kabul edil-
na mahsus ticaret odası ves.ika&ı. mez. (1293-30) 10735 

Muvakkat teminat : (48423) liradır. 
İnfaat ; 1 ağustos 941 tarihine ka - Tashih ilônı 

dar bitirilecektir. Kocaeli Defterdarlığından : 
Tc<liye şartları : Müteahhide mali lstiklaI harbinde yunanlılardan iğti-

938 yılı içinde 100 bi,n, 939,_940: 94~. se- nam olunan ve halen gölcük limanın-
ı ... d d""rd vfrr. hın lıra ode-

ne en ıçın e o er J - da 2909 gayri safi ve 2013 safi tonila-
necektir. İnşaatın hitamından s.on~aya toluk Trabzon adlı vapurun satışı hak 
kalan ~stih~lar için % 6,5 faızlı bo- kında 18-22 şubat tarihli cümhuriyet 
nu verılecektır. . . ve Ulus gazetelerinde mezkür vapu -

Teklif mektupları : lsteklıle.:ın run muhammen bedeli 13,000 lira ol-
2490 sayılı yasan1'.':' 31, ~2• 3~.ve 34 ~n- duğu halde sehven 130,000 lira olarak 
cü maddeleri hükumlerıne gore tanzım itan edilmişti. Keyfiyeti tashih ede -
edecekleri teklif mektuplarını yu.karı_ riz. (993-731) 10736 
da 5 inci maddede yazılı saatten hır sa-
at evvel İzmir vilayeti daimi encümeni 
ba§kanlığına makbuz mukabilinde ve -
rilecek ve postada vaki gecikmeler ka-
bul edilmeyecektir. (586/666). 

10690 

Su projesi yaptınlacak 
Sinop Beleıdiye&inden 

Sinop, telırinin 1200 nüfusu üzerin -
den yaptırılıp dosyaları dairemizde 
mevcut bulunan içme su projeleri bu 
kere 8000 nüfuau üzerinden tadilen 
tanzim ettirileceğinden bu tadilatı 
yapmak isti yen mütehassıs mühendis -
terin tarih ilandan itibaren nihayet 20 
gün zarfında belediyemize müracaat • 
la teklifat ve §eraitini bildirmeleri ve 
tadilatı havi yüksek vekaletin emri 
suretleri isteklilerin talepleri üzeri -
ne kendilerine gönderileceği ilan olu-
nur. 10706 

İlk mektep binası yapllrllacak 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Mahkemesi ikinci 

Hukuk Dairesinden: 
Edirne-de Ağaç pazarında Keresteci 

İslama. 

olunur. 685 

Sungurlu Sulh Hukuk Mahkeme -
sinden : 

Sungurlunun Fevzipaşa mahalJesin 
den Ali Osman kızı ve Agül Hasan 
karısı Saniye Yalçın Kayanın kocası 
merk'um Agül Hasan aleyhine Sun -
gurlu asliye hukuk mahkemesine ika
me eylel!iği ihtar davasında müddea 
aleyh merkum Hasanın ikametgahı 
meçhul bulunduğundan hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 141 
ve müteakip maddeleri mucibince ih
tar talebini havi dava arzuhalına bir 
diyeceği varsa tarihi ilandan itiba • 
ren on gün zarfında Sungurlu asli
ye hukuk mahkemesine bildirmesi i -
lan olunur. 684 

An~ara Belediyesi 

Vecize münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi için yaptırıl
masına lüzum görülen azami 204 ve as
gari 170 vecize on beı gün müddetle a
çık eksiltmiye konulmuştur. 

.2 - Aazmi vecizenin muhammen be
Jcli (4104) liradır. 

3 - Azami vecizenin muvakkat te
minatı (308) liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 7. 3. 939 sah 
günü saat 10.30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (568) 10559 

- Bir Baskül alınacak 
Ankara Belecliyeainden : 

1 - Mezbahada c:anlı hayvan tart
mak için otomatik tertibatını havi bir 
adet paskül kantar almacağından on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulm~ur. 

2 - Muhammen bedeli (2500) lira -
dır. 

