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Gaı::etemirin dünku sayısının say/• 
kalıpları malr.ineye takt/irken makin• 
dairesinde yapılan bir yanlt:slılı: netice
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Hariciye Vekilimiz son 
siyasi hadiseleri izah etti 
Ankara, 11 a.a. - C. H. Partisi Büyük Millet Meclisi gnıpu bugün 

'11 • 4. 1939 öğleden sonra reis vekili Hasan Saka'nın riyasetinde top• 
landı. 

Müzakere mevzuu son siyasi hadiseler hakkında Hariciye Vekili· 
mizir. vereceği izahat idi. 

iki defa söz alarak kürııüye gelen muhterem Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu, son haftanm belli batlı siyasi vakaları hakkında beya
natta bulundu. Bilhasaa Romen Hariciye Nazırı Cafenko'nun İstanbul 
ziyareti ve Hariciye Vekilimizle mülakatına ait beyanatı derin alaka 
ile dinlendi. 

Son günler zarfında ltalya tarafından Arnavutluğun askeri iıgal 
altına alınma.ar ve Hatay meselesi ve bunlardan tevellüt edebilecek 
bütün siyasi meselelere dair uzun uzadıya izahat verdikten sonra ken- Arnavutluk hadiseleri hakkında 
disine aynı mevzular üzerinde muhtelif hatipler tarafından tevcih son gelen haberlere göre, bazı 
edilen suallere cevap verdiler. 

Birçok hatipler söz aldılar ve Hariciye Vekilimizin izahatına mü- münferit mukavemet teşebbüale-
vazi mütalealar beyan ettiler. rine rağmen, İtalyan kıtaları va-

Müzakere saat 18,30 a kadar devam etti ve Hariciye Vekilinin iza· ziyete hakinı olmuıtur. Resmimiz 
halı tasvip olunmakla celseye nihayet verildi. , ı İtalyan tayyarelerini bir harekat 

_ esnasında gösteriyor. 

Hadiseler 
karşısında .•. 

F. R. :ATAY. 

Arnavutluk işi askeri 
bakımdan tasfiye edildi 

Kamutay, pazartesi günü, dok
tor Refik Saydam hükümetine iti
madını ittifakla tekrar etmittir. 
Muhterem Bat vekil, esasen bil
mekte olduğumuz hükümet pro
gramını yeniden izah etmeğe lü
zum görmemiıtir. Fakat bu kabi
nenin de ''mensup olduğu C. H. 
P. nin programını tahakkuk et
tirmeğe,, çalııacağını söyledik
ten ve iki vekalet ihdasını icap 
eden sebepler üzerinde durduk • 
tan sonra, dahili vaziyet ve dı§ 
politika hakkında beyanatta bu
lunmuttur. Memleketin dahili 
vaziyeti üç kelime ile hulasa olu
nabilir: huzur, birlik ve itimat! 
Bu üç kelime, aynı zamanda, 
milli kuvet ve emniyetin en beliğ 
ifadesidir. Çünkü hür ve bütün 
haklarım kullanan nadir millet
lerden biriyiz: memleketteki aü
kiın halinin asıl kıymeti bundan 
ileri geliyor. 

Yunanistan İngiltert:/ye yaklaşırsa 

İtalya bunu hasmane bir 
hareket sayacağını ihsas etti 

Türkiye'nin dıt politikasına 
a_~t u ... .r:-..,at ise, bugünlerde hiç 
fuphesız herkt: .. .-. ... afmdan derin 
bir alaka ile ka11ılaıı.-.. olsa 
gerektir. Avrupa buhranı za
rni haddindedir; hava, tehlike 
çanlarının sesiyle boğulmu,tur; 
harpsonrası tarihi pek esaslı 
bir dönüm noktasına gelmiı
tir. Muhterem doktor Refik 
Saydam'ın beyanatında derhal 
göze çarpan iki hassa, vuzuh 
ve katiyet'tir. Beynelmilel va
ziyet hiç de iyi değildir. Müte
.tnadiyen ani ve aüratli değiıme
ler kaqısında bulunuyoruz. Tür· 
kiye için değitmiyen ıey, eski
denberi dıt politikasına ve mü • 
naaebetlerine hakim olan esas
lardır. "Dostluklarına, ittifakla
rına, velhasıl, sözüne ve imzala
rına sadık olan Türkiye, sulhu 
sevmek ve sulha hizmet etmek 
Yolundaki azminde aynı iman ile 
Ve aynı itina ile berdevam bulun
maktadır.,, Büyük küçük bütün 
devletlerle münasebetlerimiz sa· 
rn~ıni ve dürüsttür. iyi niyetleri
~ız takdir edilmek ve bitarafh
gıınız doğrudan doğruya veya bil 
vasıta ihlal edilmemek f8rlı ile, 
~~ dürüst siyasete devam edece
gız. Hiç füphesiz her zamandan 
fazla bir teyakkuz içindeyiz: fa
k at hükümet, vaziyetin her icabı 
tarşııında, Kamutay'ın muraka-

e ve karar hakkını daima zama· 
!'unda ve tam olarak kullanmak 
ıhtimamını dikkatle tatbik ede
cektir. 

T .:8u. izahlar ve teminat, bütün 
d urkıye vatandaşlarının gönül-

eln temayüllerini aksettirdig~ine 
asa .. h b' fup e yoktur. Hadiselerde, 
ıze ait ve .. h . h"'k"' 

t
. . cum urıyet u ume • 
ını y • k d enı ararlar almağa sevke-
O~cek bir fevkaladelik yoktur. 
.. mu,. olsa dahi, bu kararlar 

turfk mılletinin mümessilleri ta -
ra ından y • d d erın e ve zamanın a 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Roma, 11 a.a. - Roma siyasi mahfillerinin kanaati 1udur ki Ar
navutluk meselesi askeri bakrntdan tasfiye edilmiştir. Ve diplo • 
matik bakımdan da tasfiye edilmek üzeredir. 

İtalya' da 

200.000 kişi 
silôh altına 
çağ1rıldı 

Londra, 11 a.a. - Royter ajan· 
sının Roma'dan alarak bildirdiği 
bir haberde, ltalya hükümeti, 
!r-ou 1912 sınıfından olmak Ü· 
zere hır ı.. ... 2 aınıfa mensup bazı 
efradı bugün aılah •ll'"'a caiır
mııtır. Bunlar Arnavutluğa gön
derilen kuvetlerin yerine ikame 

(Sonu 8 ine/ sayfada) 

1 

Çünkü garp demokrasi devletleri 
emrivakii kabul etmek ıstırarında bu 
lunuyorlar. Ve İtalya'nın doğrudan 
doğruya ve yalnız kendisini alakadar 
eden bir meseleyi halletmiş olduğu -
nu anlıyorlar. 

Yunani•tan lnl{iltere'ye 
yakl~ırıa ... 

Aynı italyan mahfilleri Yugoslav -
ya'nın ve Yunanistan'ın gösterdiği so 
ğukkanlılığı tebarüz ettirmekle bera
ber Yunanistan'ın İngiltere tarafın -
dan teklif edilen garanti paktına işti
rakinin 1talyaya karşı hasmane bir 
hareket olarak teli'ikki edileceğini ih
sas eylemektedir. Binaenaleyh İtalya
nın Londra'ya ve Atina'ya "Korfo 
katiyen işgal edilmiyecektir,, husus
sundaki teminatı Yunanistan İngilte
re ıle olan sıyası a~ğlannı sıklaştır· 

madığı müddetçe muteber kalacaktır. 
Çünkti Almanya ile sıkı bir anlaşma 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Son hadiseler karşısında 

Birleşik devletler 
bedbin ve sinirli 

Amerika hariciyesi İngiliz - Fransız 
siyasetine yardıma devam edecek 

Amerika Cümhurreiıi 8. Ruzvelt'in son deniz maneuraları t 

eınaıında alınmıı bir reımi (Y azııı 8 inci ıaylada) 

Fransız kabinesi dün toplandı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HükOmel i<abında her ihtimali 
karsıllya<ak tedbirler aldı 

Londra ve Paris'ten bi idi ri ldiğ ine göre 

Fransa ve İngiltere'nin Akdeniz filosu 
takviye edilerek hareket haline konuldu 

Paris, l 1 a.a. - Salahiyetli mah
filler, paskalya esnasında zuhur eden 
beynelmilel buhran dolayısiyle lnğil 
tere ile Fransa'nın görüşleri ve hare
ketleri arasındaki sıkı birliğe işaret 
etmekte ve bu birliğin bu iki devle . 
tin diplomatik ve askeri hareketin
deki müvazilik ile tecelli etmiş oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

Paskalya tatilleri esnasında sarfe
dilmiş olan siyasi ve diplomatik faa. 
liyet. bu hafta zarfında inkişaf et
mekte devam edecektir. Önceden çar
şamba günü akdi mukarrer olan kabi
ne içtimaı, bugün saat on altıda yapı
lacaktır. Bu içtimaın büyük bir kıs -
mı, B. Bone tarafından beynelmilel 
h§diseler hakkında yapılacak etraflı 

bir izah ve teşrihe tahsis edilecektir. 
B. Bonne, bir taraftan Paris ile Lon
dra, diğer taraftan şarki Avrupa ile 
Balkan devletleri paytahtları arasın
daki müzakerelerin ne dereceye kadar 

( Sonu 8. inci s:ıylnda) Fransız kabine kon•eyinde izahat veren BB. Daladiye ve Bonne 

lngiltere'nin Akdeniz filosuna menıup cüzütamlar 
Malta limanında 

Dayısının karısını 
öldüren bir adam 

18 sene hapse mahkum oldu 

Katil 
dün 

SUÇU 

dôvası 
evelki gun 

görüldü ve 
işlemişti, 

ceza giydi 
32 yaşında Mehmet Terli adında bir itçi evelki gün Hacettepe

sinde akrabasından Zülfi adında birisinin 27 yaşında genç karısı
nı bıçakla yaralıyarak öldürmüştür. 

Cürmümeşhut kanunu hükümlerine -
göre bakılan bu cinayetin muhakeme-J 
si dün öğleden sonra Ağırceza mah- Nafia 
kemesinde neticelendirilmiş ve suç- Vekôleti 
lu Mehmet Terli 18 sene ağır hapse 
ve maktulün ailesine verilmek üzere 
de 1000 lira ıazminata mahkum olmuş 
tur. \ 

Bu davanın dün mahkemede geçen 
safahatını a ağı ya yazıyoruz: 

Muhakeme başladığı zaman davacı 
40 yaşlarında Zülfü,biri kucağında ve 
ikisi yanında olmak üzere Uç çocukla 
ağlıya ağlıya içeri girdi. 

Suçlu Mehmet Terli de mahklımla
ra mahsus yere getirildi. Mutad me
rasim yapıldıktan sonra hakim, suç
ludan bu cinayeti nasıl ve niçin yap
tığını sordu. 

Uydurma bir aşk maceraıı 

Müsteşarlığı 
Yeniden ihdas olunan Münakale ve 

Mu~abcre Vekaleti müsteşarlığına 
tayın olunan B. Naki Köstem'den açı
l~n N~fıa Vekaleti müsteşarlığına es
kı İktısat Vekaleti müsteşarı ve Sivas 
- Erzurum inşaat müteahhitliği u
ml~m ~~dürii B. Hüsnü Korte! tayin 
e?.ıl~ıştır. B. HüsnU Kortel perşembe 
gunu İstanbul'dan gelerek yeni vazi -
fesine başlıyacaktır. 

" Said.ray,, geliyor 
Suçlu hakimin sorduğu muhtelif 

suallere cevap vererek vakayı &Oğuk İstanbul, 11 (Telefonla) - Saldı· 
ray Denizaltı gemisi bir haftaya ka . 

(Sonu 2 inci sayfada) dar şehrimize gelmiş olacaktır. 

Tayy re 
• 

pıyangosu 

24.675 Nolı bilet 
200.000 lira kazandı 

Tayyare piyangosu dün lstanbul
cla çekilmiıtir. 200.000 liralık bü. 
yük ikramiyeyi 24.675 numaralı bi .. 
let ka:anmııtır. Ka:anan numara .. 
l".rın listesi 2. nci sayfamız.dadır. 
Pıyangonun keşidesine bugün Je 
devam olunacaktır. 

J . 
ispanya' da 

Fash kıtalar 
memleketlerine 

dönüyorlar 

Mare~al Peten Fransa'ya 
gelip B. Bonne ile görüıtü 

... 

Fransa'nın Bursıos sefiri 
Mareşal Peten 

Paris, 1 ı a a. - Fransa'nın Burgos 
nezdindeki sefiri mareşal Peten, bu 
sabah Paris'e gelmiştir. Mumaileyh 
Bonne ile görüşerek nazıra orta Av· 
rupa ve Akdenizdeki hadiselerden 
sonra !spanya'da hasıl olan vaziyet 
hakkında malumat vermiştir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre mareşalin avdeti tamamiy 
le normaldir. Kadik'e yeni İtalyan kı
taları geldiğine dair. dolaşan ayialar 
hakkında ispanya hükümetindcn ma
JCunat istemesi için geçende mumai-

(Sonu 8. inci sayfada) 



-!-

Dayısının karısını 
öldüren bir adam 

• 
18 sene hapse mahkum oldu 
((Başı 1 inci sayfada) 

kanlıhlda ıöyle anlattı: 

- Zülfü akrabamdır. Her zaman 
evlerine giderim. Karısı Şerife beni 
seviyordu. Bana her zaman evlenmek 
ve beraberce kaçmak teklifleriQQ_e bu 
lunurdu. Ben kendisine nasihat et
tim. Dayıma böyle bir fenalık yapa
mıyacağımı ve bilhassa üç çocuğunu 
annesiz bırakmağa vicdanımın razı 

olmadığını söyledim. Hadise günü 
bana gene her zamanki gibi israr et
ti ve bana bir fotografiyle birlikte 
bir de mektup verdi. Bu mektupta da 
aynı ıeyleri yazıyor ve dünyanın ö
bür ucuna gitsem gelip beni bulaca
ğını söylüyordu. tlç sene evci ben bu 
kadının israrlarından kurtulmak için 
ta Diyarbakıra gitmiştim. Tekrar An
karaya döndüğüm zaman gene bana 
musallat oldu. Dün de ( evelki gün) 
aynı tcylerden bahsedince birdenbire 
kızdım. Ve biçağımı çekerek yarala
dun ve öldürdüm. Zaten benim için 
yapacak batka bir ıey de kalmamış

tı. 

Hlklm bundan sonra Şerifenin ken 
disine yazdığı mektubu suçluya ve
rerek okumasını söyledi. Suçlu Meh
met kekeledi ve okuyamadı. Bunun 
ilzerine hilrim sordu: 

- Mektubu okuyamiyorsun. Böy
le olduiu halde içinde ne yazılı oldu
tunu nereden ve nasıl öğrendin? 

- Kendısi tifahen de bana söyledi. 
Onun için biliyorum. 

S«i/e'nin lıoca.ı ne Jiyor? 
Sıra, maktul kadının kocası Zülfü

ye ıelmittt Kucağındaki çacuğuyla 
ayağa kalktı: 

- Bu adamın söyledikleri yalan
dır. Karım çok namuslu bir kadındı. 
Uç çocuğunun üstüne böyle bir fena
lık yapab leceğini katiycn kabul et
mem. Bu kadar senedir onun en ufak 
bir fenalı ını görmedim. Karımı öl
düren ve çocuklarımı annesiz bırakan 
bu adamın ce.zlandırılmasını dilerim. 

Zülfüdcn sonra Şerif enin annesi 
Fatma phit olarak dinlendi. Fatma 
vakayı fÖyle anlatıyordu: 

- Mehmet her pazar bize gelir ve 
beraber yemek yeriz. Bu pazar gene 

ıeldi. Beraber yemek yedik. Akşam 
üzeri &ittı. Dün tekrar geldi. Anah
tarlarım evde unuttuğunu söyledi. 
Kızımla odada oturup konuşuyorlar
dı. Ben de oda kapısının önünde o

turmuı dikit dikiyordum. Bir ara 
gramofon da çaldı. Sonra sebebini 
anlamadım birdenbire kızımın üstüne 

atıldı. Elindeki kamasını Şerifenin 
ıöğsüne üç defa sapladıktan sonra 
evden çıktı ve kaçtı. Arkasından kı-

zımla birlikte koıtuk. Fakat Şerife 
sokaia çıktıktan sonra yere düştü. 
Mehmet kaçtı. Kızımın kanına kan 
isterim. Bizi mahvetti bu adam. Kan 
isterim. 

Müteakıbcn vakaya kısmen şahit 
olan difer bir kaç kişi daha dinlen

dikten sonra heyeti hakime ittifakla 

suçlunun 18 sene ağır hapse ve 1000 
lira tazminata mahkOmiyetine karar 
venniıtir. 

B. Halit Ziya Türkkan 
İmar Müdürü oldu 

Açık bulunan Dahiliye Vekaleti be
lediyeler imar müdürlüğüne Kadastro 
fen müıaviri mühendis B. Halit Ziya 
Türkkan tayin edilmiştir. 

Memleketimizde ilk defa kadastro 
mesleğini kuran, on dört sencdenberi 
bu teşkilatın başında bulunan ve mu -
vaffak olan B· Halit Ziya Türkkan'a 
yeni vazifesinde de muvaffakiyctlcr 
dileriz. 

Hakimiyeti Milliye bayramı ve 
Çotuk haftasına haurhk 

23 Nisan hakimiyeti milliye bayra -
miyle çocuk haftası her yıl olduğu gi
bi bu yıl da mekteplerimizde kutlana
cak ve talebe yapılacak törenlere işti
rak ettirilecektir. Maarif Veklleti ha
kimiyeti milliye bayramı ve çocuk haf 
tası içinde yapılacak işler için mektep 
idarelerinin mahalli çocuk esirgeme 
kurumu ile temas etmelerini teıkila -
tına bildirmiştir. 

Avrupa tl'enlerinin ıeliı ve ıidit 
saatleri deiiıti 

İstanbul, 11 (Telefonla) - ıs ma
yıstan itibaren konvansiyonel treni 
İstanbul'a 6.45 te gelecek, akpm 22.30 
da hareket edecektir. Ekspres de 7.22 
de gelecek akpm 22 de gidecektir. 
Bu suretle yol da 2 saat kısalmıı ola
caktır. 

Şuhut elektrik aantralmın temeli 
dün atıldı 

Şuhut, 11 (Hususi muhabirimizden) 
- Afyon vilayetine tabi olan nahiye
mizin merkezinde elektrik santralı
nın temelleri, viliyet nafıa mlldilrll 
ve vall de hanr batundup halde va
li tarafından atılmıştır. 

Norveç elçisi Atina ve 

Sofya'ya gitti 
Norveç Elçisi B. Bont.zon, refika -

siyle birlikte Sofya ve Atina'ya git • 
mek üzere şehrimizden ayrılmııtır. 
Mumaileyhin gaybubiyeti esnasında 
elçilik işleri, maslahatgüzar vekili sı
fatiyle, B. C. M. Selmer tarafından i
dare olunacaktır. 

B. &öbels bugün geliyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bir 

müddettenberi tayyare ile Balkanlar 
ve Akdcniz'dc seyahat ettikten sonra 
Mısır'a giden alman propaganda na
zırı Dr. Göbels, yann ıehrimize gele
cek ve cumartesi gününe kadar bura· 
da kalacaktır. 
_, ...................................... .. 

istikbalin şafaklarım nurlu 

görmek istiyorsanız çocuk haf
tasında Çocuk Esirgeme Kuru
muna azami yardımda bulunu
nuz 1 

~ ...................................... .. 

ULUS 

Tayyare piyangosu 

Dünkü keıidede kazanan 
numaraların listesi 

Tayyare piyangosunun 26 ıncı tertip altıncı keıideıi bu,.Un Bey
oğlunda asri sinemada çekilmeğe bqlandı. Ketidenin en büyük 
ikramiyesi olan 200.000 bin lira 246~5 numaraya çıktı. Kazanan 
diğer numaraları ııraıiyle bildiriyorum. 

200 bin lira 24675 numaraya, 
40 bin lira 30342 
25 bin lira 26003 
20 bin lira 4890 
15 bin lira 38365 
10 bin lira 2979 
3 bin lira 39371 

1500 lira kaz.ananlar: 

,, 

" 
" .. 
" 
" 

1127 3960 2333 20485 8127 31689 
24 792 36486. 

1000 lira ka:uınanltJT: 
8568 1670 14317 14054 19743 14900 

22730 22092 34290 33978 37133 

200 lira kazananlar: 
1242 1210 1279 1276 3384 1514 
4320 3606 5699 4887 7124 6464 
8041 7564 8662 8545 9103 9986 

10407 1057 11274 lll69 12882 12874 
13820 17598 17658 18266 20138 21650 
22461 22856 24463 24697 26481 27745 
28717 29462 29863 30191 31348 31930 
32842 33880 33911 34005 34720 35972 
36116 36423 36740 39185· 

70 lira kaz.ananlar: 
39 50 774 982 2754 3134 

3152 3377 3728 3832 3932 4124 
4492 4419 4490 4526 4661 4823 
4909 4970 5433 6104 6248 6864 
6908 6989 7229 7538 7704 7942 
8299 9033 9550 9694 9738 9846 
9976 10061 10256 10225 10358 10540 

10640 10693 l1519 11924 12095 12384 
ll?81 13163 13423 14122 14191 15849 
1 77 16258 16476 16529 16494 16734 
l 93 16824 17003 17203 17330 1797 5 
18602 19131 19475 19606 20021 20135 
20178 20311 20400 20522 20714 20731 
21076 21078 21184 21277 21278 21656 
21685 21845 21850 22027 22383 22621 
22668 22690 24043 24120 24136 24130 
24240 24297 24343 24538 24538 24590 
24603 24 778 24907 25307 24352 26108 
26167 26363 26689 27585 27780 28546 
28825 29410 29438 24587 29640 29812 
30103 30113 30177 30254 30517 30703 

30894 30965 31290 31933 32947 32339 
32534 32709 32761 33489 33837 

50 lira lttu.ananlaT: 
231 238 295 426 585 652 
690 805 889 960 1035 1111 

1119 1456 1535 1614 1698 1935 
1941 1962 2012 2062 2100 2149 
2254 2494 2781 2839 2961 2998 
3048 5970 3446 3490 3870 4113 
4690 4963 5251 5366 9967 5702 
5710 5800 5865 5925 5973 6200 
6457 6501 6546 6570 7060 7177 
7241 7576 7031 7950 8091 8101 
8114 8143 8819 8843 9060 9161 

10092 10569 10753 10846 11411 114!0 
11637 11772 11940 11955 12044 12277 
12355 12502 12425 12673 12742 12790 
12871 13064 13369 13429 13435 13572 
13606 13754 13822 13823 14008 14058 
14449 14498 14615 14893 15073 15173 
15449 14509 14695 14841 14958 14997 
16023 16073 16276 16759 16484 16532 
16588 16671 16709 16908 17122 17136 
17175 17253 17304 17605 17735 17905 
18147 18156 18173 18186 18221 18241 
18250 18284 19964 18452 18508 18563 
18752 18802 18874 18899 19020 19049 
19068 19147 19211 19602 19604 19774 
19788 19974 20213 20413 20485 20788 
20823 20831 21075 21085 21262 21433 
21703 21815 22010 22030 22035 22049 
22095 22151 22243 22652 23382 23585 
23643 23687 23717 23921 23995 24228 
24725 24911 24934 25041 25132 25291 
25374 25673 25805 26181 26255 26311 
26332 26363 26390 26421 26456 26620 
26620 26994 27123 27199 27443 27524 
27568 27627 27766 29892 28023 28148 
28151 28211 28232 28756 28958 29004 
29058 29131 29178 29401 29477 29542 
29549 29595 29700.30028 30125 30119 
30249 30360 30758 30793 30921 30924 
31074 31125 31600 31616 31874 31316 
32054 32106 32132 32235 32402 32592 
32635 32708 32982 33281 33572 33392 
33561 33678 33735 33809 34049 34047 

34077 34553 34723 35085 35096 35111 

35293 35400 35593 35626 35733 36063 
36227 36434 36557 36929 37127 57150 

37357 37355 38069 38153 38614 38662 

38885 39228 39407 39653 39664 39868 

Millet Mekteplerinde muvaffak 
olan muallimler takdir edildi 

Maarif Vekaleti, bu yıl Ağrı, Balı- j men V. Dursun Aytöre, Diyadın ka -
kesir ve Bingöl vilayetlerinde açılan zası nüfus memuru Celal Ünsal, Di -
millet mekteplerinde parasız çalıp - yadın Taılıçay nahiyesi öğretmeni 
rak muvaffakiyet gösteren 49 batmu- Zekeriya Ünlü, 
allim, muallim ve muallim vekilini Balıkesir viliyetinde: Gui okulu 
takdirname ile taltif etmi§tir. Bu mu- öğretmeni Gülsüm Vardar, Mitatpap 
allimlerin isimlerini sırasiylc yazıyo- okulu öğretmeni İffet Karaman, Na
ruz: mık Kemal okulu öğretmeni Beyaz 
Ağrı vilayetinde: merkez okulu Özer, Gazi okulu öğretmeni Zakire 

başöğretmeni Kemal Turan, merkez Şahin, Aliıuuri batöğTetmeni Niyazi 
okulu öğretmenlerinden Osman, Ala- Sökmen,Mitatpap okulu öfretmcni 
ettin Bekcn, Haydar Tibet, Basri Ferit Ünlüer, Karabey okulu öğret· 
Gürakn, Eletkirt kazası okulu başöğ- meni Hikmet Güven, Mitatpaıa oku
retmeni Ramiz Ertem, Ele§kirt okulu lu öğretmeni Reatt Eraoylu, Alişuuri 
öğretmeni Necati Oral ve Memduh okulu öğretmeni Şahin Öz&ür, lvrin
Aksoy, Doğubayazıt merkez okulu di Osmanlar köyü öğretmeni Ömer 
başöğretmeni Sabri Ersöz, Doğuba - Lütfi Şahin, Manyas Darıca köyü öğ
yazıt merkez okulu öğretmeni Yusuf retmeni Selimi Özbilir, Manyas cüm
Aktuna ve Mustafa Altan, Tutak ka· huriyct okulu öğretmeni Niyazi Er
zası merkez okulu başöğretmeni Os- gin, Çavuşköy öğretmen vekili Buri 
man Ertem, Tutak kazası merkez o - Ergin, Gönen birinci okul öğretmeni 
kulu öğretmeni Şemsettin Artaş. Di- Kamil Kök, Gönen ikinci okul öğret
yadın kazası merkez okulu başöğrct- meni Nuri Ersöz ve Enver Bötilçene, 
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Hıfzısıha kanununda 
Konsolosluk vizeleri ve ölü na kiline ait 

Maddeler tôdil edildi 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin umumi lufzı11ıhha kR

nununun bazı maddelerini değiıtinnek üzere bir kanun projesi 
hazırlamrştı. Bu kanunun konsolosluk vizeleri ve ölü nakliyatına 
ait maddelerini tadil etmekte olan projenin ihtiva ettiii esaslara 
göre, türk ve ecnebi limanlarından türk limanlarından birine ıel-

Mekteplerin spor 
yurtları ve bütçeleri 
Maarif Vekaleti mekteplerde tetkil 

cdilmit bulunan mektep spor yurtla -
rının gelir ve masrafları ile büdcele -
rinin tasdiki, muhasebe işleri hakkın
da okullara bir tamim yapmıştır. Bu 
tamime göre okul spor yurtları gelir
leri talebenin vereceği ihtiyari aidat, 
teberrüler ve müsabakalar hasılatın-
dan ibaret olacaktır. Masrafları ise 
spor ve oyun malzemesi, müsabakala
rın gidiş, geliş masrafların, müsabaka 
tertip masrafları okullarda spor tesis
leri, saha masraflarından ibarettir. 

Mekteplerin spor dereceleri yurt 
baş kaptanları ile yurt spor kaptan -
}arından ve mektep hesap memurun -
dan mürekkep bir heyet tarafından 

hazırlanacak ve mektep müdürü ta -
rafından tasdik olunacaktır. 

Spor yurdu muhasebesini mektebin 
hesap memurları tu~cak' ve büdcenin 
tatbik ve kontrolünden mektep direk
törü yurt başkanı sıfatiyle mesul ola
caktır. 

Holkevinde konferans 
C.H.P. nin tertip ettiği konferans

lar serisinden olmak üzere bugün sa -
at (18) de, Tarih, Dil, Coğrafya fakül
tesi halk edebiyatı doçenti T. Bank -
oğlu (Türk kavimleri) mevzulu bir 
konferan svcreccktir. Bu konferansa 
herkes gelebilir. 

Halkevinde faydalı 

bir konferans 
Bugün saat 19.30 da Halkevi kon

ferans salonunda Cümhuriyet Halk 
Partial Dumlupınar kamwnanun is
tiklal ocağı tarafından (Orman ve or 
manların insanlığa faydaları) mezuu 
etrafında bir konferans tertip edil
miştir. 

Konferans orman umum müdürlü
ğü ıube müdürlerinden B. İbrahim 
Kutlutan tarafından verilecek ve bu 
esnada mevzuu ile alakadar filmler de 
gösterilecektir. 

Bu itin mUteıebbislerl aynı zaman
da dinleyicilere hoş bir vakit geçirme 
lcri için iki perdelik bir komedi ile 
bazı şiirlerin de okunmasını progra -
ma ithal etmiş bulunuyorlar. 

Konferans parasız ve davetiyclidir. 

Çağrı 
Arzuhal Encümeni 

bette toplanar:aktır. 
butriin~t on 

1 
mek üzere hareket eden her ge
mi bir sıhat patentesini hamil o
lacakbr. 

Türk gemileri patenteleri ilzerin -
de konsolosluk vizesini bulunmasını 

mecburi kılan memleketlere mensup 
gemilerden hükümetimiz dekonsolos
luk vizesi arıyacaktır. 

Patenteyi hamil olmaksızın Bo
ğazlara gelen transit gemilerin göste
recekleri sıhl beyanname ve yahut 
uğradıkları ecnebi limanlardan aldık· 
ları gümrük veya liman perfilerinde 
o limanın sıhi vaziyeti hakkında u
lahiyet sahibi makamlar tarafından 

verilmiş sıhi mcıruhat, patente yeri • 
ne kaim olacaktlr. 

Ecnebi limanlarından gelen tek· 
mil gemiler, ilk vasıl oldukları türk 
limanlarında ve münhasıran tilrk li
manları arasında muntazam sefer ya
pan milli gemiler ise ilk hareket et• 
tikleri türk limanlarında sıht muame
leye tibi olacak, müteakiben uğrıya
caldarı türk limanlarında sıhi muame• 
leye tibi olmadan yolcu çıkarabile
cck lcrdir. 

Türk limanlarına gelen ecnebi 
harp gemileriyle ecnebi donanmaları
na mensup muavin sefineler ve hü· 
kümdarları, devlet reislerini ve cüm
huriyet hükümetini ziyarete gelen 
zatları hamil hususi yatlar ve gemi • 
ler patente göstermiye mecbur tutul• 
mıyacaklardır. Sari hastalık çıkan 

bir limandan hareket eden gemiler 
müteakip türk limanında sıhi muame· 
leye tabi tutulacaklardır. 

Xolera, veba, çıçek, fCiıbon, cüzam 
ve ruam hastalıklarından vefat eden· 
lcrin nakli memnu oldufu gibi vefat 
etmit olanların bir sene geçmedikçe 
mezardan çıkarılarak bqka bir yere 
nakli de memnu olacaktır. 

Ecnebi memleketlerden getirilen 
ölülerin nakline müsaade edildiğine 

ve naklinde sıhi mahzur bulunmadı • 
ğına alt idareden verfJmlı 6JU nakil 
vesikası gösterilmesi mecburi olacak-
tır. 

D. D. Yollır1nın memur " 
müstahdemleri hakkındı 

bir karan 
Devlet demiryolları umum mUdllr • 

lüğü haziran 1939 tarihinden itibaren 
memur ve müstahdemlerinin hasta ,. 
lan aileleri efradına ref,.ı.~~ edecek o· 
lan ıs yaıına k,..ı.c otan çocukların da 
meccan~ naklini kararlaıtırmııtır. 
Aynı suretle hasta olan 15 yaıından 
küçük çocuklara da aileden birisi 
refakat edebilecek: ve bu aile ferdi de 
meccanen naklolunacaktır. Memur ve 

Edremit İsmetpaşa okulu başöğrct - müstahdcmlerden vefat edenlerin ce
meni Halit Ak, Edremit Gazi okulu nazeleri de iıtcnilen yere meccanen 
Başöğretmeni Abidin Pak ve Kemal naklolunacaktır. 
Göksel, Edremit cümhuriyct okulu 
başöğretmeni Tahir Tekin, Edremit 
Eminönü okulu batöğretmcni Emin 
Akın, Edremit Kadıköy okulu başöğ
retmeni Sezai Aybek, Edremit avcı
lar okulu başöğretmeni Sezai Aybek, 
Edremit Göre okulu batöğretmcni A. 
Hakkı Kollu, Edremit Sarnıç okulu 
başöğretmeni Salim Tunç. 

Mehmet derhal tevkif edilerek hapi 
eaneye ıönderilmittir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dün hava kapalı ve 

yağmurlu geçti 
Ankara Borsası 

11 Nisan 1939 Fiyatları 
ÇEKLER 
Acılı• P Kapan•• P 

Londra 
Nevyork 
Par ı 
lılil1no 
Cenevre 
Amıterdam 
Be 1 n 
Brukael 
At na 
Sof ya 
Madrid 
Var,ova 
Budapqte 
Bukres 
Belırad 
Yok hama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

21.4075 
67.2425 
50.8350 
21.3175 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2425 
50.8350 
21.3175 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESH M VE TAHVİLAT 
1933 Türk 
B rcu I. 

1933 İkramiyeli 
Erıanı 
İktisadi ve sınai 
tnı .. t ve i•letme 
•irketi h ıae 
ıenedi 

19.10 19.20 
(Peşin) 

20.- 20.-

6.- 6.-

Ola hem Sôd hem Abôd ! 
Genç lran velishdi ile taze Mısır 

prensesinin yapılacak düğünlerinde 
bulunacak heyetimiz evelki akısm 
yola çıktı. Kendilerine hayırlı yol
culuklar dileriz. 

Yeni güveyin haşmetli babasının 
toprağımızda gefirdiği günlerin 
tatlı ve unutulmaz hatıraları bili 
hafızamızı süslüyor. Yeni gelinin 
hanedanını ve birinci memleketini 
hiç bir zaman yabancı bir Dilce say
mamışızdır. 

lran ve Mısır; uzun asırlardarıbe
ri tarihin sinesinde töhret ve nam 
bırakmı§ olan bu iki memleketin, 
iki asil gencini biribirine bağlıya -
cak olan bu düğün, aynı zamanda 
şark aleminde hükümdar aileleri a
rasında ilk mesut ve modern evlen
me olarak da manalıdır. 

Bu vesile ile ehramların ilzerin -
den bakanlar, ilk defa, Demavend 
tepelerini görecekler ve gene ilk de
la yukarı Mısır'dan aşağı akan Nil'· 
in yeıil suları Basra körfezine ka -
rışacaktır. 

Hafız'ın ve Ssdi'nin methettiği 

baharlardan birisinde Tahran'da ya
pılacak olan bu düğünün sevincini 
biz de burada duyarken aynı ülke -

de Sadabad paktım da imzaladığı -
mızı hatırlıyoruz. 

Onun için biz de türle §BİTİ Ne -
dim gibi şu temennide bulunalım : 

- Ola hem sad hem abad I - T.l. 

Saşmak meselesi 

Bir arkadaıım dedi ki : 
- Sana hayret eclecek bir ha

ber vereyim. Amerika'da
0 

ada· 
mm biri 29 tane canlı balık yuta· 
rak acaip bir ıampiyonluk ka
zanmıt ! Şaıılacak teY değil mi? 
Bu balıklann kılçıklan adamın 
içini parçalamamıt mıdır? 

Cevap verdim: 
- Avrupa'da bazı devletler, 

toplan, tüf ekleri ve bütün varlık
lariyle bir takım küçük devletle
ri yatarlarken bir amerikalmm 
kılçıklariyle 29 küçük balığı yut· 
maaına hayret edilebilir mi? Ar· 
tık, böyle ıeylere f&fDUJOruz ! 

C ekic ve T unc! 

Doatumuz profesör Şekip 
Tunç'un, Cümhuriyet'e yazdıiı 
aoayolojik ve felsefi yazılar, çok 
defa, ıazetenin üçüncü sayfum
da çıkar ve profeaörün sonu 
Tunçlu imzuı, Abidin Daver'in 
'9kiçli imzumm yanıbaıma rut· 
ıelir. 

Çekiçle tuncun yanyana ıel· 
meai de bu iki aütun arumda, a· 
deta, 
-Donı ! 
diye bir ıonı MIİ çıkanyor ıi· 

bi ••• 

incelen trotuarl 

Yaya kaldırum m&nasma ...
len trotuar kelimeaini bir takllll
lan konuıma dilinde bol bol kul
lanırlar. Bir latanbul ıaze~esi, 
Ankara cadcleaiaiD, ufaltla dö-

ıenmesi haberini verirken bu ke
limeyi gazete diline de aokmuf
tur. Fakat Tretüvar teklinde! 

Trotuar kelimeainin Tretüvar 
teklini alması, helvaya köyÜnde 
iken halva derken ıehre gelince 
helve diyen köylünün inceliğini 
hatıra getirmiyor değil l 

ltiralına lüzuf11 o:mı:;_acal 

Hıriatiyanlarda bir itiraf adeti 
vardır. Bir giinah itliyen, itlecliii 
sünahı bir papasa itiraf eder, gü
nah çıkanr; böylece ı\inahm yü
künü aırtmdan atar. 

Bursa'da bir ermeni, bir papa
sı dolandırmıı. 

Acaba dolandırıcı: 
- lılediiim ı\inahı, eninde 

aonunda, papasa itiraf edecek de
iil miydim 7 Önceden sozunun 
önünde iılediiime fena mı ettim? 

mi decli! 

Acık! - iki kiti arasında : 
- Bu sene lstanbul Şehir ti

yatroau açık vermemit! 
- Perdesini fazlaca açık tul· 

tutmadan olacak! 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu ve aralıklı yağı§lı geçmiı, 
rüzgar şimalden aaniyede bir metre 
kadar hızla esmittir. En yüksek ısı 

13 derece kaydedilmiıtir. 
Yurtta hava bütün bölgelerde umu

miyetle kapalı ve yağıılı geçmittir. 
24 saat içindeki yağııların kare met -
reye bıraktıkları su miktarları Sapan
cada 4, Kocaeli'de 2, Bursa'da 1, To -
kat'ta 5, Ankara ve Eskitehir'de 3, 
Sivaı'ta 11, Erzurum'da 6, Van ve Bay
burt'ta 4, Zonguldak'ta S ve Rize'de 1 
kilogramdır. · 
Karın toprak üzerindeki kalınlığı 

Sarıkamıı'ta 27, Erzurum'da 2, Ulu -
dağ'da 155 santimetredir. 

Rüzgarlar orta Anadolu'nun cenup 
kıaımlariyle Akdeniz kıyıları, cenup 
doğusu ve doğu Anadolu'da cenubu 
garbi, saniyede en çok 7 metre, diğer 
bölgelerde ıimal ve timali &arbidcn 
saniyede en çok 9 metre hızla esmiı -
tir. 

En düşük ısılar sıfırın altında, Kars 
ta 2, ve sıfırın üstünde Erzurum'da 
1, Van'da 4 derecedir. 

En yUksek ısılar da Siirt'te 17, Di -
yarbakır'da ıs. İzmir, Antalya n 4 • 
dana'da 20 derecedir. 
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Demokrat devletler 

cephesinin tereddüdü 
Arnavutluğun iatilasından do

ğan buhran Avrupa aulhu için en 
büyük tehlike halinde devam et
mektedir. Almanya tarafından A· 
vusturya'da, ÇekoalC>Yakya'da ve 
Meıncl'de İndirilen darbeden sonra 
ltalya da Arnavutlukta muvaffaki • 
Yetli bir darbe indirmişti!'. Gerçi Ar
navutluk Öteden beri ltalya'nm nii
f11z mmtakuı olarak tanınmıştı. 
Bununla beraber, fa,ist rejimi, esa
aen ltalya'nın telakki ettiği bir şe -
yi, silah lanetiyle fethederek bunu 
lt.alya efkan umumiycsine b~Uk 
l.U' llU&vaffakiyet olarak takdim et -
nıiıtir. Fakat bu vaziyetin enditeyi 
mucip olan tarafı, halya'run Ama -
Vutluğu işgal etmesinden ziyade 
Balkan yarımadasında yerleşmiş ol
masıdır. Acaba mihver deYletleri
ı:ıin bu.dan sonraki hedefleri ne O· 

~ktır? Avrupa ga:ıeteler' ve a
Jana telgrafları, mütemadiyen mü • 
heyYiç haber vermektedirler. Ebe -
riya biri'-irini nakzeden bu haber· 
lere göre : 

1 - ltalya ile Almanya şarki 
AYTIJpa'yı aralarında taksim etm4~ 
terdir. ltalya cenuptan yürüyerek 
Balkaılları i&tila edecek, Almanya 
da Tuna bavzasmı alacaktır. Bu 
taksime öre, Polonya, Macaristan, 
Rolllanya ve Yugoslavya'nın bir 
Parçası Al.ınanya'nm l!issesine dü • 
şüyor. ltalya da Yunanistan ve Bul-

TEHLİKE UZAKLAŞTI AMA ... 

Vaziyetvehametini 
muhafaza ediyor 
Fı.,.ansız ve İngiliz basınının tefsirleri 

P · ı ı _ Jurnal gazetesi enternasyonal vaziyetteki ger-
ans~ a.a. . • • d·ı·k b. 

·n1•w• b" h f·fı mi• oldugvunu ve tehlıkenm tım ı ı ıraz gı ıgın ıraz a ı e :r • • b··t·· 
uz.aklatlll.llf bulunduğunu yazmakla be.raber vazıyetın . u un ve-

bametinİ mu haf aza eylediğini kaydedıyor. 
· · b·1ck· Avrupa'nın ı bariyle Polonya ile teati edilen temi -Jur gazetesı ıse ı cı ıs . "dd b 1 akt r 

hakiki bir panik halinde bulunduğunu, nata benzer hır ~.aı . e, ~ unac .ı • 
bunun tabii: olduğunu yazıyor. Yunanistan ve Turkıy~ nı~ tama?1ıye· 

1 d . k. tine karşı yapılacak hıç bır tehdıt İn· Pöti Jurna ıyor ı : k 
"Ne için i:talyanlar işgal edilmiş o- giltere'yi lakayt hıra amaz.,. 

lan Arnavutfok'a asker ve harp leva· Daily He~ald yazıror.: 
·· d • d am . ediyorlar ? "Mütecavız ve hans bır devlet tara-

zı~ı gon ermıye ev • 'd hak· b" 
l2 adadaki füılyan tahşidatı ne için - Iından şarki Akdenız e. ım ır 
d. , s linik c.·ark ve Süveyş tehdit al- mevki elde etmek gayesıyle yapıla~k 
ır • e ' ? her hangi bir teşebbüs mazide oldugu 

tında bu1~nlm •yor mu • " gibi istikbalde de derhal mukavemet 
Epok §OY e yazıyor . k B 
"Bu ·· b" k hatalardan sonra, ve mümanaatla karşılanaca tır. unu 

gun ır 9° d h 1 b.. .. ncad lara 
totaliter devletlerin devamlı tecavüz - açıkça ve er a utun ~ a ar 
!erine karşı henüz yıkılmamış bulu • söylemek sulhun menfaatı iktb:asın • 
nan hudutların müdafaası fikrine av· dandır.,, 

det edilmiştir.,. 

Sivil sef erberli.k yapmalı! 
g • ' 
arıstan ı alıyor. Repüblik gazetesi bugünkü vaziye-
2 - Diğer bir taksim, bütÜD §U• tin Fransa'da hakiki bir sivil sefer -

Stef ani ajansının 

Hatay hakkında 
kr Ve Balkanları Almanya'ya Yer- · • d h · 

berliği icap ettirdiğını ve or u arı -ınekte ve ltalya'ya §İmali Afn"k:a'yı cinde kalan i~lerin de süratle ilerle -
1~• etmektedir. tilmesi mütaJeasında bulunuyor. 

3 :- Üçüncü bir malumata göre Övr gazetesi lngilterc'nin Yunanis-
de Alınanya tarkta yalnız iktısadi tan'a garanti vennek üzere olduğunu 
2'~İfleıne ile alakadardır. Şarki hatırlatarak diyor ki : 
AYl"lıpa devleUerinin siyasi istik- .. İngiltere hüküıneti İtalya'nın te -
lallerine kartı bir kastı yoktur. Fa- minatına ancak bu teminatı lspanya'
kat bu d vlcll r · er biri ile Ro • daki italyan gönüllülerini geri ~ek -
111

anya ne ak.teltiği ticaret mukave- mek suretiyle maddi bir şekilde ısbat 
feaine benzer bir mukavele İmzala - ettiği takdirde dikkate almıya karar 
-.1& gayesini istihdaf etmektedir. vermi~tir. Görülüyor ki lngilt~re A~ -

Ba haberlerin hangisi doğru ol • oavutluk meselesi hakkındakı endı -
dufu kestirilemez. Fakat ltalya'nın ıcleri ltalya'ya göstermekle bera~r 
~e Al111anya'nm l»ir ıeyler yapmak bu hareketinin neticelerini ölçmesi ı
ISledilderi anlatılmaktadır. Otori- çin de ltalya'ya zaman bırakıyor." 
ter devletlerin planlı hareketleri • • • • • 
karflWnlda demokrat deYtetler cep- lnsriliz l(azetelerının lıkırlen 
heai.ia tereddüdü tezat teıkil et- Londra, 11 a.a. _ Beynelmilel va -

verdiği bir haber 
Paris, 11 a.a. - Stcfani ajansı bil

diriyor: Suriye'dcki fransız Ievkata
de komiseri B. G. Puaux Ankara'da 
Türkiye hükümeti ile Hatay meselesi 
hakkında müzakerede bulunduktan 
sonra buraya gelmiştir. 

Alınan malfunata göre Hatay'ın 

Türkiye'ye terki şartı tesbit ve hal
ledilmiş bulunmakta ise de Türkiye 
boğazların fransız - İngiliz filolarına 

açılması meselesinde müşkülat gös
termekte berdevamdır. 

Japonlar dokuz 
Portekiz gemisini 

zaplelliler 

2000 yolcu aç kalmak 

tehlikesi karşısında 
Şunking, 11 a.a. - Hongkong'dan 

bildirildiğine göre, S nisanda üç ja
pon harp gemisi Şanghay ile Uven· 
çu arasında giden dokuz Partekiz 
vapurunu yakalıyarak Vung'a sevket 
rnişlerdir. 

Portekiz konsolosu dün keyfiyeti 
Şanghay'daki japon makamatı nezdin 
de protesto ederek vapurların serb~st 
bırakılmasını istemiştir. 

Japon konsolosu, meselenin japon 
amiralliğini alakadar ettiğini bahane 
ederek, bu talebi kabul etmemiştir. 

Haber alındığına göre, mezkQr do· 
kuz vapurda bulunan iki bin yolcu
nun yiyeceği bitmek üzeredir. 

Almanya cenubi 

Amerika'da da 
sömürge istiyor 

Nevyork, 11 a.a. - Haftalık ''Bu • 
siness" mecmuası, almanca tabedilmiş 
bir harta neşretmcktedir, Bu harta -
dan Almanya'nın cenubi Amerika'da 
sömürge istediği anlaşılmaktadır. 

Hartada: "Sömürge almağa hakkımız 
vardır.,, ibaresi yazılıdır. Trinidat ve 
Tobaco'nun Kurland dükalığından 17 
inci asırda gelen alınanlar tarafından 
işgal edildiği ayrıca tasrih edilmekte
dir. 

Venezuela hakkında da hartada 16 
ıncı asırda Augsbourg'tan gelen bir 
alman ailesinin buraya yerleştiği kay
dedilmektedir. 

Bu üç arazinin isimleri gotik harf
lerle basılmış ve bunların cermanlıkla 
alakadar olduğu bu suretle tebarüz et 
tirilmiştir. 

inekte.lir. Gerçi lngiltere ile Polon- ziyette hafif bir selah eseri görülmek· 
l'• lll'aatncla bir deklarasyon imza- le beraber ingiliz matbuatı balkan 
lamnıtbr. Fakat Polonya sovyetler- buhranı ile meşgul olmıya devam et -
den çekindiği ve Almanya'nm müt- mekte ve vaziyetin vebametini . mu -
tefiki olan Macariatanla da dostlu- hafaza ettiğini kaydeylemektcdır.. . 
~ diifÜnclüğü iç.in bu deklarasyon Bilhassa sol cenah gazetelerını~ 
!Ulnullü olmamlflrr. lngiltere bir lisanında biraz sabırsızlık, hatta endı· 
§arta bağla olmak üzere Romanya'· §e sezilmektedir. 

Hollônda' da ihtiyat tedbirleri 

Ja da aynı teminatı vermeği teklif • d V 
Niyw: Kronikl gazetesın c ernon etnıiıtir. Bu prt da Romanya ile 

Polonya araaında aovyetlere karıı Bartlett, şöyle yazıyor : 
J"apılmıt olan eski bir ittifakm Al - "'Arnavutluk'un istilasının müşte -
~n_, ... _ da teımili hakkmda iki rek emniyet &isteminin tesisini taci~ 
uevlet arasmoa \.:- 'lnlaşma yapıl_ etmemesi I..ondra'da bulunan ecnebı 
rnasıdır. Bugünkü vazıy ..... ._ hem diplomatlarını hayrete düşürmekte ve 
Polonya'yı, hem de Romany · .,. ·rılrisara uğratmaktadır. Ne olursa ol· 
tehdit eden devlet aovyetler değil, sun şııı..ıilı:i halde İngiltere ile Polon
Alnıanya'dır. Binaenaleyh lngilte - ya arasında ge~.,.. .hafta aktedilen 
re'nin teklifi makul ve mantıkidir. pakta benzer bir İngiliz yunıuı Naktı 
Fakat Polonya ve Romanya, kendi- vücuda getirmenin ıırası değildir •. 
lcrine bugün için hiç faydası olmı • Çünkü ingiliz • leh paktının derhal 
Yan bir ittifak üzerinde ısrar ettik- yeni müşterek sistemin aksamını teş
~e~ halde, lngiltere'nin teklif ettiği kil edecek olan diğer itilaflarla tamam 
ıthfalu aktetmekte tereddüt ediyor- }anmadığı takdirde bir tehlike teşkil 
lar. Bu yüzden lngiltere tarafmdan edeceği tamamiyle meydandadır.,, 
Rornanya'ya verilecek olan teminat 
da taaavvurda kalmaktadır. Gittikçe artan endişe 

Diğer taraftan Arnavutluğun it- Mançester Guardian'da şu satırlar 
Raliyle vaziyeti tehlikeye dü§eD Yu- okunmaktadır : 
nanistan'a lnciltere'nin teminat 
verdiği bildirilmekle beraber, bu 
teminatın §Ümul ve mahiyeti hak
kında &arih bir maliimat yoktur. 