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

Malatya ziraat müdürlüğü dairesinde Malatya Valiliğinden : 
(2779) lira (25) kurut bedelli pamuk 1 _ 28000 lira ketif bedelini muh-

Vakıflar idaresi vekili avukat Ali 
Rıza Acara tarafından Hamdi Se
dat, Aziz ve Fatma ile birlikte aleyh
hinize açılan 939/158 sayıda kayıtlı 
alacak davasının 27-2-939 pazartesi 
günü saat 9 da yapılan muhakemeye 
gelmeniz için ikametgahınızın meçhu 
liyetine mebni ilanen yapılan davet 
üzerine mahkemeye gelmediğiniz ve 
bir vekil göndermediğiniz anlaşıldı -
ğından gene ilanen gıyap kararı teb
liğine karar ~rilerek bu husustaki 
duruşma 31-3-939 cuma saat 9 za talik 
edilmiştir. O gün de gelmediğiniz 
veya bir vekil göndermc<liğiniz tak
dirde bu husustaki duruşmanın gıya
bınızda yapılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 6744 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 17.3.1939 cuma günü sa
at on bu~ukta belediye encümenine 

U. çiftliğinin elektrik, su ve sıhi te- tevi olup Besni kazası merkezinde 
aisatı açık eksiltmeye konulmuştur. yaptırılacak olan ilkmektep binası in-

Mukavele cldiltme bayındırlık it- ta_Jtı 27-2-939 tarihinden itibaren 15 
leri genel hususi ve f ennt şartname- gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
Jeri proje hulasası ile buna müteferri le eksiltmeye konulmuştur. 13-3-939 
• Jiiew e.rak bu_.dA 1ir..ı: da.if.l!"'P.. ~l!..l~..sr~~ .aasart:eel_ıiinll .. _ 

Muvakkat teminatı (208) lira ( 2 _ Teklif mektuplarının ihaleden 
kuruttur. İsteklilerin bu işe girebilme bir saat evveline kadar vilayet daimi 
leri için bir mukavele ile (5) bin lira encümeni riyasetine tevdii lazımdır. 
tesisat ifi yaptığına dair almış olduk. 3 _ Muvakkat teminat 2100 lira
ları vesikayı ve ticaret odası vesikası- dır. İsteklilerin ihaleden bir hafta e
nı komisyonuna ibraz etmeleri lazım - vel viUiyet nafıa müöürlüğünden eh
dır. (602) 10606 liyet vesikası almaları ve keşifname 

Münhal müfeHiJ ve memurluklar 
Balıkeair Valiliğinc:len : 
Vilayet idarei hususiyesinde kırk 

beş lira ve kırk lir' asit maqlı Uç ma
halli idareler müfetti,liği ve kırk lira 
asli maaşlı bir tetkik ve icmal bürosu 
tefliği ve 25 lira asli maqlı Erdek ka
zası muhasebei hususiye memurluğu 

münhaldir. Talip olanların vesaiki ile 
birlikte martın onuncu gününe kadar 
vilayete istida ile müracaatları ilan 
olunur. 10704 

Bir Veteriner al.nacak 
Erzincan Belediyesinden : 

Belediyemizin 108 lira ücretli ve • 
terinerliği münhaldir. Laboratuvar iş. 
!erinden anlar bir veterinerin tayini 
için belediyemize müracaat etmeleri 
ilin olunur. 10707 

Tılibi zuhur etmemesine binaen 
tediye 11rtlar1 ve in11aı müddeti 
lldil edilen İzmir Turistik yollan 

inşaatına ait eksiltme ilanı 
lzmir Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
Eksiltmeye kanulan it : 26 + 000 

kilomctroluk Tcpeköy - Selçuk yo -
lunuın tesviyei turabiye, Sinai imaliit 
ve makadem şoec 5 + 800 kilometroluk 
Ciüzelyah - İnciraltı ve Ilıca branşa· 
manı yollarının asfalt kaplamalı fOtlC 
11 + 975 kilornetroluk Karııyaka -
İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose 
ve kısmen parke, 1 + 283 kilometroluk 
Alaancak - Şehitlik karakolu kısmı -
nın parke kaldırım, 4 + 850 kilometro. 
luk Mersinli - Bornova yolwnun as -
fal• kanlamah şose inşaatı. 

Keşif bedeli : ( 1.194.090) lira (76) 
kuruştur. 

Bu işe aiıt eksiltme evrakı aşağıda 
yazılıdır : 

A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

n:ımesl. 
E - Şose ve slnat imallt npıaın:

alt umumi fenni pctname, aafalt be -
tıoll ......... 

ve prtnamesini görmek istiyenlerin 
vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (724) 10732 

Parke kaldırım 
yaptır1lacak 

Konya Valiliğinden : 
1 - Konya hükümet alanında yap

tırılacak olan 15808 lira 64 kuruş ke
şif bedeli parke kaldırım ferşiyatı işi 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. 