~rnavutluğun i11aliyle vaziyeti 
tehlıkeye düten diğer bir devlet de 
Yugoalavya'dır. Fakat bu devletin 
aon hadiae karııaındaki vaziyetinde 
esrarengiz bir nokta vardır: Yu
goslavya, Arnavutluğun istilası sı
rı::aında beklenildiği derece teli.§ 
gosterrncmiıtir. Bu vaziyet gösteri
yor k~ İtalya Yugoalavyn'yı Ama· 
v~tlugun itgalinden haberr1ar et
mıı ve hatta belki de bazı •ıoktalar
da bu devlete teınina~ vermiştir. 
Öyle olınasaydı, Bel ~nt 'ta ki heye -
c At· • .. an ına daki heyecandan fazla o-
lacaktı. Malumdur ki ötedenberi, 
Arnavutluğun iatiklaliyle en yakın· 
dan alakadar olan devlet Yugoa· 
~avya'dır. Hatta Tirana muahedeai 
ıınzalandığı zaman, Yugoslavya az 
~aldı ltalya ile harbe giriıecekti. 
. undan ınaada, iki devlet arasında 
İmzalanan 1937 mart anlaımasiyle 
.~alya, Arnavutluğun istiklaline 
narşı b. h y ır arekette bulunmamayı 
• ugoalavya'ya karşı taahhüt etmİf· 

~ır. Yugoalavya'nın bu hareketi di -
&er Şarki ve orta Avrupa devletleri 
merkezlerinde §Üphe uyandırmak
tan geri kalınarnııtır. 

Hülaaa küçük devletler arasın -
~a bir tesanüt kurulamadığı gibi, 

emokrat devletler de ne yapacak
larını tayinde tereddüt içindedirler
ler. Halbuki karıı taraf çok hesaplı 

"Müşahitler arasında gittikçe artan 
bir endişe hatta bir korku hüküm sür
mektedir. Çünkü şimdiki kabinede bu
lunup da henüz bir yatışma hasıl ola
cağına inananlar ve Polonya ittifakın
daki muvafiakiyetsizliktenberi şans
larını bekliyenler şimdi kendi yolları
na gitmektedirler. Fransa ise pek hak
lı olarak geniş ve cesurane tedbirler 
ittihaz etmektedir. Çünkü vaziyet ve 
mihver devletlerinin pHinlariyle hazır
lıkları malUmdur.,. 

Financial News, yazıyor 

"Demokrasilerin seri ve kati bir su
rette harekete geçmeleri bugünkü ka
dar şiddetli hissedilmemiştir.,, 

lnr;ıiltere ve şarki Akdeniz 
Daily Mail yazıyor : 
"Çemberleyn, Yunanistan'a lngilte

re'nin yardımını garanti etmeden evci 
- ki bunu otomatik bir şekilde Türki
ye'ye verilecek garanti takip edecek • 
tir - Musolini ile İtalyan gönüllüleri -
nin İspanya'dan geri alınması hak -
kında bir itilafa varmak istiyor., 

Times gazetesinin tahmin ettiğine 
göre İngiltere hükümeti, şarki Akde -
nizin ve bilhassa yunan ve türk ara -
zilerinin emniyeti için, prensip iti -

hareket ediyor. Seri kararlar verip 
bu kararları derhal tatbik ediyor. 
lıte bir tarafın diğer tarafa karıı 
faikiyeti, maddi kuvetten ziyade bu 
nokt&dadu-. 

A. Ş. ESMER 

Sahil ve hudut kıtaları 
silôh alhna çağırıldı 

Başvekil, Hollandayı doğrudan doğruya 

tehdit eden bir tehlike olmadığını söyliyor 

L h 11 Matbuat bürosunun bir tebliğine göre, dünya-a ey, a.a. - . • l d b · 
nın bugünkü vaziyefi kanunlarda ta~in edılmış o an tarz a •• ır 
harp tehlikesini ihtiva ettiğinden sahıl ve budu muhafızları sılah 
altrna çağırılmı§lardır. 

1 Bu tedbir bilhassa son iki üç 

• / ·- 1 günkü hadiselerin qeticesi olma-
Kı ra I Karol Dobr1ca ya makla beraber hükümet hudutla· 

• rını, umumi vaziyet karşısmda 
hareket eth daha sıkı bir himaye altına koy-

Bükreş, ıı a.a. - Kırat Koral, pazar mağı muvafık görmüıtür. 
ak.:.amı, Bükreş'ten ayrılarak Dobri - db. l • h• t• 

~ Alınan te ır enn ma ıye ı ça'ya gitmiştir. 

Arjantin' de 
Nazi tahrikleri 

Bucnos - aires, 11 a.a. - Almanya 
büyük elçiliği Arjantin hariciye na· 
zaretinc verdiği bir notada, memle· 
kette nazi tahrikatı yapıldığı hak· 
kındaki iddianın sahte vesikalara is
tinat ettiğini bildirmesi üzerine, Ar· 
jantin hariciye nezareti bir cevap ve· 
rerek, bütün Arjantin topraklarında 
adliyenin de iştirakiyle bu bapta ~ah· 
kikata girişilmiş olduğunu ve Ar~an· 
tin hükümetinin bu hakikat netıce· 

sinde liizumlu göreceği tedbirleri al· 
makla iktifa edeceğini bildirmiştir. 

Notada, ileri sürülen hadiselerin ta 
vazzuhu ile iki memleket münasebet
lerinin emin bir yola gireceği ilave 
edilmektedir. 

Patagonya'da tahrikat yapmakla 
ma?.nun Arjantinli nazilerin şefi Mü! 
ler, hapsedilmiştir. Mumaileyh şim
diye kadar polis müdüriyetinde mev
kuf bulunmakta idi. 

1 ki serseri mayn 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kara

denizde Kunduzdere sahillerinde iki 
serseri mayin görülmüş, imhaları i
~in takip müfrezeleri aönderilmi~tir. 

Lahey, ıı a.a. - Hollanda .. başv~
kili KoJijn, bugün, radyoda soyledı
ği bir nutukta, demiştir ki: 

"- Alınan askeri tedbirlere umu· 
mi Avrupa vaziyeti dolayısiyle birer 
ihtiyat tedbiri nazariyle bakılmalı
dır. Yoksa Hollanda'ya müteveccih 
doğrudan doğruya bir tehlike mevcut 
değildir. Eğer Avrupa'da gerginlik 
devam edecek olursa bu, bir harbe 
mUncer olabilir. Bu takdirde de her 
taraf için ve her hadisede istiklalimi 
zi müdafaa azmimizi göstermemiz la-
zımdır. 

lıtiklcilimizi herkese karfı mü
dalaa etmek istiyoruz,, 

Ordumuzun sulh mevcudu melhuz 
bir seferberliğin normal şartlar altın 
da cereyanını temine kafi değildir. 

Bu hususta bazı tedbirler alınmak za
rureti hasıl olmuş ve hudutların mu
hafazasına· memur kıtalar sitah altına 
çağrılmıştır. 

Buhran had bir mahiyet aldıkça hü 
kümet " ne yapılmalıdır?." Suali kar
şısında bulunuyor. Binaenaleyh se· 
ferberliğin sukunet içinde cereyanı 

nı temin için intikal tedbirleri alma
nın muvafık olacağı görülmüştür. İs
tiklalimizi her kese karşı muhafaza 
etmek istiyoruz. Vaziyeti ne kadar 
sükunetle derpiş edersek, hem bizim 
için hem de hariçte bıracağımız tesir 
için o kadar faydalı olacaktır.11 

-~-
( D U N K U ) 

iSTANBUL gazel leri 
CUMHURİYET 

Uydurma havadislere kartı 
Nadır Nadı, bu başmakalede, yaşamak· 

ta oldugumuz şu buhranlı gunlerde en 
fazla dikkat edılecek şeyin muhtelif .kay
naklardan fırlıyan uydurma havadısl~r 
oldugunu söyliyerek bu gibi haberlerın 
mahiyeti ve bunları uyduranların gaye_· 
leri hakkında fikir verdikten sonra, "Go
nül ister ki, tiırk matbuatı içinde ~ra • 
dan buradan işitilen maksatlı hivadısle
ri en buyuk harflerle şişirere~ baş HY· 
fasına geçiren tek bir gazete bıle kalrn:ı· 
sın. Halkın aaabile oynamak klmsenın 
haddi değildir.,, diyor • 

TAN 
Acaba geç kalmış değilmiyiz? 

M. Zekeriya Sertel, baıımakalesinde, 
bir buçuk ay evci Bükreş'te toplanan 
balkan federaıyonu :fikrinin istinat et -
tigi sebepleri sayarak, bugun, balkanla
rın karşılaştığı elle tutulur tehlike kar • 
limnda bu federasyon tesis fikrinin ku
vetlenmiye başladıcını, fakat bunun ta • 
hakkuku ancak Bulgaristan'ın iıtirikiy
le mumktin olacagı, balkanlarda huzur 
ve sulhun devamı için başka çare bulun
madıcını yazıyor ve "Fakat bu işte aca
ba geç kalmıı değil miyiz?., diye soru -
yor. 

Hariçten görünen Tu'flciye 
.. Gunun mcaelclcrı., ıutununda, Tür -

kiye'nın, butun mılletıerı kılikaııdıracak 
kadar yukıck ve ıuzel bir manzara ar • 
zettigini ıoyllyerek milletin, Milli Şef 
etrafında naı;ıl toplandıgını ve nasıl ele
lc verdıgıni tebarüz ettirdikten sonra, 
bir ingıhz mecmuasının Türkiye hakkın
daki sıtayı§kir sozlerini, Türkiye'nin ha
riçten nasıl goriındüğüne mi581 olarak 
zikrediyor ve bunun, bılhassa şu kepne· 
keş devrinde iftihar edilecek bir hadise 
olducunu ilave ediyor. 

İKDAM 
Bir tek nefer gibi 

Ahmet Ağaoclu, "Bıitun türk milleti, 
bekçi bir nefer &ibi, gozlen ufukta, el -
leri tetikte, bekliyecek" cümlesiyle baş
ladığı bu baımakalede, türk milletinin 
tarihi futuhat kadar feliketlerle de kar-
1iılaşm111, fakat daima iradesini muhafa -
za etmiş oldugunu sciyliyerek, Atatürk'· 
Un "Tek baııma kalsam bile memleketin 
son kayası üaerine çıkar, omdan müca -
hede ederim,. sôziınü hatırlatıyor ve A • 
nadolu tlirkünün türküsü olan bu sözil 
buı::ün, her türkün, her an hızlanan bir 
hiddetle mırıldanmakta olduğunu ili.ve 
ediyor. . 

YENi SABAH 
İngiltere var mı, yok mu? 
huseyın Cahıt Yalçın, bu&Unkii ba5ına

kalesınue, dunya hidıselen karıısmda 
lngıltere"nın vazıyeuni tahlil ederek, 
bucune kadar Jncıltere isın hayati ehe -
mıyeti haiz zaıuıcdılen meaelcJer ortaya 
atılarak hep&i lngiltere aleyhine halle
dilmek istidadını gosterdiil halde, ln -
aıltere'nin his bir ak5ulimclde bulunma
ması, İngiltere'nin hakikaten mevcut o
lup olmadıgını tayinde insan muııkul4ta 
duııtıigunu ıoyluyor. 

Maaılı ve ücretli memurlar 
Maa:ılı ve ilcretli memurların tayin, 

terfi ve terfihlerıne ait barem projesi -
nin bu~nlerde tekrar meclise verilece -
ğini, yeni projcnın muallimler, hakimler 
dahil, aı;kerl memurlarla subaylar haris 
olmak iı.ıere hazırlandııını yazıyor. 

Çay belediyesi halkın uhati ile 
alakadar olmalıdır 

Çay nahiyesinden aldığı bir mektupta, 
nahiyede ne doktor, ne de sıhiyc memuru 
bulunmamaSI yüzünden pislik ve mikrop
ların daima bir tehlike teşkil etmesinden 
ıon gilnlerdc ı;arııdaki umumi 15.gımın 
taaffiınü yuzünden evlerde oturmak im
kan haricine çıkmış olmasından ııikbet 
edildiğini yazıyor, allikadarların nazarı 
dikkatini celbediyor. 

VAKİT 
Balkan birliği ve bulgaristan 

Asım U5, bu başmakaleııinde, son ha -
diseler münucbetiyle yapılan protesto • 
ları, verilen teminatları mevzuu bahtı e
derek artık bu nevi numayişlerin hiç bir 
kıymeti kalmadıgını, anlaşmaların bey • 
nelmilel sahada hiç bir manası olmadığı
nı kaydettikten sonra, İtalya'nın Ama • 
vutluğu işgalinden sonra, Bulıaristan'a 
yakla&acağı haberlerinde, balkan ahtan • 
tına girmemiı olan Bulgaristan'a tabii 
bir müttefik nazariyle baktıiı manası 
bulundugunu söylüyor. Eğer bulgarlarda 
da aynı fikir varsa onları ciddiyetle dil· 
şünmiye divet ederek, İtalya'nın, kıral 
Zop'ya nuıl yaltaklandıfını, hatırla -
tıyor, aynı Tolün bu defa kıral Boris'e 
ve bulgarlara karşı alınması ihtimalini 
ileri sürdükten sonra, balkan milletleri -
nin ~elamcti _birleşmelerinde olduğunu, 
bu bırleşmenın, Amavutluk'un iualinden 
sonra, artık bir mevcudiyet meselesi ha
line geldifini llive ediyor. 

Cümhurreiıimizin tarihi 
portreleri 

Hikmet M\inir, "Günün akisleri" ı;ü -
tununda, Milli Şefin yeni portrelerin -
den Çallı tarafından yapılanı, devlet re
is!nin ııahsiyetini daha olgun bir tama • 
mıyetlcı gosterdigini ıöyliyerclc kendi 
intibalarını yazıyor ve portrede türk 
milletinin büyük ihtiyaç ve zaruretlerine 
derhal kalkıp koımıya hazır bir uyanık· 
lı~ ve enerji bir vakar gördüğünü laah e· 
dıyor. 

Y etmit senede bir yol 
"Günlerin peşinden" siıtununda, Hasan 

Kumçayı, Trabzon - İran şosesine bun • 
dan yetmiş aene evel bıılanmıı olduğu -
nu hatırlatarak, bunun ancık bu sene i -
çinde bitirilmiı bulunduğunu yahut ha· 
15 bitirilmesine ufraşıldığını yazıyor ve 
memlekette bir ılmendifer siyaseti gibi 
bir de yol 1iya1eti tutmanın lüawnunu 
ileri sürüyor, 

11.11. Matbuat Servisi 

AKjAM 

Hadiseler karşısında Balkanlar 

Necmettin Sadak, başmakalcsınde, Ro
manya hariciye nazıriyle hariciye vekıli
miz arasındaki goruşmelerin her tarafta 
alika uyandırdıgını soylıyere~, bu go~u~ 
medcn sonra neşredilen resmı teblıgın 
Selllnik paktından bahseden kısmını, B~l· 
ge.ristan'ı ziyaret etmek bakımından ibıl
hassa dikkate şayan buluyor ve son hfi.
diselerle artan emniyetsizlik karşısında 
balkanların vazifesi her zamandan faz
la birlik yapmaları olduğunu hatırla • 
tarak, balkan yanm adasına yabancı bir 
devletin ayak atması Bulgnristan'ın da 
iıine gelmiyeceğini ve onun da balkan 
paktına girmesi balkan siyasetinin ilk işi 
olduğunu söylüyor. 

Zebunküşlük milli seciyemize 
uygun değildir. 

"Dikkatler" sütunu muharriri, Arna -
vutluk'un işgali uzerine bazı gınetelerde 
eski vukuata temas edilerek Arnavut -
Juk'a hücum eder ıckilde yazılar intişar 
etmiı olmasını yakışıkuz buluyor ve bu 
neşriyat karşısında, zebunkuş olmıyan 
yiık5ck milli seciyemizi tebaruz ettirmek 
lüzumunu duyduğumuzu söyliyerek "Biz 
istikliil aşkiyle harikalar yaratan ve baş
kalarının da o aşkını mukaddes tanıyan 
bir milletiz. Tarihimiz gibi milli politi -
kamız, hıirriyet ve istiklal esası üzerine 
kurulmuııtur,. diyor. 

SON POSTA 
Denizbank müdürü çekiliyor 

Ankara'dan aldıtiı bir hususi kaydiyle 
derceltiı:i bir haberde, Denizbank işleri -
nin demlryollar gıbi bir idare tarafın -
dan tedviri esas itibariyle kararlaştı -
rıldıcından, banka umum miıdru Yusuf 
Ziya'run vazifeden ayrılacağını yazıyor. 

Arnavutluk meselesi ve 
Balkanlılann vazifesi 

Selim Ragıp Emeç, "Siyaset fi.leminde" 
ı::utununda, ltalya'nın Arnavutluk'u işgali 
munasebetiyle yazdıı:ı fıkrada, 1 tal ya
nın teşebbusu, balkana yabancı bir devle
tin balkan yarım adasına adım atması 
şeklinde izah ederek menfaatini bilen ve 
bir parçacık uza(:ı görmek kabiliyetinde 
olan bütün balkanlılar için bu vaziyet 
karıısında ittihaz edilecek tek hattı ha
reketin, balkan pakumn icapları dahi -
llnde tek cephe vücuda getirmek oldu
ğunu soylüyor ve diyor ki : "Boylc du -
şünmiyen bir balkanlı, balkanlılık hak ve 
menfaatlerini cörmiyen bir hodbinden 
ibarettir ki yarın bUJtun zaran kcndiıü
ne dokunacakur.,, 

Tam yerinde bir atıf et 

E. Talu, "Sözün kısası" sütununda, 
hUkümetin çok socuklu hikimlere, 23 ni· 
aan çocuk bayramı münasebetiyle para 
yardımında bulunacagı haberini mevzuu 
bahis ederek, şükranla karıılanacak olan 
bu atifetin, aade hikimlere münhasır kal
mayıp teşmil edilmesi temenni&inı izhar 
ettikten sonra, bu atifete en ziyade la -
yik olanların başında, çok ağır şartlar 
ve fcragatler içinde çalıpn muallimlerin 
bulunduğunu &oyluyor, orta ve yüksek 
mektep muallimlerinin ni5bcten dolgun 
maaşlarından bir kaç lira keserek hasıl 
olacak meblağı, çocuklarının sayısına gö
re, ilk mektep muallimlerine dağıtmak 
teklifinde bulunuyor. 

Arnavutluk işgalinin hedefleri 

Muhittin Birgen, "Her gun" sütunun
da, İtalya'nın Arnavutluk'u işgal etme
sinin hedeflerini ara~tırıyor ve bu hare
ketin, Almanya ile İtalya arasında çok • 
tanberi tekerrür etmlı bir pllna benze
diğini soyliyerek, İngiltere ile Fransa'
nın, balkanları kendi aleyhine bir takım 
kombinezonlara sevketmiycı çalı:ı;tıkları
nı farzeden Roma • Berlln mihverinin bu 
uhada kendi politikasını emniyet altına 
almak için bu karan vermiı goründuğü
nü ve lnciltere'nin kuvetle teyit etmedi
ği siyasetinin, Arnavutluk kıralının ta -
cını kaybetmesinden başka bir iııe yara
madıiını yazıyor ve balkanl:ıra koprü 
kurup lnı:ilterc'yi mat etmiş olmakla 
böbürlenmenin de İtalya için demagoji 
bakımından küçük bir ı;ey olmadığını i -
live ediyor. 

HABER 
Yeni barem projesi nerelerden 
ıslaha muhtaçtır? 

Haber gazetesi, bu yazısında barem 
projesinin bugtinlerdc meclise verildi • 
ğinin anlaşılmakta olduiunu ve baremin 
iki mühim cephcı;i olup bunlardan biri
nin yeni alınacak memurlara, diierinin 
de memuriyette bulunanların terfi ve 
terfihlerine müteallik bulunduğunu yaz
dıktan ve tahsil ile memuriyetin başka 
ba!ika lieyler olup tahsile karşı temayul 
ve inhimaki arttırmak için memuriyeti 
tahsil gayesi yapmak biıyük bir hata ol
duğunu kaydettikten sonra yeni barem 
projesinin tetkiki esnasında bu cihetle • 
rin dikkate alınmasını istemektedir. 

SON TELGRAF 
Hadiseler karşuında Türkiye 

Etem İzzet Benice, bu makalesinde, 
Amavutluk'un İŞ&alı ile başlıyan ve bı -
rinci derecede balkan devletten ile dun
ya dcmokra&ilerini heyecana duıürcn 
hidisenin ilk anlarındaki karanlık huvı
yetinı ve uyandırdıl:ı telaııı kısmen kay-
betmiş oldugunu balkan yarımadası Ü -
zerinde başlıyan İtalyan iııgali karşısın
da iıtikbali caranti edecek esas tedbir
ler henuz alınmamı& olmakla beraber, 
İngiltere ve Fransa'nın Arnavutluk top
rakları haricinde vukua gelebilecek her 
hangi bir İtalyan tecavuzunil ili.kaydı ile 
kar&ılamıyacakları ıuretindeki ihtarla • 
rının tesirini gostermiş buluııdugunu 
yazdıktan sonra, "Cümhuriyet Turkiyesi 
dünya hldiseleri karşısında hisse ve he
yecana kapılmıyan bir temkin ve teyak • 
kuz içindedir.,, demektedir, 
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Sulh politikası muvaffak olmamı! hile ol
sa, memleketinin haysiyet ve menfaatle -
rini dü§ünen bir devlet adamı, bu politi -
kayı gütmek için hiç bir fırsatı kaçıramaz
dı. 

N1ye Zürher Sautung ga
zetesi, "Sunday Times" 

"Sunday Chronicle", "Daily 
·sketch" ve vıUiyetlerde çıkan 
daha bir çok gazetelerin sahibi 
olan Lord Kemsley'in bir ma
kalesini neşretmektedir. Bu 
makalede deniliyor ki : 
Okuduğum nutuk ve gazete 

makalelerinde, bugünkü Avru -
pa buhranının mesuliyeti, bu 
veya şu suretle, Brıtanya hü -
kümetine ve hususiyle onun 
başbakanı Çemberleyn'e yiık -
letmiye çalışılmaktadır. Eğer 
bu iddiada isabet varsa, bu tak
dirde, bu mesuliyetin bir kıs -
mrnı, Çcmberleyn'in politika -
sına israrla müzaharet etmiş 
ola:tların da yüklenmeleri icap 
eder .• 

Yalnız bir fert vatandaı; ol -
maıthğım hasabiyle değil, ga -
; cleri Britanya'nın muhtelif 
) d erinde çıkmakta olan bir 
muessescyi idare eden bir adam 
sıfatiyle de bu mesuliyeti pay
laşanlardan biriyim. Geçen son 
bahardanberi devam etmekte 
olan buhran müddetince, bu 
gazeteler, hükümet politikası • 
na müzaharct etmişler ve bu -
gün de hala müzaharct etmek
tedirler. İmdi, bilhassa son giın 
}erde geçen iki yılın hlidiseleri
ni düşünerek aşağıdaki iki ne • 
ticeyi çıkardım : 

1 - Sulh politikası denilen 
politikada esefle karşılanacak 
değil, hakkıyle gurur ve iftihar 
duyacağımız şeyler olmulitur. 
2 - Alman meselesinde bu po -
litikanın hedefine varamama -
sında bizim hiç bir sunu tak
s ir mız yoktur; fakat bu poli • 
tika lngiltere'ye butün dünya
da uzun muddet kendini hisset
tirecek olan baha biçilemez 
manevi bir kuvet kazandırmış • 
trr 
Şımdi ben, Çemberleyn'in iş 

başına geçtiği ve sulh mücade
leli ne giriştiği ilk gıinleri go
zilmun oniine getiriyorum. İn
gil zler o günlerde ne duşüniı • 
yorlardı? Şiıphesiz ki, ona kar
şı buyük bir itimat bealemiyor
lardı. Daha ilk anlardan itiba
ren büyük zorluklarla müca • 
dele etmek lazım geldi. Llikin, 
sözlin sık sık sulh politikasına 
don p dolaşıp gelmesi bir pi -
yar.go iıi değildi. Bu politika, 
yen bir tehlike doğurmadı. 
t,Tchlıke zaten mevcuttu. Av -
lrup , biribirine düııman olan 
ideoloji bölgelerine aynlmııı 
bulunuyordu. Bunların arasın • 
dak uçurum derinleııtikçe de· 
rinleşti. 

H diseleri daha ziyade 
tahrik etmek, muhakkak 

1ı:i, h rbi önüne geçilmez bir 
ıekle sokacaktır. 