3 - İstiyenler bu işe ait keşif, pro
je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen 
ni §artnamelerle müteferri fenni evra 
kı Konya nafıa müdürlüğünde görebi. 
lirler ve 2 lira mukabilinde müdürlük 
ten alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (1185) lira (65) kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az 8 gün e
vel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile Konya vi
layetine müracaat ederek bir ehliyet 
vesikası almaları ve ticaret odası ka
yıt vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Mektupların ikinc;i maddede 
yazılı ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon riyasetine tevdi edilmesi liizım • 
dır. Posta gecilaneleri kabul edilmez. 
(1292-729) 10734 

Parke kaldırım 
yaptırılacak 

Konya Valiliğinden : 
1 - Konya - Ankara yıolunun O + 

118 • O + 606 ıncı Km. arasındaki 488 
metrelik kısmın parke kaldırım dö -
şenmeıi iti yeniden kapalı zarf utıu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (17437) lira (41) kuruı1tur. 

2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü 
nü saat (15) te vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

3 - btiyenler bu ite ait keşif, pro
je, eksiltme şartname~i, hususi ve fen 
Dl fU"UWDClerle miit.cferriği fenni 

Çubuk Asliye Hukuk Mahkeme -
ainden: 
İstanbul Halıcıoğlu Aıtış mektebin

de sabık jandarma kumandanı 2492 
No. lu yüzbaşı Fuat. 

Çubuk hazinesine izafeten hazine 
-.•em.~r .ıV"-lr.\li,.J\ 1: .. Rtik.-T(.~cP.Krq 

mektebinde sabık Çubuk jandarma 
kumandanı 2492 No. lu Fuat aleyhi
ne açtığı alacak davasının Çubuk as
liye Hukuk mahkemesinde yapılmak
ta olan duruşma sırasında: 

Adresinizin meçlıuliyetine bianen 
tebliğat yapılmamıştır. Usulün 141 
inci maddesi mucibince ilanen tebli
ğat yapılmasına mahkemece karar ve· 
rilmiş olduğundan ve duruşmada 21-
3-939 salı günü saat 11 e bırakıhm§ 

müracaatları. (683) 10680 

Elbise ve fotin alınacak 
Ankllnl Belediyeeinden : 

'J,ıl yap~ rn.t!!fn~ea'b~ 
75 çift fotin ayrı ayrı açrk eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (878,85) 
elbise, (350,7 5) fotin, liradır. 

3 - Muvakkat teminat (66) clbiee, 
(26,50) fotin, liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
luin her gün yazı i§leri kalemine ve 
isteklilerin de 7-3.939 salı günü saat 
on buçukta belediye cocıümenine mü -
raıcaatları. (692) 10696 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§Clğı
daki plina göre ilcramiye dağrtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2.000 
4 • 250 

40 
100 
120 
160 

• 
• 
• 
• 

100 
50 
48 

20 

• 1.000 

• 4.000 

• 5.000 

• 4.800 

• 3.200 

.. .. 
• .. .. .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde o/o 20 
f azlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 

t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

\.. 

Umumi Heyet toplanhsı 
Ankara ~imentol•ı Türle AnOllİln şnetinden: 

Şirketin 1938 senesi muamelat ve. h~sabatmdan dolayı 
hiuedarlarm alelade umumi heyet ıçtımaı 24 Mart 1939 
tarihine müaadif Cuma günü saat 11 de Ankara' da Sümer 
Bank Umum Müdürlüğü binasında &§ağıda yazılı ruzname 
maddelerini müzakere ve intaç etmek üzere içtima ed.ec;-efi 
ilan olunur. idare Meclısı 

t - ' İdare Meclisi ve murakipler tarafından hazırlanan 
raporların okunması. 

2 - Şirket bilançosunun ve karu zar~r. hesaplarmın ~n
maaı ve bunların kabul ve tasdikı ıle idare Meclıaı ve 
mürakiplerin ibrası. 

3 - inhilal eden idare meclisi azalığına intihap yapılması 
ve idare meclisi azalarına verilecek huzur hakkının 
tesbiti. 

4 - 1939 senesi muamelat ve heaabatı için muraki~ inti
habı ve ücretinin takdiri. 

5 - Şirket idare meclisi azalarının til"ketçe muamele ifa-
srna mezuniyet verilmesi. 686 

Keskin İcra MemurluğUll'dan : 
Sıra 
No. Cinsi Mevkii Hududu 

ı Dükkanın Çarşı şarkan tarik. G. 
24 sehimde Karabet iken Hacı 0-
7 sehmi me"r. Ş. Şükrü U&ta 

ve sahibi senetle malı 
dut iki dükkan iken 
halen bir dükkan. 

Takdir olunan 
kıymet Mutuarrıfı 

Umumisine Abdülhalim vereaeı .. 
(1000) lira ri olup borçlu Hüsey· 

in 24 schirnde 7 a 
mı. 

2 Dükkanın Şarkan tarik G. Ka- Umumuna 
24 sehimdc rabet iken demirci (600) lira 

Olü Abdülhalim 
reseleri olup bo~ı. 

7 sehmi Hüseyin şimalen ve Hüscyinin 24 seh · 
de yedi sehmi. G. sahibi senetle mah 

dut. 
KC5kin Hususi Muhasebe dairesine 8435 lira 85 kuruş borcundan dola. 

yı icraen haciz edilip satılmasına karar verilen yukarda cins ve miktarı 
evsafı yazılı borçlu Hüseyinin hissesine düşen her iki dükkanda 24 acbq 
de 7 sehmine bir sayılı dükkinda 250, 2 sayılı dükkan<la 150 liralık mahah 
leri açık artırma suretiyle atılacaktır. 

Dükkanların evsaflarına göre Demirci dükkanı olup gayri munt.a.z;aqırı:ıı 

üzeri çatı ve kapakları eski tahtadan ibaret oldukları. 

1 - Birinci artırma 25-3-939 cumartesi günü saat 10 dan 14 kadar taı.,, 
dir edilen kıymetin % 75 şini tecavüz etmediği takdirde 2 ind artı 

5-4-939 çarşamba saat 12 den 16 ya kadar dükkanların bulunduğu ınaıha 

ihale edilecektir. 
2 - Müzayedeye iştirak edecerklerin % yc<li buçuk ni1ipetinde pey a 

leri veya milli bir banka mektubu ibraz etmeleri lazımdır. 
3 - İhale tarihine kadar gayri menkullerin nefsinden doğan 

vergi ve belediye rüsumları borçluya ait olup bedeli müzayededen ver' 

cektir. 

hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alaca 

ların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını aramak için evrakı müsbloı 

teleriyle ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde dairemize bildirmeleri a 
takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satı§ bc<leli paylaşınaı~ 
smdan hariç kalırlar. 

5 - Arttırma şartnamesi herkesin görebilmctıi için Kcekin bükü 
binası salonuna ilaak edilmiştir. Daha fazla malümat almak istiyenle 
dairemize müracaatları ilin olunur. 61)1 

Satılık 
Ankara Belediye.ainden : 

Cinai Maha11esi Ada Parsel 

Ah§Clp hane Duatepe 285 

.. .. 
" .. 

285 
285 

13 
16 
33 

enkaz 
Muha. Bedel 
Lira: kuru§ 

-ıo 

-10 
50 

00 
00 
00 

00 
00 
3 

75 
75 
75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ah§Clp hanelerin enkazı arttırma su 
tiyle satılacaktır. İha1C6i 17-3-939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Tali 
lerin İmar Müdürlüğünde müteşekil komisyona müracaatları. (725) 107 

Satılık otomobiller 
Ankara Valiliğinden : 

M uhammcn bedeli 
Cinsi Markası Motor No. Lira K. 

----
Otomobil Linlwlin 67871 500 37 

.. " 59215 300 22 
Yukarda evsafı yazılı otomobiller 11-3-939 günü asat 10 da ayrı, a 

ihale edilmek üzere pazarlıkla artırmıya konulmuştur. 
İsteklilerin teminat makbuzu ile adı geçen günde defterdarlıkta kuru• 

lu komisyona gelmeleri ve otomobilleri görmek istiyenlerin Defterdarlı 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (717) 10731 

Ankara Valiliği 

Sabit raf yaptırılacak 
Ankara Valiliiiftden: 

Muntazam borçlar Umum Müdürlü
ğü evrak ve dosya kaleminde yapıla
cak sabit raf ve dolap işi 4-3-939 cu· 

martesi günü saat 10 da vilayet bina· 
sı dahilinde Nafıa komisyonunda iha· 

lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

Ketif bedeli (2120) lira (97) ku • 
ruıtur. Muvakkat teminat 159 lira 
07 kuruıtur. 

İstekliler ticaret odası veaikası te· 
mia.Jt mektuP. .. ,. _ ........... 

fıa Müdürlüğünden alacakları 
l yet vesikalariyle birlikte yukarda 
dı geçen günde saat 10 da Nafıa k 
misyonuna gelmeleri lazımdır. Bun 
ait keşif ve şartname her gün Nafı 
Müdürlüğünde görülebilir. (556) 

10540 

Sıfat istasyon binası yaphnlaca 
Ankara Vilayetinden: 

Haymanada yaptırılacak 

81 kurut bedeli keşifli bir adet sıf 
istasyonu binası 20-3-939 pazart 

günü saat 14 te vilayet daimi encüm 

ninde açık eksiltme ile ihalesi yapı 
lacağından isteklilerin prtnamc v 
projeyi görmek üzere vilayet veteri 
ncr Direktörlü üne bat vurmaları 
l&a olUAar. <•> 10711 