Yalnız sabır ve sebatla bir 
•ulh politikası güdmek, sulh Ü· 
midini verebilirdi. 

Memleketin haysiyet ve men 
faatlerıni düsünen bir devlet 
adamı, bu politikayı güdmek i
c;in h ç bir fırsatı kaçıramazdı .. 
~Hatt , bu politika muvaffak ol
mam ı bile olsa, vaziyetimiz 
her halde, bundan iki yıl evel
kinden daha kötü olamazdı. 

Bugunkü günde, Büyük Brl
tanya, hakikaten daha mükem • 
mel hır durumdadır ; çünkü, 
yalnız müdafaa silahı iki yıl e
velki e göre kat kat daha ku • 
vetli olmakla kalmamış, ma • 
nevi prestiji de rakamla ifade 
edilemıyecek bir ölçüyü bul • 
muşt r . 
Şayet bir facia olacak olur • 

sa, k n dökmenin suçu bize 
yükknemlyeccktir. Ellerimi -
zin tertemiz olduiunu bütün 
düny bilecektir. 

B u noktayı da tebarüz et
tirmek lazımdır: Bri -

tanya hiikümeti, pyet hadise -
!eri kendi haline bırakmııı ol • 
saydı ve bunun neticesinde 
harbe veya harbin yanı başına 
slirüklenmiş olsaydık, bu tak -
dirde bu felaketin (ne ıekilde 
neticelenirse neticelensin, harp 
daima bir fetakettir.) Önüne 
geçmek imklinı yok mu idi di -
ye kendimize sormıyacak mı 
idik? Bu çarelere vaş vurul -
mamış olsaydı, hiç kimse, bu 
sualin cevabını katiyetle vere -
mezdi. 

İngiliz milleti, daha başlan -
gıçtan itibaren bu divanın her 
safhasını büyük bir alika ile 
takip etti. Hepimizin hatırın -
da olduğu gibi, bu dava, evela 
İtalya ile başladı ve bir çok 
zorluklar ve işi uzatmalar or -
taya çıktı. Nihayet, Çember -
leyn ile Lord Halifaks'ın Ro -
ma'yı ziyaretlerini takip eden 
bir anlaşma yapıldı. 

S ulh politikasına taraftar 
olanların, meleketleri • 

nin politik sistemleri İngilte • 
nin sistemine benzemiyor di -
ye ne İtalya'ya ve ne de Al -
manya'ya karşı itiraz etmek 
hakları vardır. İngilizler de 
mokrattırlar. Sadece milletin 
kendi miımesilleri tarafından 

konan kanunlarla tahdit edil • 
,rniş olan fert hüriycti, bizim en 
kıymetli mirasımızdır. Fakat, 
başka memleket sistemlerinin 
bize uymaması keyfiyeti bizi 
hiç allikadar etmez. 

Denildi ki, İngiltere, Hit -
ler'le yaptığı görüşmelerde hid 
detten fazla sabır gösterdi. Ha 
kikaten şunu teslim etmek la • 
zımdır ki, İngiltere dilnya sul
hu işinde olduğu kadar hiç bir 
dlivada bu derece kbtü bir ha
yal inkisarına uğramam15tır. 

Avusturya'nın ilhakı, yahudile
re reva görülen muamele ve bu 
na benzer daha bir sürü me • 
!iele, efkirı umumiyeyi o ka • 
dar şa5ırttı ki, Londra ile Ber
Iin arasında yapılan cörüıme • 
ler, bazan imklnaız bir ıckil 
aldı. 

Almanya'nın 

şark politikası 

Bu mevzu etrafında şark ce
miyeti kültür heyeti baııkanı 
profesör Şeder bir konferans 
vermiııtir. 

Profesör Şeder ezcümle de -
miştir ki : 

Tarihin, her devirde zama • 
nın meyillerine uygun olarak 
yeniden yazılması lazımdır. 
Bu sebepten dolayı, bugünkU 
şark meselesini cedlerimizden 

.\amamiyle ayrı bir görüşle go
rüyoruz. 

Hatip şark siyasetinde muh • 
telif büyı.ik devletlerin sistem
lerinden, rus - Japon harbinde 
ingilizlcrin oynamı5 oldukları 
rolden, Fransa ve İtalya'nın 
ııark politikasındaki harketlc -
rinden bahsettikten ı;onra, 5un
lan söylemiştir : 

Türkiye parçalandı, fakat, 
bundan Sevr muahedesine im • 
zaya muvafakat etmiyen yeni 
Türkiye doğdu. İran İngiltere 
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Bir harp patlarsa .... 

Londra'da bulunan 1.300.000 

mektep çocuğu ne yapacak ? 
Bir harp çıkacak olursa Londra'daki 1,300,000 mek

tep çocuğunun ne suretle haraket etmeleri lazım ge
leceğine dair kararlaştırılan izahat, baş öğretmenle
re bildirilmiştir. 

Pek yakında risaleler yazılıp bu kararlar, bütün 
londralılara bildirilecek, ana ve babalara verilecek
tir. 

Bu kararlara ve' talimata göre böyle bir tehlike 
vukuunda bütün mekteplere telefonlarla iki acele 
emir verilecektir. 

ilk emir şudur: 
- Tahliyeye hazır olunuz! 
Bu emirleri alan baş öğretmenler, hemen, öteki 

öğretmenler ve yardımcılar hemen tedbir almıya 

başlıyacaklardır. 

ikinci emirle tahliyenin tarihi bildirilecek, on
dan sonra bütün mektepler birer birlik teşkil edecek
lerdir. 

Her mektebin bir nıımarsı olacaktır. Ayrıca her 
mektep, üzerinde ismi ve numarası yazılı birer yafta 
t<ışıyacaktır. Bu yafta birliklerle beraber istasyona 
götürülecektir. Çocuklar ve öğretmenler, hüviyetleri· 
ni bildirecek vesikalar ve kollarında bandlar bulun -
duracaklardır. 

Hazırlanan talimata göre tahliye sabahı nakil vası
taları saat sekiz buçukta Londra'ya akın edecekler
dir. 

Talebenin hareketini, naklini temin ve arada çıka
cak ihtilafları halletmek üzere şimdiden memur ve 
subaylar tayin edilmiştir. 

Bu teşkilat, hükümet teşkilatiyle el birliği yapa
cak ve mektep çocuklarının tahliyesinden sonra mek
tepli olmıyanların tahliyesine başlanacaktır. 

Her çocuk, üzerindeki elbise ile birlikte bir takım 
değişmelik elbise, çamaşır, pijama ve tuvalet malze· 
mesini beraber bulunduracaktır. 

Her çocuk ve genç tahliye günü için kafi gelecek 
miktarda yiyeceğini de beraber alacaktır. 

Gerek ço cuklar, gerekse öğretmenler i çin en lü
zumlu eşya da bir takım arabalarda torbalar içinde ta-

şınacaktır. 

Hazırlanan talimatta deniliyor ki ı 
"Tahliye esnasında evden çıkamıyacak kadar has

ta ve yürümiyecek derecede bir çok çucuklar bulun
ması tabiidir. 

Her halde bütün sınıftan halkın bunlara karşı bü
yük bir sempati göstererek ellerinden gelen yardımı 

yapmaları beklenir. 
Organize partiler içerisine giremiyecek v e yahut 

girmeleri karışıklığı mucip olacak çocuklar bu teşek
küllere sokulmıyacak, onların ayrıca nakli düşünüle -

cektir. 
Bulaşık hastalıklara müptela olan çocuklar, mek -

tepliler arasına alınmıya:ak, bunların diğer çocuklar
la ve halkla temasta bulunmaksızın nakli için tedbir -

Ter alınacaktır.,, 
Bu risalede ana babalara, tahliye için kararlaştırı-

lacak olan günde çocuklarını mekteplere gönderecek 
olurlarsa bunların muntazam bir surette tahliyesi 
mümkün olacağı hatırlatılmaktadır. 

- Delli H erald -

lllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111 
ile olan yeni mukavelenamesi • 
ni yenilemedi. Yeni olan bir 
şey varsa, o da şimdi artık e -
konomik ve politik kuvetlerin 
kudret politikasiyle aynı mev -
kii almasıdır. Bütün yakın 

şark devletlerinde aynı olan 
milliyet çilik duygusunun uyan
masıdır. Bu devletler Avrupa -
lıla~ıyorlar; maksatları da ay
nı sillhla Avrupa'yı ezmektir. 

Fölkişer Beobalıter 

l ngiltere'de hava müdafaası için mühim tedbir
ler alınmıştır. Yeraltı sığınaklarının üzerinde 

mahruti kapaklar vardır. Bir manevrada, 
duvar bu kapakların üzerine yıkılıyor 

Kapaklar, §iddetli sadmelere mukavemet edecek 
ıeküde dayanıklı olarak imal edilmiştir. Onun 

için tuğlalar, kapaklar üzerinde hiç bir 
tesir yapmıyor 

Tehlike geçtikten sonra, sığınaklarda bulunan 
sivil halk, mahrut/arın Üzerlerindeki kapakları 

açarak kolayca dışarıya çıkabilirler. 

12 - 4 - 1939 

(_R_A_D __ Y o_) 
TURKlYE . 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

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

T. A. Q. 
19.74 rn. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

CAR$AMBA - 12 - 4 - 1939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği : 

Çalanlar: Refik Fersan, Fa
hire Fersan, Zühtü Bardak • 
oğlu. 
Okuyan MELEK TOKGÖZ 
1 - .......... - Kürdilihicazkar 
peşrevi 2 - Rahmi beyin -
Kürdilihicazkar şarkı - Sana 
ey canımın cananı efendim .. 
3 - Seli.hattin Pınar - Kürdi
lihicazkar şarkı - Nereden 
sevdim 4 - .......... - Kürdili -
lihicazkir şarkı - Çılgınca 
sevip S - Zühtü Bardakoğlu • 
Santur taksimi 6 - .......... -
Tiırkü - Benliyi aldım ka -
çaktan 7 - ......... - Türku - A 
benim mor çiçeğim 

13.00 Memleket saat ayan, a -
jans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

13.15 - 14 Müzik (Riyaseticüm· 
bur bandosu - Şef: İhsan 
Küncer) : 
1 - Marş - Friç. 2 - P. Linke
Aşk valsi 3 - Mercadante -
"Elisa ve Claudio" (uver -
tür) 4 - T. W. Thurban - Af
rika süit i. a) Marş. b) sere -
nad c) Eğlenti 5 - H. G. A -
mers - Siı:oçya fantezisi. 

lS.30 Program 
18.35 Müzik (Dans müziği -

Pi.) 
19.00 Konuşma (Çocuk esirge

me kurumu) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he -

yeti) : 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş 
rcf Kadri, Hasan Gür, Bas
ri Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Celal Tokses, 
Safiye Tokay. 

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

20.15 Türk müziği : 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re 
fik Fersan, Zühtü Bardak -
oğlu. 

Okuranlar: Semahat Özden
ses, :iallik Recai 
1 • ......... - Mahur peşrevi 
2 • J !edenin - Mahur şarkı -
Sanı lbıkmı 3 - Lat if ağa -
nm - Mahur ljarkı - Aldı ak -
hm bir gonce leb 4 - Neyzen 
Rıza - Suzinak şarkı - Çaldı· 
rrp çalğıyı S - .......... - Kürdili 

\-

hicazkar ıarkr - Gönlümü 
baıka 6 - Refik Fersan - Tan 

Sivil harbin 

İspanya' da 

yaptığı zararlar 

İspanya iç harbinde, ls
panya'nın hemen her yeri 
harap olmuş, bir taraftan 
cümhuriyetçiler, bir taraf -
tan milliyetçiler, tarihin 
bıraktığı sayısız ilim ve sa
nat eserlerini de~ her şey 
gibi, tahrip etmiılciCiır~ 

Amt>rlka nın meşhur ka 
~iti Kristof Kolomb'un 
hartası da bu kıymetli ta -
.rih vesikalarından birisi -
dir. Maalesef memleket al
lak bullak olurken o da or
tadan kaybolmuştur. 

Hindistan'ı şarkta arı-

yacak yerde garpta arıyan 
Amerika'nın meşhur kaşifi 
Kristof Kolombp zamanı

nın yalnız en büyük sey -

bur taksimi 7 - Leminill 
Hicaz şarkı - Sorulmasın 
na yesim 8 - Şevki beyl~ 
Hicaz şnrkr - Demem ca 
beni yndet. 9 - Hafız YusU 
fun - Hicaz şarkı - Sevda 
ruhun aşk ehne 10 - ....... ... 
Saz semaisi 

21,00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kaınbl 

yo - nukut borsası (fıyat)· 
21.2S Neşeli pl5.klar - R. 
21.30 TEMSlL - (İki kadın t 

pi - Komedi) Yazan: Ekre 
Reşid. 

22.00 Milzik (Küçük orkesttı 
Şef : Necip Aşkın) : 
1 - ] . Strauss - Sabah havi 
disleri 2 - Toman - Viya 
htilyalnrı 3 - Zander - Pol~ 
4 • Zizet - Arleziyc.n sil' 
No: la) Perelüd b) Menıı 
et c) Adaciyo d) Kariyon S 
Düğün marşı. 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45 - Z4 Son ajans haberler' 

' ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA V EOPERETLER . 
19.15 Sofya - 21 Laypzi& 
Roma, Sarbruk - 21.15 ae
romunster - 21.40 Brüksel·, 

ORKESTRA KONSERLEF 
VE SENFONİK KONSEF 
LERl : 16 London - Recyo 
nal - 18 Ştütgart - 20.ı 
Viyana, Bcromunster - 21 
Frankfurt, Hamburg, Drorı 
viç - 21.15 Kopenhag, Stnıs· 
burg - 21.30 Nis - 23.zC 
Lüksemburg - 24 Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ : 17.15 var· 
şova - ıs.ıs Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ : ıs.zS 
Hamburg - lS.30 Laypziı• 
Sarbrük - 16 Munih - ıf 
Berlin - 18.20 Viyana -"' 
18.30 Doyçland Zendcr - 19 
Ştütgart - 21 Varşova ...-
22.l 5 Kolonya - 2.2.30 Haın· 
burg, Sarbrük. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma~ 
v.s.): 6.30 Breslav - S.30 
Keza - 12 Alman istasyon• 
lan - 21.45 Floransa. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROJ,AR : 19 Sarbrük -
22.30 Doyc;land Zender. 

HAFİF MÜZİK : 18 Berliıı• 
Hamburg - 20.10 Berliıı• 
Breslav, Mı.inih - 21 Berliıı 
- 22.30 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ : 22.30 
$tütgcı11. 

DANS MüZlô! : ıs:so Kw. 
nigsberg - 19 ıs Doyçland 
Zender - 20.10 Ştütgart -
20.45 Monpelye - 21.15 Bük 
reş - 22.10 Sofya - 22.ıS 
Stokholm - 22.25 Varşov11, 
Lemberg, - 22.30 Tuluz -
22.35 Budapeşte, Poznan -
23 Floransa, Milfino - 24 
Lüksemburg. 

yahı değil, aynı zamanda 
en bilgili coğrafyacısı idi. 

Kristof Kolomp dünya· 
nın yuvarlaklığına evelce 
kanaat getirmiş olduğu gi• 
bi, Amerika'yı keşfetme • 
den evel ve keşfettikten 

sonra bir çok dünya harta· 
lan yapmıştır. 

Madrit'te Albe dükü, 
Kristof Kolomb'un neslin · 
dendir. Diikiin Kristof Ko• 
lomb'a ait zengin koleksi: 
yonları vardı 10-.?a ua dahı· 
li h •"t' başlayınca, kollek • 
siyonlarını gizli bir yere 
saklamış, fakat nasılsa 

Kristof Kolomb'un sahil • 
teri belli belirsiz olan eski 
Amerika hartasını ihmal 
etmiş, kolleksiyonları ile 
beraber saklamamıştır. 

Harp bitip de ortalık sii 
kCın bulunca, Dük kollek
siyonlarının en kıymetli 
bir ziyneti olan Kolomb'un 
bizzat yaptığı hartanın za· 
yi olduğunu farketmiş a· 
ma, iş de işten geçmiştir. 

~==================================~ 
santim açık çıkmadı. Zaten en ufak Johnson omuzlarını silkti. I ğunu zannettirecek hiç bir hadise 
bir açık olsaydı, derhal farkına varır- - Sebep o kadar mana~ız ki söyle- vuku bulmadı mı? 

nuna kadar kifayet edecek param var. 

Boş saatlerimde biraz işe yarasam, 

bana ne mutlu. Mesela, sizin emriniz· 
de çalışmak çok isterdim. KURBAGA DAMGASI j 

.... 33 - :!/ 

Yazan: Edgar W A LLACE 

dı. Dünyada hesabı bunun kadar ku- meğe bile değmez. İhtiyar, beni geçen 1 Johnson gözlerini açtı, sesi bu sa
vetli adam görmedim. Fevkalade bir akşam "Heron,, da görmüş olacak... hadaki cehaletini belli edıyo ~·ı 
zekası var. Çok süratli yazı yazar. O günden beri muamelesi değişti.. - Kurbağalarla mı? Kati yen ha-

Dick : Sefih bir hayat sürüyorum fikri ile yır, bu herifleri tanıdığını hiç zan-
- Onun gibi kaba tavurlu, konuş- hesaplarımı inceden inceye gözden netmem. Şu, bir sürü cinayet yapmış 

masını bilmiyen bir adamın bu kadar geçirmeğe başladı. Mutat ka ' J ·k l rı olan haydutlardan bahsediyv. ~uı1uz 
parlak meziyetleri olması şayanı hay- hariç, be~i sep.etlcmek istediğin~ an-

1 
değ!l mi, Hayır, M. Elk •. böyle bir 

_ Bir taksiye binelim, diye teklif 1 Dick, mütebessim bir halde elini ret, dedi )atacak hır halı yoktu. Bu sabah ışe ge şeyı ne duydum, ne de hıssettim. 
etti HarJey Terrace'a geli 1 .c _, • 

1 

uzatırken: . . . J ohnson: lince onu büroda buldum. Her zaman - Muhtelif trans - aksiyonlara ait 
içerıye davet etti. Uyumak isterseniz - Temennı ederım kı sıkıntıları- - Bu adamın baştan aşağı bir sır biz işe başladıktan bir saat sonra ge- evrakı görmüşsünüzdür. M. Mac Le
sı e de bir adam var, diye teklıf ettt nız benimkiler kadar mühim olmasın, olduğunu itiraf ederim, dedi. İnsanın lirdi. " J ohnson, dedi, Mllc Bennett an'ın Dundee'deki ölümünden, veya 

Elk, yalnız içeriye girmeği kabul dedi: M. ~l~i t~.n~~o~. musunuz? . onu tanıyıp da hayret etmemesine im isminde birini tanıyor musunuz?., Derby'deki yün tüccarına yapılan su-
etti. Kapıyı açan hizmetçinin bir söy- ı Bır an ıçın yuzu gulen Johnson · kan yok. Ağzını açınca onu ancak bir K Kendisine tanıdığımı söyledim. "O ikastten istifade ediyor mu idi? Kon-
liyeceği vardı. -: M. Elk eski dostlarımızdandır, sokak supurgecısı zannedersiniz, nun evinde bir kaç defa yemeğe kal- yak ve ihtiyat işlerine de dahil mi 

B
. . . . . .. k · · f dedı. halbuki tahsil görmüş, kafalı bir dınız değil mi?.. dedi.. "Evet, efen- idi? 

- ırısı sızı gonne ıstıyor, e en- . • d' a· 
dim. Yarım saatten beri bekliyor. - Şımdı anlatın bakalım... Otur- adamdır. Tuhaf bir adanı, fa.kat mu- ım., ıye cevap verdim. "Çok güzel Johnson başını salladı. 

1 
. . . ? maz mısınız? Müsaade ederseniz ben hakkak çok götü. En ufak bir merha- Johnson, dedi. Artık işe gelmiyecek- - Hayır, efendim. Maitland gayrı 

- Msm1ı nhe ımış f d. biraz kahvaltı edeceğim, siz de bu- met hissine malik değil. Onda insani siniz. menkullerle uğraşır. Burada, Ameri-
- . o nson, e en ım.. " k n· k h ı 

D
. k h tl yurmaz mısınız? olan yalnız küçük çocuga arşı duy- ıc • ayret e•: kada, Fransa'da büyük arazisi var. 
ıc • ayre e: M · 1 Bu sabah h" d g" m h bb t B k b. ·· 1 d. ·' T d ··1 · · d - J ohnson mu? dedi. Ve aceleyle - emnunıret e... m· ıç u u u a e • - aş a ır şey soy eme ı mı. e avu iızerın c bir kaç defa spe-
r· . b kl d · ğ' k solonuna bir şey yemedım: Umu ıyetle her Elk, alaka ile: - Hepsi bu kadar işte. Siz bundan külasyon yaptı. Mark düşünceye ka-

m.ıs: ırın e e ı ı yeme sabah saat on bire doğru hafif bir ye- - Hangi küçük çocuğa? diye sor- bir şey anlıyor musunuz? dar çok karlı işlet\ gördü. 
gırHı.k .. k • 'd b ki' f'l mek yerim, onun için pek aç sayıl- du. Dick, anlıyorum, diyecekt i, ama Dick: ' 

a ı aten ıçerı e e ıyen ı o-- d · · J h zoftu. Mamafih M. Johnson her za- marn .. Mesele şu, M .. Gor on, ışımden o nson: .kendini tuttu. Elk, Maitlant hakkın- - Şimdi ne iş yapacaksınız, M. 

k
. k' h 

1
. • k b t · b · çıkarıldım. - Ben hiç tesadüf etmedim. Bü- da daha mu fassal malı1mat almak arzu J ohnson ? dedi. 

man ı sa ın a mı ay e mışe enzı- . 
d Ü 

.. t .. 
1 
.. b. hald ·d· uz·· u" - Nasıl, M. Maıtland size yol mu roya hiç gelmedi. Kim olduğunu bile su ile yandıg"ından bir sual sormaktan Öbürü, ümidi kırık bir halde 

yor u. zun u u ır e ı ı, Y d.? 
b 

ver ı bilmiyorum, yalnız Maitland'ın to- kendini alamadı. - Ne yapabilirim ki? dedi. Yaşım 
uruşmuştu ... Dick, odaya girdiği zaman, onu bir Johnson tasdik etti runu olduğunu tahmin ediyorum. - Johnson sizm Maitland'ın yanın- elliyi geçt i, hayatımın büyük bir kıs-

iskemlenin köşesine iğretiden iliş- _ Bu şeytan herife senelerce az Bir an bir sükut oldu. Dick: da senelerce bulundunuz. Bu kadar mını aynı yerde çalışmakla geçirdim. 
mış mahzun bakışlarını halıya dik- bir paraya mukabil sad ıkane çalıştı- - Anlıyorum, dedi. Bunu söyle- müddet içinde onda calibi şüphe bir Şimdi yeni bir iş bulacağımı hiç zan-
mış buldu. ğımı düşünüyorum da... Hiç bir za- mekte haklı idi, çünkü o anda kurba- şey görmediniz mi? etmiyorum. Allahtan biraz para birik 

_ Sizi rahatsız ettiğimden dolayı man benden müşteki olunacak vaziyet ğanın kim olabileceğini, ve bu sırrın - Ne şekilde, M. Elk? tirdim, ve Maitland'ın tavsiyesi ile 
beni affedin, yüzbaşı Gordon, dedi. yaratmadım. Yüzbinlerce, hatta mil- mahiyetini keşfeder gibi oluyordu. - Mesela, şüpheli ziyaretçiler na- paramı sağlam bir iki yere yatırdım 
Si e sıkıntılarımı dinletmeğe gerçe yonlarca lira elimden geçti. İftihar 'ı - Neden .dolayı işten kovuldunuz? zarı dikkatinizi celbetmedi mi? Veya da .•. Hoş, bu işin ehemiyetsiz tarafı. 
.akkım yok ama... etmek gibi olmasın, hesaplarımda bir diye sordu. onun kurbağalarla münasebeti oldu- İşlerim fenalaşmaz ise ömrümün so-

Dick biraz şaşırmıştı . J ohnsonu 
ne işte kullanabilirdi ki... Mamafih 
ona yardım etmek isterdi. 

- Bir iki gün müsade edin de dü
şüneyim, dedi. Maitland sizin yerini· 
ze kimi alacak? 
-Bilmem, orasını o düşünsün. Büro 

sunun üzerinde Mll Bennett'e hitaben 
yazı lmış bir mektup gördüm. Belki 
de ona teklif edecektir. 

Dick kulaklarına inanamıyordu. 

- Bunu neden tahmin ediyorsu
nuz? 

- Bilmem, yalnız ihtiyar, bir iki 
kere Ray'in kız kardeşi olup onunla 
alakadar oldu. Sonra unutu, gitti. 

- Oldukça garip şey doğrusu. 
Elk, zavallı adama acıdı. Hayat mü

cadelesine atılabilmek için yaratılma-
mıştı. Elli yaşında bir adamın bu a
sırda iş bulması hemen hemen imkan~ 
sızdı. 

- Size yardımımın dokunabilece -
ğini maalesef zannetmiyorum. Melle 
Bennett'e gelince, Maitland teklif e ~

se bile böyle bir vazifeyi kabul edece
ğini asla tahmin etmiyorum. Siz yi
ne bana adresinizi verin de icap eder
se size haber yollarım. 

Johnson, af diliyerek buruşuk bir 
kartvizit uzatırken: 

(Soııu var) 
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1 M. T. A ve ETlBANK NELE BAŞARDI 1 

................................................................................... 
Vücudumuzda ekşilik muvazenesi 

Şeker h stalığı Üzerine yazılar 
en kuvetli tekerlerin bile tadını ka: 
çnacnk kadar, uzamıı olmakla be
raber son olarak b .. k" k 'l'k 

Jacak gıd lar büsbütün perhiz et-
tikçe yediği etleri ve y ğları yaka
maz, bunl r tamam y nmnyınca da 
vücudun ckıisi art r, vücut zehir· 
lenir. 

1 DEVLET Hükümete itimat 

.. ugun u e şı ı 

~u~azenesi bahsine de sabretmeni
zı rıcn edeceğim. Z ten bu müvazc• 

D evleti jandarma ve tahsildar _:!UlllllllllllllllUHlllUIUlllllllll lllll 111111111111111111111111111111111 lll t !:::. 
halinde görenler, ekonomiyi ka = : 

pitalizmin inhisar hakkı sanıyorlar- : • : 

Dünkü ~ayımızda çıkan bu ma• 
blenin mabadi se.lcizinci sayla
y.a na ledilmi§ ve bu sayfa ka
lıpları makineye takılırken ya· 
pılan bir ha~ r;eticesinde. maba-n~d f~kcr~i ~nııt lar için ehemiyetli 

~ _ucu gıbı, bütün hayatta cari ol • 
uguhnd n, aağhğını korumak isti-

Fakııt pH müvazeneai teker haa
tahğınd n baıka sebeplerle de bo • 
zulabilir. Büıbütün ç kalanlnr, 
kendi kendilerini yedikleri için, ta
bii olarak, f zln ate§ haııl ederler. 
Büsbütün nç kalmadan, fazla et ve 
yağ yiyerek onl n yakacak kadar 
teker yemiyenlcrde de ayni hal ge
lir. Böbrek ha&tnlığında da ektilik 
arttığı vardır. 

dı. Bu kanaat yılların biriktirdiği : Artvin bakır madeninde ecnebi ermayesinin ve tekniğinin -
örneklerle pekleşmişti. Orta yer- : 18 ede eld ed ediği neticeyi türk kabiliyeti iki sene- -
de belirmiş bir vaziyet vardı: ka- - de ortaya koydu. : • 

di muhtevi sayfanın yerine baş
ka bfr sayla makineye takılmı§· 
tır. 01.:uyucu1arımızdan özür di
Jiyerek makaleyi tekrar dercedi
yoruz: 

Yl en crkesin onu bilmesi faydalı o· 
ur. 

pitalizm, sanayi denen her gün da- : -
ha mütekamil mekanizmada, garp • : 

• Ekti ve alkalcn ne demek oldu -
Rh~nu, tnbii, bilir&iniz. Bunun kün· 

un·· 
d 

u anlıy mnmı olsanız bile kim-
ya aki h · · · h S d • c emıyctını tırlaraınız. 
~ erımit ciııimlerin ekşilik veya 

a alenlik derce sini fizik ve kim • 
~adntütehasaısl rı pH harfleriyle İ· 
._a 1c ederler, Bur d ki ektilik ve al
«a c l'k 

Vücudun ektimesinin b ılıca a
lameti tatlı uykudur, tadına daya -
nılmaz, fakat neticcai fena bir uy· 
ku ... 

ilim ve tekniğinden en fazla isti- : 
fade etmiş idi. (Garp tekniğini ay- : 
nı esaslarla benim eyiş ve takip e- : 
diş niçin aynı neticeyi vermesin) : 
dense derhal öne bir sıra misal di- = 

Kuvanhan ·deni bir ecnebi şirketin elinde milyon- _ 
:semı yesine rağmen, ziyan etmiı ve metriik bir halde : 

1011:-aB:ıu:ıtı,ıflı. Aynı m· den cümhuriyet hükümetl etinde 2500 _ 
ton saf balan dıt piyasalara sevketmiş, 1938 bilançosunu -

Türkiye Büyü illet Meclisi, 
ikinci Refik Sayd kabinesine itti-
fak! itim t reyi verdi. 

zilirdi: 

d n 1 
• vakıa, İyonlar bakımın· 

kandır. Fnknt n tice aynı yere çı-

d
ar. Ne ckıi, ne de alkalen olmayıp 
a ''b"t f" 

7 
1 nra s yıl n p, H, derecesi 

ııaydır. Ondan yukarısı alkalen, 
ondan ntağıııı da ek§i olur ... 

Vücudumuzdaki kan ile sulu 
maddelerin hepsi ve vücudu tetkil 
~de~ hücrelerin en çoğu biraz alka
dendır, Derecesi 7,33 ile 7,40 arasın
ı a .Pek az değiıir. Yalnız göz ya§ -
.~rıyl t r pek hafif ektidir. Bir de 
•
1 

rar ve mide ekşisi, tabii, ekti olur-
ar. 

b'• lçtirnni hayatta olduğu gibi, ta -

Müvazen alkalen tarafına aka

rak bozulura gene bir hastalıktır. 

Bu hal pek çok karbonat kullanan

lardn olur. Bir de pek yüksek dağ • 
lara çıkanlarda. Karbonat kulla

nanlardn müvazene bozulmuının 

sebebin kolay anlatılır: karbonat 

halis alkalen olduğundan ektilik 
müvnzencaini bozar. Yüksek dağa 
çıkanlarda da sık sık nefes alma ne
ticesinde fazla ekşi kaybedilir, mü
vazcnc ondan bozulur. Bunun da 
neticesi tatlı uyl<Udur. 

lstanbul'da Tophane fabrikası 
yeniden kurulduğu zaman Alman
ya'da Krupp bir demirci dükkanı i
di. Biri en modern silah döküyor, 
öteki demir dövüyordu. Bugün bi
rinin yeri harabezar; ötekinin yeri 
yalnız fabrikalara değil, şehirlere, 
mamurelere aha ... 

Maden işlerinde örnek daha bol! .. 
Ergani, Bolkardağ, Gümü hacıköy, 
hepsi hükümetin maden eminliği 
ile, devlet eliyle örtülen yer altı 
servetlerimiz değil mi? ... 

Bu sarahat kar ısında ekonomi 
devrinin muvaffakiyet sırrı kapita
lizm sisteminde toplanıyordu. Haki 
katte ise ilme istinat eden fen, te
rakkiyi takip eden rasyonal çalış
ma tarzı ile divitli miimeyyiz efen
di zihniyeti karşılaşıyordu. Yoksa 
bu muvaffakiyet amili ne muayyen 
bir sistemin istismarına hastır, ne 
de onun malı l .. 

11 hayatt da her §ey müvazene 
lneselesi olduğundan bu ektilik mü
vazeneııinin bozulm ması pek lü • 
zumludur. O müvazene bozulunca 
aıh t bozulur, çok geçmeden f\ayat 
da sön r. 

Bir de keyif ve ı6lırap müvazene 
yi alkalen tarafına, hafif derecede 
bozarlar. Fakat o vakit o korkulu 
tatlı uyku gelmez, zaten müvaznee 
de çabuk düzelir. G. A. 

Biz bu müvazenenin ehemiyetini 
bilrnediğimiz için bir taraftan ye
meklerimizde birçok ekti ıeyler yer 
Ve içeriz. Bir taraftan da vücudu
tnuz iıledikçe zotlu ve yağlı mad
delerin yanmasından dolayı ck§ilcr 
haaıl olur. Yahut -Y lnız sebze ile 
g çinenlerin yaptıkları gibi - mü
'Vazeneyi bozacak derecede alkalen 
§eyler y riz. Sözün kıaası hayatımı· 
za lüzumlu olan ektilik müvazenc
sini bozmak için - farkında olmı • 
Yar k - elimizden geleni yaparız. 

Kapitalizm çalışma tarzı olarak 
kabul ettiği, umumi iktisat kaide
lerinden başka bir şey olmıyan for
malitelere boğulmadan işte emni
yet, sürat, salahtyet, görgü, bilgi 
ile tekniğe bağlanınca ekonomi ve 
endüstri kendi kendine doğar. Bu
nun da cumhuriyet rejimimizce 
keşfi ve tatbiki, örümcek düşünce
leri bir kalemde sildi. Yılların bi
riktirdiği müsbet neticeler gözler 
önline dizildi. İşte biz, bu gün Tür
kiye Cümhuriyetinin bu muvaffak 
mevzularından biri olan, üç senelik 
çok kısa bir maziye sahip devlet 
madenciliğinden bahsedeceğiz : 

Bereket versin ki vücudumuzda 
bu müvazeneyi yeniden tanzim için 
lllÜkenımcl bir cihaz v rdır. Ncfc 
alrnanıız b ıhcn bu iı içindir. Her 
nefea aldıkça, vücutta hasıl olan 
k~rbon ektiııini dııanya çıkarmz. 
Bır taraftan da böbrekler baıka 
t~rlü ekgil ri çıkanrlar. Müvazene
yı bozacak kadar f azl yediğimiz 
alkalen maddeler de barsaklardan 
çıkarlar. Neticede pH müvazenesi 
teınin edilir. 

Münir Nurettin 
R ejimimiz biri Türkiye toprak 

altı servetimizin envanteri
ni yapmak, tesbit etmek diğeri de 
bunları yurt ekonomisinde kıymet
lendirmek üzere iki müessese kur
du: Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü, Etibank. ve arkadaşları konseri 

Devletçilikte modern zihniyetin 
bir nümunesi olarak kanunla an bu 
iki teşkilatımızdan M. T. A. Ens
titüsünün aynı ruha sadık çalışma 
verimlerini zaman, zaman gazete
lerde okuyoruz. Etüd, taharri, ke
§if suretlerile ortaya çıkardığı gö
mülü hazinelerimizden bir kısmının 
isimleı ini tekrarlayabiliriz: Kü
tahya linyit havzası, Bolkardağ ve 
Keban altın ve gümüşlü kur un ma 
denleri, Kuvarshan ve Murgul ba
kırları şark vilfiyetlerindc krom ya 
takları Dıvrık demfr madeni. .. ilh ! ... 

Ancak bu it pek 'de çabuk olmaz. 
Müvazencyi en ziyade bozan ekıi • 
ler olduğu için kanda daima ihtiyat 
olarak alkalcn maddeler bulunur, 
ınu-::<1:cne fazla. ck§iliğe doğru te • 
ınayul gostu~.. bu m ddcler he. 
hlen fazla ekşiliğe '·-.. .ın korlar 
&ağ lığımızı ve ha.yatımın ku. '--•r: 
lar. Daha &onra akciğerlerle böb
rekler de itlerini görerek bizim ih
tiyataızlığımız neticesi olarak bo
zuhnu§ olan müvazene büsbütün 
düzelir. Biz onu tekrar bozuncıya 
kadar ... 

Bu akşam saat 21 de 

Yeni!ehir ULUS sinemasında 
yerlerinizi hemen kapatınız. 

BUGUN ___ .. 

Yenişehir U l U Ssinemasında 
yalnız l;~nôiiz matinelerinde 

. Bununla beraber o mükemmel 
cıh~zın da müvazeneyi düzeltmeğc 
Ych§cmediği olur. Müvazene en zi
rade ektilik tarafına doğru bozu-

OLİMPİYAT 
GENÇLERİ Y AZLi K ŞAPKALAR 

12,15 ucuz matinesinde Paris•te bulunan Bayan Afife yeni 
şapka kolleksiyonu ile Ankaraya dön 
müştür. 14 nisan cuma gününden iti -
baren sergisini sayın müşterilerine 

u~. Bunun en büyük ve en acıldı 
ınısali § ker hastalığındadır. 

Şekerli hasta tekere ve teker o • 
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Tel: 2193 
gösterecektir. 1254 
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kndnr müıfikti. Kendi yüzünden genç kızın ne 
k dnr çok üzüldüğünü tahmin eder gibiydi. Ona 
hem ortada bir §CY yokmuı hissini vermek, hem 
de olan iılerdc kendisinin bir kabahati olmadığını 
nnl tınak istiyordu. Ara sıra koridorda biribirlerİ· 
11~ rastgelincc pek kısa bir bakı~la gözlerini biri -
bırlerinc dikiyorlar ve bu nnda ba:zı hususlarda 
anlaştıklarını hissediyorlardı. Çocuklar dcratey-
ken B d · f ·· ·· d d' M "d e rı ara sıra sını ın onun en geçer ı. acı e 
bu sır da onun adımlarını yavaşlattığını v came -
kiınlı kapıdan sınıfa bakan gözlerinin kendini ara
dığını hi sederdi. 

Ar lnrında, aynı haksızlığa uğrıyan iki kişinin 
Yakınlığı te ssüs etmiye başlamııtı.Bilhaasa Macide 

Bedri'nin ağır ve dalgın halinin tesiri altında idi. 

Aktnm Üzerleri eve dönerken hazan arkada kah • 

Yor ve her hangi bir it için çartıya inen Bedri'nin 

u~un boyu, biraz dütük omuzları, daima öne eğil • 
mış baıiyle, Yokutun alt tarafında kaybolutunu 
scyr diyordu. Kendi kendine bile itiraf etmek iı • 
teın d'ğ' h e 1 1 alde, onun bntka kızlarla fazlaca konuı 
ması ndaınakıllı canını sıkıyordu. Böyl zamanlar-
da acaba " ··d·· b ·1 · d'? d' k . mu ur ey haklı değı mıy ı.,, ıyc 

endıne soruyor, fakat bütün bu değismelcrin mü· 
dürün ··d -0 mu halesinden sonra başladığını hatır -
lıy rak nefsine karşı temize çıkmıya çalışıyordu. 

.. .. nmekle bera-

ber, Bedri ile Macide'nin her hangi bir vesile ile 
yanyana gelmelerini, bir kaç kelim konu§maları -
nı manalı bakıtmalar için bahane yapmakta devam 
ediyorlardı. Bu hal Macide'yi büsbütün ta§ırtıyor, 

fakat nedense, onu Bedri'ye daha çok yakınlaıtırı
yordu. Artık her derate gözü kapının camında idi. 
Ve onun koridordan geçmesini yüreği hızla atarak 
bekliyor, dııarıda adımlar duyunca, ne vaziyette o· 
luraa olaun, batı çevriliyordu. Diğer çocukların dik· 
katine çarpacak her hangi bir §CY yapmaktan ada
makıllı korktuğu halde, Bcdri'nin bakıtlarına uzun 
müddet mukabele ediyor ve bu cesaretinden do
layı garip bir gurur duyuyordu. 

Mamafih ne kendi tabiatı, ne de Bedri'nin hali 

bu hiıılerinin daha fazla artmasına müsaade e

decek gibi değildi. Genç adam aktamlan ders ve • 

rirken olsun, teneffüslerde yahut mektep dönÜ§Ü 

yolda olsun, kon utmak fırsat ve imkanlarını asin 

kullanmıyor, buna mukabil, hiç umulmadık bir zn· 

manda, hırsızlama gibi bir bakıtla bir çok ıeyler 
ifade etmiye çalıııyordu. 

O da artık lô.kayit değildi. Müdür onun gözleri
ni, istemiyerek, Macidc'nin üzerine çcvinniıti. Şim
di genç kızın insana hayret veren müzik istidadı 
kadar, onu alakadar eden bir boynu, bir çift eli ve 
içinde bir çok ıeyler saklı olan gözleri vardı. Ne 
sözlerinde, ne tavurlarında hiç yapmacık bulun -
mıyan; bir kadında pek az görülen bir cesaret ve 
bir açıklıkla insana uz.un uzun bakan gözlerinde 
bir çok ıeyler ifade eden fakat aynı zamanda bun
lara gene pek tabii bir irade ile hnkim olmayı bi -
len bu on nltı yatındnki genç kızı, mektebin diğer 
talebeleriyle karııtırmıya imkan yoktu. 

karla ikapatmııtır. -- --
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Yazan . 111111ır 
Bunlann içinde her biri baştı başı
na yurd iç ve dış ticaret hayatında 
mühim yer alacak servet kaynakla
n var. Halen de bu mücssscsemiz 
hedefine ulapnak için ilim ve fen
nin her ubesinden istiane ederek 
şekil aramalarında artsız. arasız de 
vam ediyor. Çalışmalarla birlikte 
ümitler de kuvctlcniyor. 

M. T. A. dan sonra üç yaşını dol
duran Etibank imtihanını beynel
milel piyasa rekabeti karşısında ver 
mektedir. Maden gibi güç ve ağır 

senayi işinde yılların biriktirdiği 

garl.ıin melekesiyle karşılaşmak ve 
muvaffak olmak 1jÜphesiz bugün 
için sevindirecek yarına emniyeti 
perçinliyecek bir neticedir. Bir an 
için tevazudan uzaklaşılırsa (ifti
har) kelimesi de yukarıdaki cümle 
arasına sıkıştırılabilir. 

M emlcket taşını toprağını kıy

metlendiren, bundan harici 
ticari müvazenemize döviz karşılı
ğı yaratan bu müessesemizin şef ve 
rejim sadakati; feragat ve fedakar
lık, çalışış düsturq olmu tur. Her 
şeyden evci Etibank irfan ve say 
ailesinin geçim keyfiyeti ve mem
leketin muhtelif mıntakalannda 
kurduğu iş ve medeniyet merkez
leri etrafında yarattığı iktisadi ha
reketler mubadele yoluyla dış pi
yasalardan temin edilmiştir. Bu ba
kım, Eti Banka hususi bir mevki 
verir. Dı ticaret alemine iptidai 
madde verebilmek de dünya sena
yii hayatının geçirdiği ve son sene 
lerde de devam eden karışık günler 
göz önünde tutlursa basit bir " de
ğiş dokuş,, hadisesi telakki edile
mez. İşte bu şartlar altında Eti 
Bank bilançosunun bazı safhalarını 
gözden geçirelim· 

Eti Bank ilk işletmesini, şark vi
Iayetlcri yalçın -kayalarında kurdu
ğu krom madeni teşkil eder. İmti
yazına sahip olduğundan 6 ay son
ra memleket mal ihracında yer sa
hibi olan bu miiessese bu gün bü
tün dünyaya cevherini, iş üzerinde
ki ciddiyetini tanıtmış vaziyettedir. 
Bu hususiyetine binaen imdiden 
piyasadaki eşlerden bir kaç şilin 
fazlasiyle talip bulmaktadır. Yal
nız memleket krom ihracatımızda 
değil, bütün dünya krom müstah
silleri arasında ön safı alan şark 

kromlarımızdaki hüklimet işletme
si muvaffakiyeti rasyonal ve mo
dern çalışmasına medyundur. 

Bu madenimizin siiratli inkişafı
nı, iktisadımıza hediye ettiği fay
daları madenin verim kabiliyetine 
hamletmek istiyenler, işe başlan
dığı zaman dünya kromculuğunu 
muazzam bir sermaye ittihadiyle 

Sadrellin Enver 
müteşekkil bir tröst olarak karşı
sında buldu. Halen de bu işletme
lerimiz en esastı istihlak menba
larını uzun senelerin verdiği ahş

kanhk yakınlık ile ellerinde tutan 
bu azametti rakipler yanında bilan· 
çosunun kannı, istihsal ve satış

larını her yıl bir öncekine nazaran 
geniş mikyasta arttırabilmektedir. 

K uvarshan bakır madenimizin 
işletmesi türk madenciliginin 

bilhassa bir kabiliyet ölçüsü olabi
lir. Bunun için mikyas olarak ele 
alınabilecek misal vardır. Kuvars
han madeni işletmesi bir ecnebi 
şirketin imtiyazına verilmişti. Ba
kırın bir tonu Londra borsasında 

60 - 65 İngiliz lirası kıymet buldu
ğu tarihlerde, mezkur şirket bu 
madeni i letmede muvaffak olamı
yarak, madene koyduğu milyonu 
aşan sermayesini bile düşünmiye

cek kadar zarar etmiş ve terk etmiş 
idi. İşletme zararı bilfiil tebeyyün 
eden bu madenin işletmesini Art
vin vilayetinin ekonomisi cephe
sinden faydalı gören Cümhuriyet 
hükümeti bu vazifeyi Eti Banka 
tevdi etmiş :idi. Uzun yılların ata
leti bu metruk madenin tesisatını 

bir harabeye döndürmüştü. 
1\ısa bir zamanda bütün tesisatı

m yeniliyen ve ikmal eden Eti Bank 
madeni, bir buçuk seneden beri fa
al bir hale getirdi. İlk intizamlı ve 
devamlı çalışma yılını idrak eden 
Kuvarshan i§letmesi madenin aza
mi kapasitesi 2.500 tona yaklaşan 
saf bakırı hariç piyasalara satmış 
1938 bilançosunu karla kapatmış
tır. Hemen şunu da ilave edelim, 
1938 de cihan borsalarının bir ton 
bakııa verdiği vasati kıymet 40 İn· 
giliz lirası kadardır. 

Yani ecnebi şirket bakırını 60 -
65 altın ingiliz lirasına satarken za
rara tahamül edemiyerek terk edi
len bu madende türk işletmesi 40 
kagıt ingiliz lirası kar etmiştir. 

A rtvin vilayetindeki bakır ma

denlerimizden bahsederken 
işletme tesisatı kurulmakta olan 
Murgul bakır madeninde de bir an 
durabiliriz. Senevi 7500 - 10000 ton 
raddelerinde bir bakır istihsal prog 
ramiyle dünya piyasalarında yer al
ması beklenen bu madenimizin de 
hazırlıkları fennin en son terakki
lerinden istifade edilmek suretiyle 
ilerlemektedir. Tesisat devrinde el
de edeceğimiz neticeyi Ergani'yi 
örnek olarak alır ve tahmin edebi-

Muhterem Batvekilin bey.anaa -
mesİni bütün t ndqlar dikkat ve 
alaka ile okuyacak, e onda, hükü
met reisinin vuzuh ve samimiyetini 
bir kere daha memnuniyet ve itmi
nanla müıahede edeceklerdir. Bi
rinci kabinesi İ§ ba~na geldiği za· 
man mccli5in t8.5Vibine iktiran eden 
progf'nmuıda her Vekalete ait ta
sa vvurlnn üzerinde ayn ayn ve u • 
zun uzun durmuş olan 88.§V'dôl -
bu tar.avvurlan tah kkuk ettirmeğe 
çalı~cağı tabii olduğu için - bu 
sefer bunlardan babsetmiyerek ih
das olunan iki yeni Vekaletin hangi 
sebeplerle teıkil edilmit olduğunu 
izah ve gerek Vekaletlerin •ıre gct"ek 
kabinenin iş programlarmda Cüm
huriyet Halk Partisi programının 
esas olduğunu teyit ettikten aonra 
bütçeye kısaca temas etmİ§ ve bu
g Ün bütün memleketin en büyÜk a• 
la.kasını celbetmekte olan dahili ve 
harici vaziyetlerimizi kendi reali
telerimizin ı§ığı altında tetkika geç• 
miştir. 

Dahili vaziyetimiz bakımından 
hangi cndi§emiz vardır? Hiç. Bat
vekilimiz de bunu en kuvetli keli
melerle tebarüz ettirmiştir: "Dahil
de devamlı bir huzur ve sükun bu
lunduğunu ve türk vatandatınm sa
mımı beraberlik ve güven havası 
içinde ya dığım emniyetle söyliye-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Nawhi BAYDAR 

liriz: ecnebi 1>ennayesinin ve tekni
ğinin 18 senede elde edemediği so
nucu türk biliyeti iki cnede or
ta yere çıkarmıştı. 
Taş kömürü havzamıza da bir ya

bancı ermaycnin aksiyonlarını al
mak suretiyle giren hükümet ma
denciliği bu milli hazinem.ize yeni 
bir devre açmış bulunmaktadır. 

Haris bir istismar politikası ye
rine memleket menafü vemillet re
fahını gaye edinen Zonguldak kö
mür i !etmemiz havzadaki içtimai 
ve iktisadi hizmetlerine rağmen is· 
tihsalini eskisine nazaran arttırmış 
ve kar etmiştir. 

İşte üç ene gibi maden i !erin
de kısa, ama pek kısa addolunacak 
bir zamanda devlet madenciliğinin 
mümessili ve memleket madencili
ğinin nazımı Eti Bank. son sene 
bilançosunu yabancı memleketler
den topladığı istisgar edilmez bir 
karla sunmuştur. Bu bilanço sade
ce bir tüccari ameliye olarak veri
len he ap değildir. Yalnız bir naza
riye saliklerinin inanını kuvetlen
diren bir netice de değildir. Bu ha
dise eski ve yanlı§ %ibniyetin bir 
kere daha hakikatle karşılaşması, 
bugüne kadar rejim yolunda atılan 
adımların doğruluk, sağlamlık ifa
desidir. 

Onunla ders ynpacağı zamanları sabırsızlıkla 
bekliyor, fakat bir gece evciden rüyasını gördüğü 
bu saatlerde diğer çocuklara gösterdiği alakanın 
yarısını bile Macidc'ye göstermiyordu. Bunda bel • 
ki sebepli bir korkunun, kıza liıf gelmemesi arzu • 
sunun tesiri vardı. Her mektepte insanı kusturacak 
kndnr bol görünen bir talebe ve hoca muatnkası 
ynıamnk niyetinde değildi. Aynı zamanda Maci • 
de'nin diğer çocuklar gibi insanı saatlarca uğraı -
tıracak derecede az istidatlı olmadığı da muhak -
kaktı. Fakat bütün bu sebeplerin yanında, bunlar
dan daha kuvetli olarak onu kızdan uzaklaştıran 
ve hakikatte daha çok yaklaştıran bir §ey vardı : 

be~ mayıa gezintisinde diğer çocuklarla bir arada 
çektirilmit bir kaç fotoğraftan baıka elle tutulur 
bir hntıra kalmamı§tı. Ancak kafnlannda, birbiri
nin hayali değil, bir zamanlar tiddetlc duydukları 
hislerin kuvetli hatır sı, hattiı bir z da devamı, U• 

zun zaman kaldı. 

Bedri hislerine her zaman hnkim olmıya alı§mamıt 
bir annatkiirdı. Atık olmaktan, hnkikatcn ve deli 
gibi sevmekten korkuyordu. Elinden gelııe bu teh
likenin önüne geçmek için kıza daha batka mua • 
mele ederek onu kendinden uzakla§tıracaktı. Fa • 
kat bu kad r ileri gidemiyor, kimsenin farkında ol
madığı zannettiği anlnrda Macide'yi sonıuz bir 
şefkat ve hayranlıkla &Üzmekten kendini alamıyor 
du. Bu zayıf anlarının kız tarafından hissedildiğini 
görmekle de asla bedbaht değildi. 

Macide'nin hislerini belli etmemesi onu bilhaı • 

sa sevindiriyordu. Çünkü genç kızın memnuniyet 

ifade eden her hangi bir hali onu muhakkak ki, 

isteksiz ve soğuk bir mukabele kadar Üzecekti. 

Kendilerini biribirine manen bu kadar sokulmuı 
bulan bu iki insan, biri yaşının, öteki sanatkarh • 
ğının çocukluğu içinde bocalar dururken sene so • 
nu gclmit ve mektep tatil olmuştu. Bedri lstanbul'n 
annesinin yanına, Macide ahşap ve büyük evine 
döndü. Her ikisinde de mektebin bahçesinde veya 

Bedri i tasyona giderken bir arabaya binmitti. 
Yolda bir kaç arkadaıiyle beraber giden Macide'yi 
gördü. Çocuklar hocalarını başlarını eğerek selam• 
)adılar. Bedri olsun, Macide olsun, bu anda birbir
lerine gözlerini çevirmekten bile kaçtıkları halde, 
uzun uzun bakııtıklarını zannettiler. 

Eylülde mektepler açılınca başka bir musiki mu
allimi geldi. Bedri'nin lstanbul'da kaldığı &Öyleni• 
yordu. O ıene, Macide'nin kaf aaında hemen hemen 
hiç bir iz bırakmadan geçti. Gene pek genç olan 
yeni muallim çocukların huauai müzik derslerine 
devam etti. Macide, talebeden müteıekkil bir 
grupla beraber bir kaç konser verdi ve alkıtlandı. 
Kafasına neler ilave ettiğini bir türlü anlayamadı· 
ğı bir takım deralerden İmtihan verdi ve franıız.ca 
dan baıka hiç bir derate babasının ittimasını kullan 
madan orta mektebi bitirdi. 

Artık her feY tamamdı. Bundan aonra ne yapıla
cağını ne anası, ne babası, ne hocaları, ne de her 
hangi bir kızın anaaı, babası ve hocası biliyordu. 
Herkes gibi onun da akıbetini tesadüfler tayin ede· 
eekti. Belki bir müddet aonra bir kocaya vermek 
istiyecekler, o reddedecek, baıka birini ortaya aü
recekler, onu da iatemiyecek, bu mücadele pek de 
uzun sürmeden genç kızın sebepııiz israrı aona ere
cek, o da nihayet, "ne olursa olsun!,, deyip boyun 
eğecek ve bir §eyler, bir Jeyler olacaktı. 

(Sonu var) 
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Anuradhapura'ya doğru 
N e derse desin yüzbatı bu ak

pm benden !azla rahat ede
memit olmalı ki Anuradhapura'ya 
doğru yol alan otomobilin kızgın 
körüğü altında uyuyor. 
Oturduğumuz yerden bizi zıpla

tan, o ini duruılara, sadmelere ve 
sallantılara rağmen, çocukluktan 
sonra kaybettiğimiz, fakat bahtiyar 
ingilizlerin bütün hayatlannca mu
hafaza ettikleri o sürekli uyku ile 
mütemadiyen uyuyor. 

Yol tenha. Hayvanlar hep birer 
tarafa çekilmit. ağaçların gölgesin
de, mağaralarda veya harabelerde 
dinleniyorlar. 

Biraz erken veya biraz geç çık -
mıt olmak biç bir ite yaramıyor. 
Serin addedilen saatlerde veya sı

cak aayılan zamanlarda olsun orta
lık fırın gibi, herhalde öğle sıca
ğından evel Anuradhapura'ya var
mak iyi olacak. 

İtiraf ederim ki harap tehrin gü
zelliklerini görmekten ziyade bir 
banyo yapmak arzusu beni sabır -
sızlandırıyor. Su isterse ılık olsun 
fakat su olsun. 

Gövdemde, belimde, kollarımda 
terden ve kokusu beni mahveden o 
yağdan baıka bir ıeyin aktığını 

hissetmek! 
Bir saat, iki saat, bütün gece bir 

balık gibi suda yapmak. 
v··cuduma su çarpmak, ağrıyan 

bao;ı ona daldırmak. 
B göller. O girilmesi memnu di

bi çaıpurlu ve suları insanı zehirle
yen mavi pllerin sulan cildimin 
her meaameaine bir susuzluk itken
cesi veriyor. 

Hollicott'un bana anlattığı vaka
yı, PoDanarua'da göle dalan ve 
memnuniyetle boğulan bir ingilizin 
hikayesini timdi daha iyi anlıyo
rum. 

Yola çıkarken lizım olan suyu 
beraberimiz almıttak ama bu, ba
taklık kokan pis bir su. 
Çantamı açtım. Kolonya dribı

düm Hollicott uyandı: 
- Yarısını da batıma dökünüz. 
Dedi. Ve bu iyiliğime mukabele 

olarak bana, Anuradbapura hakkın
da ma16mat verdi. 

Yann biribirimizden ayrılıyoruz. 
Yüzbqı içerilere Trincomalle'ye gi
decek ben de bet gün sonra maal
esef bu barikullde adaya terkede
ceğim. 

Hollicott vakit kazanmak için ha
rabeleri kısaca anlattı. 

- Tollanarua kadar güzel delil
dir ama çok ziyaretçi gelir. Orada 
bir palas vardır, harabeler için de 
bir komite mevcuttur. Hattl Dago
ba'lardan birini de eski teklinde ti 
mir etmitlerdir. Medeniletmit bir 
harabedir. 

Dedı. 
- En güzel mibetler hangileri

dir? 
Dıye sordum. 
- Hiç biri. - dedi- Tatlardan, 

havuzlardan, merdivenlerden ve sü-

1 
tunlardan batka bir fCY göremeni
niz. Hem o kadar çok sütun ki A
nuradhapı -'ya üzerine iyice sap
lanmamıı iğnelerle dolu bir toplu 
iğne yastığına bnezetir. 

- Anuradhapura'daki mibetlerin 
timdiye kadar kalmamıt olmpım 
nasıl izah edeniniz.. Halbuki Tol
lanarna'da. .. 

Yuzbap sözümü keserek: 
- Anuradhapura milittan evet 

ku u muıtur. O devrin Seylanlıla
rı toprağa sağlam temel yapmasım 
bilmıyorlardı. Pollanarna ise dört 
yüs 1ene sonra teessüs etmittir. Bu 

sebeple, biri sağlam kaldı öbürü 
çöktü. 

- Fakat Dagoba'lar hali duru
yor? 

- Evet, kendilerini toprağa gö
men ağırlıkları sayesinde. o tamir 
edilmit Dagoba'ya ziyaret etmenizi 
tavsiye etmem. Şitkin ve etrafı ga
yet ince sütunlarla kutatılmıı, tıp
kı etrafına kuş konmazlar sıralan
mıı porselenden büyük bir kavuk 
gibi. 

- Siz seyahatinize dair hiç bir 
teY yazmadınız mı? 

- Hayır, ne için sordunuz? 
- Bilmem, eğer yazmış olsa idi-

niz, pek mükemmel olurdu. Yalnız 
ıunu anlıyamadım, Pollanarna du
rurken, hangi gayritabii sebep A
nuradhapura'yı moda bir ziyaret 
yeri yapmış? 

- Gayritabii değil, makul bir se-
bep. incir ağacı yüzünden. 

- Hangi incir ağacı? 
- Maba Sri Bodin Vahena. 
- Aman azizim, ya İngilizce ve-

ya fransızca söyleyiniz. 
- Velii izam, muzaffer ve meş

hur demektir; 
İngilizcede Bo - Tree derler. 
- lıte gördün mü, bunu evela 

söylemek lazımdı: Buda'ya haare
dilmit olan ağaç değil mi? 

- Hayır, Buda'nın asıl kendi a-
ğacı. Hikayesini anlatayım mı? 

- Hayır, dedim. 
Hollicott: 
- Talihiniz varmış ki yanınızda 

bulunuyorum, dedi. Piposunu dol
durdu. Yaktı ve bir nefes çektikten 
sonra devam etti: 

- Milittan evel 223 te Seylan 
kıralı bir gün kırat Maghada'dan 
kıymetli bir hediye ister. İstediği 
bu hediye, Buda'nın üluhiyete va
sıl olmak için altında itikafa var
dığı incir ağacının bir parçası idi. 
Kırat Maghada mütkül bir vaziye
te düterek ne yapacaiını ptırdı. 
Centi1meD 'blr ..... old1alu için bu 
ricayı reddedemiyordu. Fakat mu
kaddesata tecavüz sayılacağı için a
ğacın bir parçasını da kesmiyor
du .. O zaman büyük rahibin tavsi
yesi üzerine, küçük dallardan biri
nin üstüne kırmızı bir çizgi çizdi. 
O anda dal yerinden fırlıyarak mu
attar bir çamurdan ibaret olan bir 
toprağın üzerine düştü. Ve derhal 
küçük bir ağaç oldu. 

- Ne güzel teY! 
Dedim. 
- Eğer güzel anlatılır ise çok 

bot bir ıeydir. Ağaç saksısı ile be
raber Seylan kıratına gönderildi ve 
iıte 2.208 yatında olan bu Bo-Tree
nin esası budur. 

- Bu ağaç o yakittenberi hep 
aynı mıdır? 

- Hep öyledir. Fakat artık bana 
fazla bir teY sormayınız. Hepsini 
evelden anlatır isem, gördüğünüz 
vakit zevk duyamazsınız. 

(Sonu var) 

Bahkesir'de karasinek 

mücadelesi 
Balıkesir (Huıust) - Belediye ka· 

rasinek mücadelesine batlamı~tır. Mü 
cadele daha mevsim batında ı tatbik 
edilecek, her dükkin sahibi sinek ka
panı alacaktır. Kuru ve yat yemit sa
tan dükkanlar, meyvelerin üzerine 

tel kafesler geçirmeğe mecbur tutul

muılardır. 

lzmit'te kır koşulara yapıldı 

lsmitte yap.tan kır kotulan çok alikab ıeçmittir. Yukandaki re-
...._ t-:. .__ 1.-•• ı.-..1. ivi n • ' ö.termektedir. 

YURTTAN RESİMLER 
Trakya' da 

Eski eserleri 
koruma 
faaliyeti 

Edirne, 11 a.a. - "Edirne ve y8re• 
si eski eserleri sevenler kurumu.,nun 
büyük kongresi general Kizmı Di
rik'in başkanlığı altında top~f, 
kurumun icraatiyle hesabatına ait ~ 
porlan tasvip ve yeni idare heyetini 
seçmi1tir. 
Şehrin bütün müneverlerinin itti

rak ettikleri bu toplantıda bir dakika 
ayakta durulmak suretiyle milletimi
ze bu kadar gür ve genit bir kültür 
hareketi yaratan ve yatatan Ebedi 
Şef Atatürk'le Milli Şef 1nönü'ye 
karıı minnet ve tazimleri izhar edil
miştir. 

Yalovadan bir görünüş 

Bundan sonra kurumun üç senede 
Trakya'daki tariht eserelerin imar ve 
ihyası için sarfettiği mesai, yapılan 
kazılarda elde edilen büyük ve küçük 
antikitelerin ve gene kurumun büyük 
bir dikkatle kurduğu ve çok kıymet
li eserleri ihtiva eden etnografya mü 
zesinin kıymeti tebarüz ettirilerek 
bunların başarılmasında genit bir yar 
dımda bulunmut olan Maarif vekile
tiyle vakıflar umum müdürlüğünün 
ve general Kazım Dirik'e bölge vill
yetleri umumi meclis ve belediyeleri
ne bu yakin alakalarından dolaya kon 
grenin minnet ve tilkranları ifade o
lunmuttur. İzmir' deki akll 

hcıstasının <inayeti 

Yaralı HaM.n Fehmi 
İzmir (Hususi) - Sakızlı Kemal 

namında ve dimağen rahatsız bir za

tn, oğlu Vahidi mektebe götürmeğe 

gelen orta mektep hademesi Hasan 
Fehmiyi, evinin kapısında vurduğu -
nu, ve eve çekilerek bet saat polise 
teslim olmadığını, neticede, kapıya 

kınp içeriye giren bet polisin taban
caları karıısında. kendi silahını fır

latarak teslim olduğunu bildirmittim. 
28 polisi harekete getiren, hatti 

klorform dökmek, içeriye tulumba i
le su sıkmak, deliyi öldürmek gibi 
fikirleri bile tahrik eden deli, memle
ket hastanesinde nezaret altına alın

mııtır. Kendisinde, karısının, kızı

nın ve oğlunun kaçırılacağı, oğlu Va
hidin mektebe girerken kazaya, fell
kete uğrıyacağı teklinde bir aabit fi
kir vardır. Polisler hidise eanuında, 
içeriye mektuplar atmıtlar, o da ce

vaplar vermittir. 

- Bana karımı, kızımı, oflumu ve 
annemi gönderineniz teslim olurum, 
teklinde tezkerelerle mukabelede bu
lunmuıtur. Zavallının, kapı önünden 
geçen bir seyyar aatıcıya da: 

- Nedir, ne bakıyonun? 

Diyerek tabancasını çektifi ve 
namluyu doğrultarak niıan aldığı bi

le görülmüttür. 

Kütahya'nın 
• su tesısatı 

Kütahya (Hususi) - Şehir su teıi
aatının muvakkat kabul muamelesi 
yapılmııtır. Dahiliye Vekaleti imar 
ye Nafıa Veklleti ıular umum mü
dürlüklerinden birer mühendis bu it 
için tehrimize gelmittir. 

Su tesisatının katt kabul muamele
si bir sene sonra yapılacaktır. Mu -
vakkat kabul muamelesinden sonra su 

İzmir'in turistik yolları 
1. 194.000 liraya ihale edildi 

Yolların inşası 941 de bitecektir 
İzmir (~ususi) . -: İzmir . turistik 1 tulut tarihi tespit edilecektir. 

y_ollar~, '?~ı muavını B. Ca~t Onve- Turistik yolların ikinci laemanda. 
rın reıslığınde toplanan daımi encü- Bergama, Çepne ve Buca yolları var
men tarafından pazarlıkla bir fransız dır. 

tirketine ihale edilmittir. ihale edi -
len turistik yolların ilk kıamı 1194000 
lira üzerindedir. 

tık kısımda İzmir - Karııyaka yo
lu, müteakiben Meninli - Bumova. 
Gilzelyalı - Balçuva ve lnciraltı yol-
1an ,..,.1eca1rtır. Daha 90ft'11 da Te -
pcköy - Efes arasındaki 26 kilomet
relik yol inıa edilecektir. Turistik 
yollar, 9 metre geniıliğinde, ve asfalt 
kısmı 6 metre olacaktır. Yolun iki 
tarafında üçer metre genitliğinde par 
ke trotuar buluacaktır. 

Turistik yollar projesi eveti kapalı 
zarfla münakaaaya çıkarılmııtı. Fakat 
talip çıkmamıt. bu yüzden pazarlık a
çılmıttı. 

&lresun'da fındık 

•islıllsıllleriae aus1r .._,ılıhyor 
Giresun, 11 a.a - Fındık tarım sa

tıı kooperatifleri birliği ortaklarına 
ve ortak olmıyan fındık müstahsille
rine mısır tevziine batlamıttır. Birli
iin getirdiği bu bir buçuk milyon ki 
lo mısır Vona, Ordu, Ebulhayar, Pi
raziz, Bulancık, Giresun, Keup, Yo
lağzı, Esbiye, Tirebolu, Görele, Ey
nesil, BepkdilzU, Vakfıkebir, Trab
zon, Pazar, Vide ve Hopa merkezle
rinden tevzi edilmektedir. Fındık 
müstahsili olmıyan ve fakat fındık 

Kongre gene bu müzakereleri sıra
sında müzenin ilmi bir surette tasni
fine, Edirne'de açık bir müze kurul
masına, bunlar için gereken bir mü
tehaaısın getirilmesine, Turing ku
lüble clele vererek çalıımağa karar 
vermiı ve gelecek üç yılın çalıpnala
rı üzerinde uzun boylu konupıalar 
yapılmııtır. 

Bergamö4 da eirit oyunu 

Turistik yollar 941 senesinde bit -
mit olacaktır. Bu yollar sayesinde 
lzmirin en güzel eğlence ve istirahat 
köteleri ve harabeleri arasında gayet 
rahat ve kolay seyahat etmek müm -
kiln olacaktır. 

Tepeköy • Efea arasındaki yol, Cel
lid gölünün tam ortasından geçecek 
ve gölün ortasında genit bir meydan 
yapılarak oraya bir kitabe yerlqtiri -
lecek, kitabede Cillid colünün kuru-

bölgesi içinde yaııyan köylülerin Bergama, (Hususi) - Halkevi d
mısır ihtiyaçları ziraat bankası tara- ritçileri, bir müsabaka tertip etmft1•1') 
fından temin edilmi1 olduğuna göre, bu miHi oyunlar muhiti-~ büyük 
Karadeniz fındık satış kooperatifleri alaka ile karJ•tllUIPl!t't. Gönderdiğim 
birliğinin çalııma sahası olan Ünye- resim,_~tze gelmiı bulunan hal
den Hopaya kadar bütün ldiyli11~..'i.!1 ~ı müfettiti Behçet Kemal Çal
mısır'a olan ihtiyaçtan birliiiıi ilClı- lar'ı ve Bergama ciritçilerini göster• 
ğı bu pzel tedl,)ide tamamlanmıı bu- mektedir. 
lWui:aPtadır. [ ....................................................................................................... ! 

Trabzonda toprak bayramı 

Ş. Karahisar'da 
qaç dilane faaliyeti 
Ş. Karahiaar, 11 a.a. - Köylü ile 

yakından ilgisi olan halkevimlz, köy
lerde aiaç bayramı tertip etmit ve 
parti üyeleriyle köycülük ıubeal 
mensuplarından mürekkep bir heyet 
dün Tonuk, Kınık, Karaca ve Viraıı 
köylerine giderek muhteaif meyv .. 
Kavak söğüt fidanları dikmitlerdir. 

lzmir'de üzüm ve 

incir ihracatı 

İzmir (Huıust) - İzmir acenteler 
birlifi listesine göre mevsim iptida
sından l nisan akpmına kadar İzmir 
limanından dıt memleketlere 71616 
ton Uzilm ihraç edilmittir. Bunun yal 
nız 50132 tonu Almanyaya sevk ve ih 
raç olunmuıtul\ Son hafta içinde lal 
ton Almanyaya olmak üzere 266 ton 
üzüm ihraç edilmittir. 

Borsa kayıtlarına göre mevsim ip
tiduındanberi borsada satılan üzüm 
miktarı 67170 tondur. 

Son günlerde borsada üzüm 1&tıı
lan durgun devam etmekte, günde 
100-150 çuval üzüm utıtı olmaktadır. 

Fiyatlarda değitiklik olmamııtır. 
Mevsim iptidasından 1 niaana kadar 
limanımızdan dıt memleketlere 41361 

ton incir ve hurda son hafta içinde 
183 tonu Almanyaya olmak üzere 258 

tort incir sevk ve ihraç olunmuıtur. 

tesisatı belediyeye devredilmittir. Si- · .. .. • • 
parif edilen su tesisat malzemesi iki- ı Trabzon ~Hususi) .T~prak bayramı Trabzonda büyuk bır a1ika ıle kut-

Mevsim zarfındaki ihracattan 17872 

tonu Almanya'ya gönderilen miktar

dır. 

aya kadar gelecektir. iki ay sonra is- Janmııtır. Toren tchrımızde Alaparkta, kazalarda belediye meydanlarında 
· evlere ıu verebllecektb. l kutlammttır. Gönderdiiim rcaimler töreni ıöatermektedir • 

Piyuada incir kalmadılt için bos• 
1ada muamele olmllmktlldar. 
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(Cümhuriyet Halk Partisi yayını : 

1 
Kılaguz kıtaplar: ı . Sahne, yazan: Hami Uybadın, lstanbul, Matbaai Ebuzziya, 

939, 100 s., (17.x24.) 

Yazan: Avni CANDAR 

Tiyatro milletlerin hayatında çok yatrosu teşkil edilmiştir. Bunların re
cski zaınanlardanbcri büyük bir mek- pertuvarları hayli zengin olduğu gibi, 
t~p telakki olunmuş ve ihtimal ki tari- 1938 de masrafları 36 buçuk milyon 
hın başladığı devirdenberi terbiye va- rubleyi bulmuştur. 1939 da 50 milyonu 
sıtalarının en önemlileri arasında yer bulacaktır. Çarlık zamanında bile bize 
almıştır. Medeni milletlerde, hatta rö- nispetle hayli ileri bulunan Rusya'nın 
nesastan asırlarca evel tiyatroya rast- bu hamleleri yanında bizim 200 kadar 
landığı gibi, kadim medeniyetlerin iz- <Halkevimizin emsil kolu faaliyet 
lerinde de tiyatronun çok itibar ka- göstermektedir. Bu yıl bunların köy
zandığını belirten şaheserler vardır ve !ere kadar müessir olacaklarını mu
arkeolojik çalışmalarda muazzam ti- hakkak saymaktayız. 
Yatro binalarının bakiyeleri, görenleri Tiyatro denince ilk akla gelen el
hayrete diışürmektedir. Memleketi- bette ki sahnedir. Bu yolda da bütün 
lllizde Bergama, Efez, Aspendos, An- dünyada büyük bir ilerleme görülmüş, 
tiyihiya, Milet, Didima, Nisa, Afrodi- eski salaşlar makineleşmiş, adeta asri 
•iyas ve şurada hepsini sayması pek fabrikalar mahiyetini almıştır. Bugün 
Uzun sürecek maruf harabelerimizin artık bir sahne teknik ilmi doğmuştur 
hemen hepsinde çok büyük atiki ve ve süratle terakki de etmektedir. 
lllirnari kıymeti haiz tiyatro harabele- Memnuniyetle öğrendiğimize g6re, 
ri, amfiteater bakiyeleri sade bizim Cümhuriyet Halk partisi her yıl Hal
değil, yurdumuzu ziyarete gelen •ey- kevleri için 3-4 kılavuz kitap neşretti
yahların da hayretini, taktirini çek- recektir. Bugün bunların birincisini 
rnektedir ve dünyada bu kabil eserleri teşkil eden "sahne,, elimizde bulun
görmek için avuç dolusu para sarf ede- maktadır. 
rek gezenler az değildir. Bundan an- Biz sahne hakkında, neden itiraf 
laşılıyor ki, o zamanlarda bile, tiyatro etmemeli? Haylı bilgisiziz. Ankara'
bugünkü gibi en medeni ihtiyaçlar a- daki büyük evkaf apartımanındaki 
rasında mevki tutuyordu. muazzam tiyatronun koca mimarı bi-

Tiyatro aynı zamanda dil ve edebi- le, sahnenin zeminini betondan yap -
yatın da yükselmesinde başta gelen a- makta hiç bir mahzur görmemiştir. 
miller arasındadır. Eski yunanlılar ve Maalesef bir çok yerlerimizde hala 
romalılar tiyatrolarını mabetlerinden yeni yapılmakta olan sahnelerin dö
daha muhteşem, daha muazzam olarak şemesi beton olarak inşa edilmek ga
yaptıklan gibi, en yüksek ve değerli rabeti ihtiyar edilmektedir... Her 
edebi eserlerinin büyük bir kısmını da hangi yeni bir binamızı gezen bir ec
tiyatro piyesleri teşkil ederdi. Ta o nebinin, sahne zeminini beton görün
zamandan bugüne kadar tiyatro mil- ce mimarı hakkında ne düşüneceğini 
letlerin medeniyet seviyelerinin bir söylemeğe dilim varmamaktadır. Ni
ölçüsü olarak görülmektedir. hayet bu bir kültür meselesidir, para 

Eski yunanlıların Euripide (1), So- kazanmak işi değil.... 
phocles (2), Latinlerin Plaute (3), Te- Bu itibarla Partimizin gene birin -
rence (4) ve sair meşhur edipleri yal- d olarak bu bapta bir eser bastırması 
nız tiyatro eserleriyle tanındıkları gi- bizi çok sevindirdiği gibi, büyük bir 
bi yakın zamanların en yüksek edebi ihtiyacı da karşıladı. 
şahsiyetleri ve mesela Shakspeare (5), Hami Ubaydın, Ankara halkevinin, 
Rasin (6), Molyer (7), Corneille (8) bize çok nefis dekor ve ışık sahneleri 
ve daha bir çok edipler de mütihasıran göstermiş olan değerli sahne memu
yazdıklan piyeslerle iştihar etmişler- rudur. Bu teknik mesleği Avrupa'da 
dir ve bir sürü filosof, edip, muharrir, tahsil etmiştir. Bilgisini, görgüsünü 
§air de tiyatro eserlerinden hayli §Öh- neşretmek yolundaki gayretini, pek 
ret kazanmışlardır. büyük bir noksanımızı da tamamla -

Bizde ise Osmanlı devrinde, ihtimal ması itibariyle çok taktire değer bul
ki taassubun tazyiki altında tiyatro duk. 
doğamamıştır ve ilk temaşaya Orta- Bu kitap birinci cilttir. Basit ve hat 
oyunu olarak tesadüf etmekteyiz. De- ta acele ve pek ucuz iyi bir sahne
nebilir ki ,en geri olduğumuz ihtiyaç- nin nasıl hazırlanabileceğini pratik 
Jarın başında gelen tiyatronun ilk de- ve teknik bütün hususiyetleriyle gös
virleri de, bizde pek teşvik görmemiş- termektedir. Amatörler için pek gü -
tir. Ancak Cümhuriyetin ilanından zel malUmatı veren eserin ikinci kıs
sonra bu yoldaki çalışmalar takdir e- mını da beklediğimizi söylerken, bi -
dilmiş ve Cümhuriyet Halk Partisin rinciı.inin ihtiva ettiği fasılları da 

ce Halkevlerinin açılışında tiyatroya yazmaktan kendimi alamadım: 
layik olduğu ehemiyet verilmiye baş- Sahne, manzara dekorları, daha bü-
lanmıştır. yük sahneler; askı boruları, sema 

Parti, Halkevlerinin dokuz bölük· perdesi, ışık tesisatı, dekor ve sahne 
ten ibaret mesaisinde temsile başlı ha- tertibatı, sahne döşemesi, amatör sah
şına bir şube vermiş olmakla tiyatro- neleri, açılır kapanır ön perde, ucuz 
ya verdiği kıymeti göstermiş ve buse- sahne ışıldakları, portatif krevetler 
heple Halkevlerinin bulunduğu yer- ve saire ... 
lerde tiyatro faaliyeti de büyük bir Eser, pek çok kroki ve resimlerle 
heyecanla başlamıştır. tariflerini canlandırmakta, izah et -

Bütün Avrupa milletleri tiyatro iti- mektedir. Kitap biraz daha iyi bir 
bariyle çok ileridirler Bu yönde nis- kağıda basılmış olsaydı, daha fayda
beten geri kalan Rusya son zaman- 1ı olurdu. 

ı ıarda tiyatroya 0 kadar büyük bir Hamdi Ubaydın'ı fazla meşgalesi a
' ehemiyet vermiştir ki, bugün ha- rasında böyle bir eser hazırlamakta 

ta köyler için bile tiyatro _ gösterdiği himmetten dolayı tebrik 
ları vardır ve bunların sayısı yedi etmek bir kadirşinaslık olur. 

bini bulmaktadır. Bundan başka bü
yük bir kısmı konservatuvar tahsili 
görmüş on iki bin aktör, rejisör, deko
ratöre malik olan 300 seyyar köy ti-

{lJ Oliııte lfıjeni, Elektr, Orest, Reııos, 
Trovablar, Ekiıbe, And~omak, .Elen, 
Kiklop, Bakantar, Alkestıı, Kızgın ~e
rakleı, Fenikeliler~ İyon, Med~, .Hıpo
lit, Heraklidler, Nıyazkirlar gıbı eser-
lerini tanıyoruz. . . 

[2] Eserlerinden bir ka)ı: Aıya (AJaks~' 
Antigon, Kıral Ödip, Trakyalılar, Fı
loktet Ödip Kolonda, Kopoylar ... 

[3] Eserl~ri: Amfitriyon, Asıner, Ouveı;, 
İki Bakki Esirler, Kar~cahlar, Perı-
1 F f Zabit Tacır, Şaranson. 
er, an aron • · ı ·h l r Kormi 

[41 Komedileri: Hekir, Zu 1 ve e' -
yon Andriyeu, Hadım." M k 

[SJ Ben~e malum ese_rleri: ~·;ı:11::· Kı~aİ 
bet, Romeo ve Jul.ydet: .. ıHan:i Otel-
L. K ral Jan Dor uncu • 

ır, ı . • . . İkinci Riısarın ba-
lo, Venedık Tacın, . v· d or burjuva
yatı ve olıimıi, Ne15eh ın . 5 Kleopat
sı, Perıkles, Kıralları~ki~nu, tilmen ı-
ra Jüt Seza Veronlu ı cen ' · 
yi,biten her' şey iyidir, Bir yaz ıecesı-

nin ruyası v.ıı. . B" k ts-
(61 Piyesleri· Atali, Berenıs, uyu M't 

· tf" · Ester ı -kender, Britanikos. ıJenı. • 
ridat, Andromak v.s. . Medecin 

17) La Jalouıie du Barbouılle, Le 
volanı, L'Etourdi, Le dcpit amoureux, 
Les precieuses ridiculcs. s.~an~re~lee~ 
Don Garcie de Navarre, L eco e 
maris Les ficheux, Les femmes sava{1· 
tes L ... mpoıteur Le mariage forte, c 

• • L'~ le deı bour1:eoiı gentilhomme, c:CO 

femmes, La critiquc de l'ecole d~s fem; 
mes, M. de Pourceaugnac, La prıncess 
d'Elide, Psychc, L'impromptu de Ver
saille, Le malade imaginaire, Don t · 
an, La comptesse d'Escarbogn~~· e 
misanthrope, Les amants maını!ı~~es, 
Les fourbcrie de Scapin, Le Sıcıl:tn, 
L'amour medecin, Georgcs Dan 1

;· 

L'avare, P.astorale comique, Le ~: 
decin malgr! lui, Amphitrion. Melı
certc 

(Sl 'ıf •ruf bazı eserleri: Cid, Horace, He
raklioıı, Nikomed, Pompe, Mede, .Plaıı 
ruvayYaJ, Teodor, Atilla, Dul, Sınna, 
Ödip, Oton, Scrtoriyos .. 

Oluş 

Şehrimizde çıkmakta olan bu ede -
biyat ve fikir mecmuasının 15 inci 
numarası da zengin yazılarla çıkmış
tır. İçinde; Muzaffer Şerif Başoğlu, 
Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Kud
ret, Bedrettin Tuncel, Reşat Cemal 
Emek, M. Cemil Boran, İskender Fik
ret, Orhan Şaik Gökyay, 1. H. Ertay
lan, Kudret Solok, Nurettin Şazi Kö
semihal'ın yazıları vardır. 

· Haftalık köy dergisi 
Münhasıran köy mevzuu ve köy da

vamız etrafında neşriyat yapmak i . 
çin gazeteci arkadaşlarımızdan Kadri 
Kemal Kop tarafından çıkarılan bu 
derginin dördüncü sayısı çıkmıştır. 
İçinde Buyük Şefin Silivri köyle • 

rinde araştırmaları, türk köyünü yük
saltmek çareleri, cümhuriyetin on be
şinci yılında köy çalışmaları ve Af -
yon, Seyhan ve Trakya bölgelerinde
ki köy kalkınmaları hakkında yazılar 
ve resimler vardır. Derginin fiyatı 5 
kuruştur, haftada bir çıkmaktadır. 
Tavsiye ederiz. 

Erzurum Valisi 

ıehrimizde 

Erzurum valisi B. Haşim İşcan me
zunen şehrimize gelmiştir. B. İşcan bu 
vesile ile vilayete ait işler etrafında 
vekaletlerle te~ edecek ve mütea • 
kiben Erzurum·a avdet edecektir. 

ULUS 

Musiki bahisleri 

Konservatuar konserleri 
Son haftalarda Senfonik Halk 

Konserleri yanında konservatuvar öğ
retmenleri tarafından verilen ikinci 
bir takım konserlerin daha Cebeci 
Musiki salonunda sıra aldığına elbet
te dikkat edilmiştir. Sanat meraklıla
rını pek menun eden böyle bir ilave
yi düşündüğünden dolayı konserva
tuar direktörlüğüne teşekkür olunur. 
Faydası yüzde yüz işleri müspet kar
şılamak sanat namına vazifemizdir. 
Ankarada oturan ecnebi musiki üs
tatlarının sanat cömertlikleri gençli
ğimiz için en karlı bir kültür kazancı 
olacağını söylemeğe lüzum var mı? 

Nitekim 2. 4. 1939 pazar günü kon
servatuar ses öğretmenlerinden Ba -
yan Fridel Böhm'ün konseri bu seri -
nin istifadeli bir günü oldu. Sesinin 
hususiyetleri ve emek mahsulü olan 
seviyesi hakkında sesle uğraşmış din
leyiciler hükümlerini vermişlerdir; 

biz kendisinin yakın zamanlara kadar 
Berlin ve Viyana devlet operalarında 
birinci koloratur soprano bulunmuş 
olduğuna işaret etmekle iktifa ediyo
ruz: Bu mensubiyet her şeyi ifade e -
der. 

Rossini'nin eski italyan opera tar
zına bağlı ve çok ses tahammülü isti
yen bir aryasındaki şakrak nağmele
den tutun da, Mozart'ın henüz iyice 
almanlaşmamış - yani derinleşme

miş - bir aryasına, ve vcristlerin ba
şı Verdi'nin çok dramatik üçüncü bir 
aryasına kadar oldukça zıt tarzlara 
temas etti. Wagner'den hiç bir şey 

vermiyen Bn. Böhm, Richard Stra
uss'ın bir şarkısı ile iktifa eti. Fakat, 
Yohann Strauss'dan "Tuna dalgaları 
valsi" ile şiirli, cıvıltılı ve serin göl
geliklere indi ve çok iyi düşündü. 
Hatta, Kreislerin Viyana Kaprisi'ni 
sesle söylerken B. W.Gerhard'ın ke
maniyle boynu bükük konuşan sanat
kar, memleketi Viyana'nın sesini vi
yolonist kadar tahassürle duyup andı. 
Israrla alkışlanınca, gene Viyana or
manlarının Kuş Sesleriyle halka te
şekkür etti. 

Zaman olur ki artistler verimsiz 

Hükümete itimat 
(Başı Sinci sayfada) 

bilirim. Cümhuriyet hükümeti, bu 
havanın bulanmamaııına, türk va· 
tandaşının endişesiz çalışmasına ve 
kazanmasına, huzur içinde faziletli 
bir aile hayatı geçirmesine ve istik
balinden emin olmasına bütün ku -
vet ve gayretiyle çalıımakta devam 
edecek tir.,, 

Dıı vaziyete gelince; dünyanm 
ne halde olduğunu bir iki cümle ve 
bütün açıklığı ile ifade eden Baı· 
vekilimiz, Türkiye harici siyaseti
nin bir tebeddül göstermediğini pek 
doğru olarak beyan ediyor. Biz, 
dostluklarımıza, ittifaklarımıza, ya
ni sözümüze ve imzamıza sadıkız. 
Bütün devletlere karıı dürüst bir 
politikamız vardır. Hükümctimiz 
sulha hizmeti bu dürüst siyasette 
buluyor. Bu politikanın herkea ta
rafından anlaıılması lazımdır. Çün
kü bu siyaset kendine güvenen, 
herkesin İyiliğini istiyen, her taraf
tan saygı görmek hakkı olan melin 
ve kudretli bir milletin siyasetidir. 
Fakat "Türk vatan ve milletinin, 
Türkiye Cümhuriyetinin maruz ka
labileceği vekayie karıı zamanında 
tedbir almak hususunda cümhuri
yet hükümeti müteyakkızdır. En 
yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan 
sevgisi kaynağı olan büyük türk or
dusuna dayanarak her tehlikeyi ve 
tecavüzü bertaraf edeceğimiz ka
naatinde" yiz. 

Bu kadar sarih, bu kadar sami
mi, bu kadar dürüst beyanat mem
leket efkarı umumiyesi gibi dünya 
efkarı umumiyesini de ancak tat
min etmek lazım değil midir? 

Bu sebepledir ki Dr. Refik Say
dam kabinesine meclis ittifakla iti
mat reyi vermiıtir. Cihan efkarı u
mumiyesi de Cümhuriyet Türkiye'
sinden bu itimadı esirgememelidir. 
Zira biz "içeride sulh, dııarıda 
sulh,, dedik, ve beynelmilel vaziye
tin en karışık zamanında dahi pren
aipimizden inhiraf etmedik. Sulhe 
bugün dahi inanıyoruz. Bu inanı
mızın kıymeti takdir olunmak ge· 
rektir. 

Nasuhi BAYDAR 

. 
lsf anbul sehir meclisi 

büf(e görüımesine basladı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - İstan

bul valisi, bugün bütçenin müzakere
sini bir nutukla açtı. Belediyeler ban 
kasından 5 milyon liralık istikraz ak
detmeyi teklif etti. Bu teklif bütçe 
encümenine havale edildi. fstanbul'
da yeni bir hastane inşası için 400 kü
sur bin lira, stadyom inşası için 300 
bin lira, yollar için 500 küsür bin lira 
ayrılması teklif edildi. 

yıllar geçirerek azapçekerler, içlerini 
boşaltamamanın ağırlığını sezerler; 
muhit onların varlığından habersiz 
kalır. Halbuki şeytanın kendisi onla -
rın elleridir, ses melekeleri de onla
rın parmakları ucundan kanatlanma
ğa amade bekleşirler. İşte orkestrada 
bir altist olarak tanıdığımız Bay 
Walter Gerhard bize bu halin yeni bir 
sürprizini yaşattı: programın orta 
kısmında ilk defa viyolonist olarak 
kendini tanıttı; Mozart, Dworak, Wi
eniawski, Schumann'dan parçalarla 
kemanın şeytanlığından ve inceliğin
den bir kaç yaprak dinletti. Dinç ve 
ateşli bir kemancı Mozart'ın sol ma -
jör "Rondo" sunun tabii hareketini 
prestoya kadar sürmekten zevk aldı .. 
Kendisinden bir ricamız var: virtü
ozluğunu bir de orkestra refakatli de
rin bir koncertoda, meseıa Brahms 
koncertosunda göstermesini bekleriz. 

Operalar mütehassısı diyebileceği
miz Prof. Georg Markowitz eşlik i
şinde zaten bildiğimiz ustalığını tek· 
rar gösterdi. 

Flütist Mükerrem Berk öğretmen 
değil, fakat ince bir artist, hem de 
İstanbul konservatuarının eski me
zunlarından hassas bir sanatkar sıfa
tiyle Rossi'nin Sevilli Berber arya
sında Bn. Böhm'ün sesi ile az fakat 
tertemiz konuştu. O da niçin bize so
natlar, koncertolar çalmıyor? Neyi 
bekliyorlar? Niçin bekliyorlar? Bir 
genç artist için nesi noksan ? 

Bakınız mesela onun arkadaşı, o
nun gibi İstanbul konservatuarının 
eski güzide mezunlarından B. Hay
rullah, orkestra eşliği ile bir müddet 
evel dinlettiği Mozart'ın bir klarinet 
koncertosunu ne berrak, ne hoş çala
rak ne yerinde takdirler kazanmıştı .. 
Mükerrem Berk ve diğer meraklı ar
kadaşlarından da sık sık böyle solist
lik cesareti bekleriz. 

Artistleri hem tebrik, hem de gü -
zel konserlerinin tekerrürünü rica e
deriz. 

Mahmut R. Kösemihal 

Yozgat'taki 
kalkınma 

hareketleri 
Dünkıi sayımızın beşinci sayfasında. 

Yozgat vilayetindeki kalkınma 

hareketi hakkındaki yazımn 

son kısmı sekizinci sayfamıza 

nakledilmişti. Makine dairesin
de yapılan bir hata neticesinde 
yazının mabadını havi olan bu 
sayfanın yerine başka bir sayfa 
girdiğinden, yazının son kısmı
nı okuyucularımızdan özür dile 
yerek tekrar dercediyoruz: 

Kağnıların kalkmaıı 

Vilayetin ehemiyetle takip ettiği 
işlerden biri de kağnıların kalkması 

olmuştur. Hususi idarenin atölyesini 
ıslah ederek burada çift ve tek din
gilH arabalar yapılmağa başlandı. Bir 
taraftan Ziraat Vekaletiyle temas o -
lunarak köylülere araba için krediler 
temin olundu. Bu suretle en zengin 
köylerden başlanarak ve her köye on 
araba verilmek suretiyle işe başlanıl
dı. Birkaç sene içinde kağnılar kami
len arabaya çevrilmiş olacaktır. 

Köylünün topraklanma•ı 
Vilayette toprağa muhtaç köylüler 

tespit edilmiştir. Kış münasebetiyle 
tevziata çıkamıyan memurlar bu gün
lerde bu vazifelerini yapmağa hazır
lanmış bulunuyorlar. Köylüyü en kı
sa zamanda toprak sahibi etmeğe ça -
lışıyoruz. 

Y ozf[at'ta zahire alım merkezi 
Vilayet halkını çok sevindiren cüm 

huriyetini de iki büyük nimetini de 
şükranla kaydetmek lazımdır. Birisi 
Ziraat Bankasının geniş miktarda to
humluk buğday ve kredi ihtiyaçları -
nı temin etmesi ikincisi de Yozgat 
merkezinde bir zahire alım merkc.-i 
açarak köylünün madrabazlar elin
den korunması olmuştur. 

Ziraat ve baytarlık itleri 
Vilayet ziraat ve baytar bütçeleri 

938 senesinde 9860 lira iken yeni se -
ne bütçesinde 3597 lira fazlasiyle 
13437 liraya çıkarılmıştır. 

Bununla bu sene fidanlıklar açıl
ması, muzır hayvanlarla mücadele, ta
vukhaneler, selektör binası, aşım du
rakları inşası gibi faydalı işlerin ya -
pılması düşünülmüştür. 

Sıhat isleri 

938 senesinde 48156 lira olan sıhat 
bütçesi 939 senesinde 14240 lira faz-

_,_ 
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Kırkpmar güreşleri 

Çocuk Esirgeme 

müsabaka proğramı 

Kurumu güzel 

bir hazı rlôdi 

Güreşler 5 mayısta başlıyacak 

Geçen •eneki güreılere iıtirak eden pehlivanlar bir arada 

Bugünlerde profesiyonel pehlivanlar gazete sütunlarrnda yek
diğerine meydan okumaktadırlar. Çocuk Esirgeme Kurumu bu 
pehlivanların Edirne'de kurum menfaatine icra edilecek Kırkpı
nar güreşlerine i,tirak etmelerini temin etmektedir. Kırıkpınar 
güreşleri ananeye tevfikan her yıl Hıdırellez gününden bir gün 
evel açılır. 

Bu yıl da Mayısın beşinci cuma / 
günü açılacak ve mayısın yedinci 
pazar akşamı sonuna erecek ve üç 
gün devam edecektir. 
Kırkpınar güreşleri türk sporunda 

çok eskiden beri yer almıştır. Kuvet, 
güreşme çalımlarına güvenen pehli
vanlar bu güreşlere iştirak ederek 
görmediği ve bilmediği oyunları öğ
renir, adeta imtihan olur, kazandığı 
dereceye göre meslektaşlarına mey
dan okur. 

Koca Yusuflar, Adalı Haliller, 
Kızılcıklı Mahmutlar, Kurtdereli Meh 
met Pehlivanlar, Kara Eminler ve bu 
ayarda bir çok pehlivanlar bu güreş
lerde yerlerini almışlar, türk kuvet 
ve kudretini yaymışlardır. Son za. 
manda Tekirdağlı Hüseyin de bu a
landa yetişmiştir. Kırkpınar güreşle
rini bilmiyen ve bu güreşlere iştirak 
etmiyen pehitvan yok gibidir. 
Çocuk Esirgeme Kurumu bu yıl Kırk
pınar güreşleri için başa 180, başaltı
ya 150, desteye 50 lira mükafat koy
muştur. Buna nazaran, kuvet, kudret 
ve oyunlarına güvenen, yekdiğerine 

meydan okuyan pehlivanlarımız her 
halde bu er meydanında yer alacak
lardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu bu müsa
bakalar hasılatını yoksul çocukları 

güldürmeğe hasredecektir. Binaena
leyh pehlivanlarımız bu hayırlı işe 
yardım edeceklerini şüphesiz sayarız. 
Diğer taraftan Trakya umumi müfet
tişi general Kazım Dirik güreşleri 
himayesi altına almıştır. Anane mu
cibince, İbrahim pehlivan ile Osman 
Duksaltı Kırkpınar baylıklarına se
çilmişlerdir. 

Pehlivanlar ilk giln idman yapacak 
lardır. Diğer iki günde de hakiki ve 
iddialı güreşeceklerdir. 

lasiyle 62.396 liraya yükselmiştir. 

T ekirdailı Hüseyin Reçen ıeneki 
Kır ıkpınar güreşlerincle 

Ayrıca muallim pehlivanlar tara
fından serbest ve alafranga güreşler 
yapılacaktır. Hakem heyeti Kırklar
eli mebusu B. Şevket Ödülün reisli· 
ğinde Tevfik Sülün, Şazi Kıvanç, Ka 
ra Emin ve İsmail pehlivandan mü
rekkeptir. 

Türkiyede nümunelik yapılan has
tanelerden birisi olan hastanemiz 
tam teşkilatlıdır. Ve muktedir bir sı
hi heyetin elindedir. Ve memlekete X Kahire - Mısır'ın Londra sefi
çok müfit olduğunu gören vilayet ri, İngiltere hükümetinin Ingiltere 
meclisi bu sene azami yardım yapma. tarafından Filistin'de takibi tasavvur 
ğı düşünmüştür. olunan siyasetin bazı noktalarını ti-

Bu cümleden olarak hastaneye mü dil eden tekliflerini getirmiştir. 
racaat edenlerin fakir olsun, zengin X Varşova - Eski Başvekil gene
oısun bütün vatandaşların parasız 0 • ral Sikorski, Fransa'da Maginot hat
larak muayene ve tedavisini karar- tını ziyaret ettikten ve fransız ordu· 
laştırmıştır. su manevralarında bulunduktan son -

ra Varşova'ya dönmüştür. 
~öntgen vesair tıbbi levazımı için X Roma - B. Ciano, faşist üniver· 

tabsısat konduğu gibi frengi ve sıt- sitelilerin daveti üzerine Roma'yı zi
ma ile mücadele etmek üzere bir mik· yarete gelmiş olan nazi üniversiteli
t~r .tahsisat ayırmış hastanenin bahçe- !erini kabul etmiş ve bir nutuk ver· 
sını ve tel kafesleri ve kazalarda dis- miştir. 
panser ve seyyar etüv gibi sıhi ihti- X Vaşington - Maliye nazırı Mor
yaçlara cevap verecek işlere her se • genthau gazetecilerle yaptığı bir ko
neden ziyade para vermiş ve hastane nuşma esnasında üçüzlü para anlaş
yatak adedini elliden altmışa çıkar- masnın tadili için bugünkü enternas
mıştır. Ayrıca halkevi salonunda açı- yonal vaziyetin bir sebep teşkil etme
lan muayene ve tedavi evinde de haf- diğini söylemiştir. 
tanın muayyen iki gününde doktorlar X Berlin _ Yugoslavya'nın yeni p r 
fakir vatandaşları muayene etmekte lin sefiri B. İvo Andric, Berlin'e gcl
ve halkevinden reçete paraları temin miştir. 
olunmaktadır. 

X Fiumc - Şehrin meydanlann-
Bu seneki mahsulat vaziyeti hak - dan birinde hafriyat yapılırken birin

kında malUmat rica ettiğimiz vali: ci veya ikinci asra ait bir Roma Ak-
.. _ Bu seneki feyiz ve bereket bir- ropolu meydana çıkarılmıştır. 

çok yıllardan üstün olacaktır. Eğer --------------
herhangi bir afetten masun kalırsa 
büyük refah getiren çok bereketli 
mahsul elde edilecektir. Çünkü ekin 
pek fazladır. Havalar gayet müsait 

gitmiş ve tam zamanında köylü tar a· 
sını sürmüş ve zahiresini ekmiş olma
sı bize bu ümitleri vermektedir 

demiştir. .. 
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Son hadiseler karşısında Arnavutluk :si askeri 
.;> 

Birleı·k devletler 
bedbi ve sinirli. 

bakımdan tasfiye edildi 

Fransız kabinesi 
dün toplandı 

J 

(Başı 1 inci sayfada) 

içinde hareket eden İtalya, Akdeniz
deki kuvet münasebetlerini bozmağı 
istihdaf eden ingiliz ve fransız hare
ketine derhal mukabele etmeğe karar 
vermiş bulunuyor. 

J\merika hariciyesi ·İngiliz - Fransız 
siyasetine yardıma devam edecek 

(Başı 1. inci sayfada) 

ilerlemi§ olduğunu bildirecektir. 
Son zamanlardaki hadiseler, bu 

müzakerelerin ameli neticelerini tacil 
edecektir. 

Faşist mahafili yeni Arnavutluk 
statüsü hakkında yakında resmi bir 
tebliğ negredileceğini bildirmekte -
dir. 

Vatington, 11 a.a. - B. Ruzvelt'in, dün Warmspring' den hare
keti esnasında sonbahardan önce bir muharebe vukuu ihtimalle. 
rinden bahsetmesi, cümhur riyasetinde ve hariciye nezaretinde 
bugün hüküm sürmekte bulunan bedbinlikle asabiyete terceman 
olmaktadır. 

Müteakiben B. Daladiye, daimi 
milli müdafaa komitesinin müzakere
leri hakkında arkadaşlarına maHlmat 
verecektir. 

Muıolini B. Cemberleyn' e bir 
me•ai RÖndermiş 

Londra, 11 a.a. - Deyli Telegraf 
gazetesinin yazdığına göre son 48 sa
at içinde italyan maslahatgüzarının 
Çemberleyn'e tevdi ettiği birçok ka
ğıtlar arasında bir de Musolini'nin 
mesajı bulunmaktadır. 

Siyasi mahfiller, Amerika harici 1 
siyasetini idare edenlerin, bugünkü 
buhranın vahametini gittikçe artan 
bir ısrarla kayıt ve işaret etmelerinin 
aşağıdaki düJUncelerden mülhem ol • 
duğunu beyan etmektedirler: 

Dünya bir harbe •Ürükleniyor 
1 - Ruzvelt, Hull ve hariciye neza 

reti erkanının çoğu bugünkü vaziye -
tin, totaliter devletlerle, bunlara kar
şı bir emniyet cephesi tesisi suretiyle 
totaliter devletleri durdurmak isti
yen milletler gurupu arasında kati 
bir ihtilifa doğru seyretmekte oldu
ğuna kani bulunmaktadırlar. 

Bu vaziyette Amerika hariciye ne
zareti, İngiliz - Fransız diplomasisi
ne müzaharet etmeğe karar vermiş

tir. · 

2 - Amerika'nın harici siyasetinin 
zimamdarlarının arzusu, "terbiye mü· 
cadeles:" ni yalnız umumi efkarda 
öeğil, belki Amerika'nın şimdiki ha
rekctinın ve icabında Paris ve Lon· 
dra'nın sarf etmekte oldukları mesai -
ye milzaharet maksadiyle ittihaz edi
lecek tedbirlerin faydalı olduğunu 
göstermek maksadiyle kongrede tak
viye etmektedir. 

lngiltere ve Fransd'ya 
yardım için ... 

S - İmkan ha&ıl olduğu takdirde, 
İngiltere ve Fransa'ya sulh zamanın
da olduğu gibi harp zamanında da 
müessır bir yardım yapılacağını te· 
min etmek maksadiyle "bitaraflık 
kanunu' nun tadili meselesi hakkın -
da yakında kongrede yapılacak olan 
müzakereler üzerinde tesir icra et· 
mek. 

İyi malQmat almakta olan bazı mah 
fillere göre B. Ruzvelt, müzakereler 
matlup derecede aüratle ilerlemediği 
takdirde halkın muzaharetinden emin 
olan idarenin arzu etmekte olduğu 

vadideki herhangi bir hal suretini te
hir etmeğe mUsait olmadığını göster
mek üzere ayan ve mümessiller mecli-
si encümenlerinin müzakereleri es
nasında şahsen müdahalede bulunmak 
tasavvurundadır. 

Sermaye Amerika' ya akın 
ediyor 

Ruzvelt, Vaşington'a döner dön
mez beyaz saraya gitmiş ve orada 
Hul ile beynelmilel vaziyet hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Hull, Avrupa'nın vaziyetini pek 
yakından takibe devam edeceğini söy 
lemiş ve Avrupa'daki gerginliğin 

sermayelerin Amerika'ya akmasını in 
taç ettıgıni ve bu halin Atlantik aşırı 
milletlerın iştira kuvetlerini mühim 
miktarda azaltabileceğini ilave etmiş· 

tir. 

Protesto notası mı? 
Hu11, Arnavutluğa yapılan tecavüz 

dolayısıyle İtalya'ya bir protesto no
tası gonderilmesi ihtimaline karşı bir 
diyecegı olmadığını beyan etmiştir. 

Bun nla beraber iyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre Ameri· 
ka hükumetinin bu şekilde bir nota 
gönderilmesini derpiş etmesi ihtima· 
1i vardır. Şimdiki halde hükümet ağ -
lehi iht 0 mal Amerika'nın Tiran elçisi 

Hugh Grant'ı geri çağıracaktır. Çe
koslovakya hadisesi esnasında da A -
merika'nın bu şekilde bir tedbir itti -
haz etti i hatırlardadır. 

İspanya' da 

Faslı kıtalar 
memleketlerine 

dönüyorlar 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

leyhe talimat verilmişti .. İspanya hü
kümeti İspanya'ya yeni İtalyan kıta
ları gelmediğin: bildirmiştir. Bunun
la beraber mareşalin avdeti bu teşeb
büs ile alakadar değildir. 

Saat 16 da yapılan kabine konseyi 
içtimaından evel B. Daladye mareşal 
Peten'i kabul etmiştir. 

Faslı kıtalar memleketlerine 
dönü.vorlar 

Madrit, 11 a.a. - İspanya harbine 
iştirak etmiş olan Faslı bir çok kı

talar Fas'a dönmeğe hazırlanmakta
dırlar. 

Faslılardan mürekkep bir çok ta
burlar, trenle Kadik'e hareket etmiş
lerdir. Orada, Fas'a gitmek üzere ge
milere bineceklerdir. 

ln~iltere ve lrlanda sefirleri 
Burgos, 11 a.a. - İrlanda'nın yeni 

Burgos sefiri, itimatnamesini ver
miştir. 

İngiliz sefiri, beraberinde bütün 
sefaret erkanı olduğu halde Sain· Se
bastiyen'den gelmiştir. Mumaileyh, 
derhal hariciye nazırı general Jorda
na'yı ziyaret etmiştir. 

İngiltere büyük elçisi Sir Maurice 
Peteron general Frankoya itimat mek 
tubunu vermiştir: 

Büyük elçi söylediği nutukta ez
cümle: 

"Bu sefer, çektiği istirabla bütün 
dünyanın bilhassa memleketinin sem· 
patiıı;ini üzerine çekmiş olan yeni İs
panya 'ya gelmiş olmakla beraber, is
panya bana yabancı değildir, demiş

tir. 
General Franko, sefirin nutukuna 

ezrümle şu sözlerle mukabele etmiş
tir: 
"Tanıyacağınız yeni ispanya, en

ternasyonal komünistin tahribkar ku 
vetini kendi toprağında yenerek bü
yük tehlike içine düşmüş bulunan i
manı ve·medeniyetini kurtarmak su
retiyle dünyaya büyük hizmette bu
lunduktan sonra bütün hayatiyet ku
vetiyle ortaya çıkmıştır. ,, 

Macaristan ve 
Peru Milletler 
Cemiyetinden 

çekildiler 

Fevkalade bir hal çıkarsa 
Öğrenildiğine göre bu müzakere · 

fevkalade haller rnüvacehesinde icap 
eden tedbirlerin derpiş edilmesine 
ve hatta ittihaz ve tatbik olunması -
na elverişlidir. 

Çarşamba günü öğleden sonra me
busan meclisi hariciye encümeni, re
is B. Mistler'in şimdiki beynelmilel 
meşkuk vaziyette Fransa hükümeti
nin vaziyeti ne olduğu hakkında ve· 
recegı izahatı dinlemek üzere bir 
toplantı yapacaktır. 

Nihayet nazırlar meclisi, gene çar
şamba günü toplanacak ve bugünkü 
kabine içtimaında ittihaz edilecek o -
lan tedbirleri tasdik edecektir. 

Kabine konseyinin toplantsı 
Paris, 11 a.a. - Kabine konseyi sa

at on altıda B. Daladiye'nin başkanlı
ğında toplanmış ve saat 18.30 a kadar 
müzakerede bulunmuştur. 

Toplantı sonunda matbuata aşağı
daki tebliğ verilmiştir: 

"B. Daladiye'nin başkanlığında 

toplanan kabine konseyi pazar günü 
toplanan milli müdafaa nazırları kon
feransında tatbikinekarar verilmiş o
lan tedbirleri tasvip etmiş ve yarınki 
nazırlar meclisinin tasvibine arzedile
cek olan yeni kararları tetkik eyle
miştir.,, 

Kabine toplantısından sonra B. 
Daladiye, B. Bonne ile hava nazırını 
kabul etmiştir. 

Hüklimct azası kabine toplantısın
da verilen kararlar hakkında çok sıkı 
bir ketumiyet göstermektedirler. An
cak söylenen sözlerden elde edilen 
intibaa göre "hükümet memleketi i -
cabında her ihtimali karşılıyacak va -
ziyete koymak için bütün tedbirleri 
almıştır.,, 

Hariciye nazırı Bonne bu sabah 
Sovyet büyük elçisi Suriç'i kabul et
miştir. 

Diğer taraftan Başvekil Daladiye, 
Amerika btiyük elçisi Bullitt'i ve on
dan sonra da Romanya hariciye neza
reti genel sekreterini kabul etmiştir. 

Franıa ve lnl(iltere'nin Akdeniz 
filoları hareket haline Retirildi 

Paris, 11 a.a. - Pöti Pariz
yen gazetesinin yazdığına gö
re, Fransa ve lngiltere'nin Ak
deniz filoları takviye edil.mit 
ve hareket haline getirilmiı· 
tir. İngiltere, Korfu adasını it· 
gal etmemekle beraber yunan 
adaları açıklarında İngiliz 
harp gemilerinin gözükmesi 
beklenebilir. 

lnRiltere Malta'nın emniyeti 
için tedbir aldı 

Londra, 11 a.a. - İngiliz hükümeti 
Malta'nın emniyeti için bazı ihtiyat 

Gene bu gazete Romanya'nın ingi -
liz - Polonya müdafaa paktına müma
sil İngiltere ile bir pakt akdine ama
de olduğunu Londra'ya bildirdiğini 

yazmaktadır. 
Sovyetler Birliğinin Londra sefiri, 

bu sabah hariciye nezaretine giderek 
orada yarım saatten fazla kalmıştır. 

Arnavut parlamentosu 
toplanıyor 

Roma, 11 a.a. - Muvakkat arnavut 
konseyi, müessesan meclisini yarın 
saat 16 da içtimaa davet etmiştir. İç
timada bütün Arnavutluk vilayetle -
rinin delegeleri hazır bulunacaklar -
dır. 

Askeri harekatın son vaziyeti 
Roma, 11 a.a. - Tiran'dan bildirili

yor: Santi Koranta'dan hareket ede -
rek Arjirokastro'yu işgal eden kol te
pedelen ve Tiran'dan Elbesan'a hare
ket eden kol da Devoli'ye varmıştır. 

Arnavutlar mukavemete Jevam 
ediyorlar 

Paris, 11 a.a. - Havas - Pa
ria'teki Arnavutluk elçiliği tara -
fmdan tebliğ edilmi~tir : 

Salahiyetli kaynaktan öğren -
diğimize göre, Fransa'nın Sent -
sir harbiye mektebinden mezun 
bulunan prens Ali ve Hüseyin'in 
idarelerindeki zabit ve jandarma 
dağlılarla İtalyanlar arasında 
lialen Arjirokaato ve Albaaan'da 
§İddetli muharebeler cereyan et
mektedir. 

Arnavutluk elçilerine yollanan 
tamim 

Tiran, 11 a.a. - Muvakkat idari ko
mite bu sabah tekrar toplanmış ve ya
bancı memleketlerdeki Arnavutluk 
mümessillerine bir tamim göndererek 
bunları memleketteki değişiklikten 

haberdar ve yeni bir emre kadar her 
türlü diplomatik faaliyetten istinka
fa davet eylemiştir. 

Polonya İngiltere ile 

anlaıma imzalarsa 

Leh-Alman 
itilafının feshi 
ihtimali var 

tedbirleri almıştır. Malta deniz üssün Bedin, 11 a.a. - Siyasi mahfiller, 
Budapeşte, 11 a.a. - Hükümet mil- deki harp gemileri mürettebatından Berlin ile Varşova arasında halihazır 

!etler cemiyetine gönderdiği bir mek- mezun olanlar geri çağrılmış ve Mal- da hiç bir müzakere yapılmamakta 
tupta Milletler Cemiyetinden çekildi· ta ile Sicilya arasındaki hava nakli- olduğunu beyan etmektedir. Alman 
ğini, yalnız teknik sahada teşriki me· d d 1 s h"l h yatı ur uru muştur. a ı ve ava hükümeti, B. Bek'in Londra'daki gö-
saiye ve beynelmilel adalet divanı i- f ba 1 h . t' müda aa tarya arı arp vazıye ıne rü•melerden sonra ittihaz edeceği ka-
le is teşkilatına iştirake devam ede - . . :;' 

getirilmıştır. rarı beklemektedir. Egv er Polonya, İn 
ceğini bildirmiştir. h d 

Royter ajansı Cebelüttarık u u • giltere ile bir itilaf aktedecek olursa, 
Peru da Milletler Cemiyetinden dunun takviye edildiği haberlerini alman büklimeti böyle bir itilafın 934 

çekildi yalanlamaktadır. tarihli Hitler - Pilsudski itilafı ile ne 
Cenevre, 11 a.a. - Peru da Millet· d k d k bil" l"f ld ğ I nl(iliz kabinesinin hariciye er eceye a ar a ı te ı o u unu 

ler Cemiyetinden çekilmiştir. Peru da k"k d kti komitesi toplandı tet 1 e ece r. 
Milletler Cemiyetinden çekildiğini 
bildiren telgrafta Macariı:.tan gibi Londra, 11 a.a. - Lord Halifaks, İyi malUmat almakta olan mahfil -
beynelmilel adalet divanında ve iş Sovyet büyük elçisi ile görüştükten ler, hatta Almanyan'ın fesih için der· 
bürosunda işbirliğine devam edeceği· sonra B. Çcmberleyn ile uzun bir mü- pi§ edilmiş olan mühleti hesaba kat
ni kaydeylemiştir. liikatta bulunmutşur. Kabinenin bari- makaızın karşı tarafın şartları keyfi 

Her iki hükümet de bu hususta pak ciye komitesi saat l5 te toplanmıştır. surette tadil etmiş olduğunu esbabı 
tın birinci maddesinin üçüncü fıkra- Toplantıya BB. Çcmberleyn, Samuel mucibe olarak ileri sürmek suretiyle 

Bitarallık kanunu I mayıstan sına dayanmaktadırlar. Bu fıkrada Hor, Tomas İnskip, Halifaks, Morri- Almanya - Polonya anlaşmasının hü-
önce deiiştirilemiyecek şöyle denilmektedir: son ve Alexander Kadogan iştirak et- kümden sakıt ilan etmesi de ihtimal 

"Her aza, o anda bu pakttaki veci- mişlerdir. dahilindedir. 
Va• ington, 11 a.a. - Demokrat 1i · belerde dahil olmak üzere beynelmi - K 1 B Çe berleyn'· kabul etmı'ş ıra ı · m ı • Alman mahfilleri, Avrupa vaziyeti-

d ı · k t" .. b't fl k lel teahhütlerini ifa etmiş bulunmak · er erının anaa ıne gore, ı ara 1 tır. nin muslihane bir surette seyrini ta-
. şartile iki senelik bir preavi vermek 

kanununda yapılacak tadillerın çe- kip edecegvi hakkında büyük bir iti. 
suretiyle cemiyetten çekilebilir.,, 

tinliği bu kanunun 1 mayıstan evel Ka raden ı·z ve mat ızhar etmektedirler. Bu mahfil-......................................... " 
değiştlrılmesine mani olmaktadır. • ler Almanya'nın hiç bir ihtilaf zuhur 
Halbuki mezkur kanun 1 mayısa ka- E Çocuk bir cihandır. Çocuk E- etmeden tatmin edileceği ve Polonya-
dar muteber bulunuyordu. . K Eg e'de f 1 rtı na nın lngiltere'nin kendisini ingiliz as-sırgeme urumu binlerce ci -
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. 
lsviçre 'de bir heyelan faciası 

Dağdan kopan kayalar 
sekiz kişi bulunan İçinde yirmi 

bir evin üstüne düştü 
Bern, 11 a.a. - Flims - Grisons - civarında kain Fi daz' da, için

de 28 kişi bulunan bir çocuk pansiyonu dağdan kayan kayaların 
altında kalmıştır. Yaraları ağır ve hafif olmak üzere 11 kişi en -
kaz alfmdan çıkarılmış ise de bunlardan 5 i ölmüştür. 12 çocuk 
bulunamamıştır. 

----ı Facia kurbanları arasında büyük • 

Ç 
• k b • 

1 
.1 ler ve çocuklar vardır. Facia hakkın • 

ın mu a 1 da şu tafsilat verilmektedir : 
Fidaz halkı dün saat 15.45 de Fil -

taarruzu 

devam ediyt>r 

Japonya Çin siyasetini 
değiştirmiyecek 

Şunking, 11 a.a. - Çin ajans.mm 
bir tebliğine göre, Çin kuvetleri mu
vaf fakiyetle mukabil taarruzlarına 
devam ederek Nançang'ın önüne gel-

mişlerdir. . . . 
Kan nehrinin garp sahılınde ıse 

fırkalarımız pazar günü işgal edilen 
Kaoan ile Fengşin'in arasında bulun
maktadır. 

Hupeh çephesinde cumartesi günü 
başlıyan taarruzumuz da inkişaf et· 
mektedir. Hankov etrafında bir ya
rım daire çizdik ve bu şehri şimalden, 
cenuptan ve garpta"n sardık. Buralar
da cumartesinden beri birçok şehri 
işgal ettik. 

Japonlar tekrar faaliyete 
Reçtiler 

Çunking, 11 a.a. - Çin ajansı Ho
peh'in cenubunda japon kıtalarının 
tekrar faaliyete geçtiğini ve Çung· 
çeng'in cenubunda ilerliyerek Çang
şa'nın 90 kilometre şimali şarkisine 
vardığını bildirmektedir. 

Japonya' nın Cin aiyaşeti 
d eiiş.miyecek 

Tokyo, 11 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: Çin işleri meclisi ile hükü
met arasında irtibatı temine memur 
olanların yaptıkları ilk konferansta 
bir nutuk söyliyen Hiranuma, Japon
ya'nın Çin siyasetinin konoye tara
fından geçen 22 ilkkanunda çizilmiş 
olduğunu hatrılatmış ve Çin'in Ja· 
ponya tarafından düşünüldüğü gibi 
yeniden kurulmasının askeri harekat 
esnasında uğranılan güçlükler derece 
sinde muazzam olacağını söylemiş

tir. 
Hiranuma, hiç bir devleti Çin

den uzak tutmayı veya ecnebi ekono -
mik faaliyetlerini tahdit etmeği Ja • 
ponya'nın aklından geçirmediğini te· 
kit etmiştir. 

Nihayet Hiranuma, Çin - Japon 
anlaşmazlığının başından beri mual
lakta bulunan münazaalı meselelerin 
Japonya ile diğer ecnebi devletler a • 
rasında süratle halledilmesi lüzumu -
nu kaydeylemiştir. 

100.000 Cin askeri daha 
taarruza başladı 

Hongkong, 11 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: İngiliz büyük elçisi Sir Kerr 
Clark 8 nisanda Şanghaydan Çung
king'e hareket etmiştir. 

Çekiang vilayetinde toplanan yüz 
bin Çin askeri halen Sien-tang neh
rini geçerek ~imal istikametinde mu
kabil taarruza geçmiştir. 

· Hava Kurumu 

Alüminum halitası 
Türkkuşu Genel Direktörlü

iünden: 

1 - 7-4-1939 da açık eksiltmeye ko
nulmuş olan Alüminyum halitası için 
teklif edilen bedel layık hadde bu -
lunmadığından ihtiyacın pazarlıkla 
teminine karar verilmiştir. 

2 - Halitanın muhammen bedeli 
sif Ankara 2.100.- Liradır. 

3 - Pazarlık 18-4-1939 salı günü 
saat 16.30 da Kurum Binasında yapı
lacaktır. 

4 - Şartnamesi parasızdır. 
5 - lstiyenlerin Türkkuşu satınal-

masına müracaatları. 1243 

• 

merstein'de şiddetli bir uğultu işit • 
mişlerdir. Her sene ilkbaharda bura • 
da çökme hadiseleri vuku bulmakta -
dır. Fakat bu seferki kadar şiddetli 
bir uğultu duyulmamıştı. Muazzam 
bir bulut halindeki tozlar dağıldığı 
zaman halk, korkunç bir manzara ile 
karşılaşmıştır. 

Ev büyüklüiünde kayalm 
Takriben üç yüz metre genişliğin -

de bir sahada, cürüyen bir kaya, ev bü
yüklüğünde parçalar halinde Flimera 
tein'in eteğine yuvarlanmıştır. Sunne
huersly çocuk pansiyonu, kaya par • 
çalarının altında kaybolmuştu. Derhal 
imdat istenmiş ve Fleius kilisesinin 
çanları çalmıya başlamıştır. Kurtarma 
ekipleri lazım gelen malzeme ile bir
likte biraz sonra vaka mahalline git· 
mişlerdir. İtfaiye, polis, askeri kıtalar 
ve hastabakıcılar öğleden sonra ak • 
şama kadar facia kurbanlarını kurtar· 
mıya uğraşmışlardır. Her lahze dağ • 
dan kopan kayalar, ameliyatı sekteye 
uğratmakta idi. 

Hadiseler 
karşısında .•. 

(Başı 1 inci sayfada) 

verilecektir. 
Türkiye kendi ehemiyetini ve 

kuvetini bilir. Bundan başka, bir 
milletin tarihinde birkaç defa te
kerrür etmesine ihtimal olmıyan 
en ağır imtiha·nların tecrübesin· 
den geçmi,izdir. Milli ve beyne) .. 
milel vazifelerimizi tesbit ve ifa: 
etmek hususunda hiç bir tered • 
düt ve isabetsizliğe düşmekliği • 
mize imkan tasavvur edilemez. 
Ne lüzumsuz vehamet tellallığı, 
ne de gafil nikbinliğe kapılmak-
sızın, hareketimizi, ancak, reali
teler ve milli menfaat icaplarına 
göre ayarlı tutmakta devam ede
ceğiz. Medeniyet ve insanlık için 
tek saadet nizamının ıulh ve em
niyet olduğu iddiasından ~şma• 
dık. Fakat hepsinin üstünde ve 
hepsinin esası olan davamız, 

kat'i ve mutlak istiklalimiz ve o. 
nun müdafaıuı hususunda gene 
o kadar kat'i ve mutlak karan· 
mız ve azmimizdir. 

F. R. ATA~ 

İtalya'da 200.000 
kişi silôh altlna çağırıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 

olunacaktır. 

Bu suretle ıilah altına alınan 
efradın adedi hakkında resmi 
mahafilde bir şey söylenmemekle 
beraber, bunu iki yÜz bin olarak 
tahmin etmek doğru olur. Bu su
retle silah altında bulunan ordu 
mevcudu asgari 950 bin kiıiye 
varmış bulunuyor. 

Resmi teblii! 
Roma, 11 a.a. - Bazı sınıfların si

lah altına çağrıldığı aşağıdaki resmi 
tebliğle teeyyüt etmektedir: 

1901 ve 1902 sınıflarının tamamen 
silah altına çağrılması, 1917 ve 1918 
sınıflarının tamamlanması ve diğer 

sınıfların mutehassıslarının silah al· 
tına ahnması suretiyle Metropolde 
bulunan italyan ordusu mevcudu çok 
mühim bir seviyeyi bulmuştur. Fev
kalade ahval hariç olmak üzere artık 
diğer sınıflar silah altına çağrılmıya· 
caktır. 

lnsaat 
.;, 

yapanlara 
Ayan hariciye encümeni reisi Pitt- I keri gibi kullanmasına müsaade etmi· 

man yaptığı beyanatta mezkur kanu - ıam kucağında taşıyan bir İstanbul, 11 (Telefonla) - Karadc- yeceği kanaatini beslemektedirler. En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, yüzde 
nun daha bir veya iki ay tmedidini malıeddir. Yılda bir lira verip niz ve Ege'de şiddetli fırtına vardır. Aynı mahfiller, hiç bir tahrikin al- üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş olan (Öz-
teklıf ed~cegini söylemiştir. siz de üye olunuz I Bu yüzden birçok kazalar olduğu bil- man siyasetini takip etmekte olduğu genel fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 

Ayan hariciye necümeni perşembe dirilmektedir. Küçük bir kaza atlatan yoldan çeviremiyeceğini ilive ediyor· kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 
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T. c. . 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans 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 aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 I..ira 

4 500 .. 2.000 .. 1 

4 
40 

100 
120 
160 

.. 
,, 
,, 

" .. 

250 
100 
50 

40 
20 

.. 
.. 
.. .. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 

4.800 

3.200 

" 
" 
" .. 
" 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağ1 düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara dördüncü icra memurluğundan : 
Ankara'nın müdafaai hukuk caddesinde kartal müskhat fabrikası sahi

bi olup halen ikametgahı meçhul bulunan Ahmet Ramie: 

Hüseyin Güllüye bir kıt'a icar mukavelesile ezgayri masraf 375 lira icar 
bedelinden borcunuzdan dolayı alacaklı vekilinin talebi üzerine 18-2-939 

tarihinde mecur fabrika dahilinde aşağıda cinsi, nevi, kıymeti yazılı eşya
larınızın icra ve iflas kanununun 270 inci maddesine tevfikan tesbit ve def
teri yapılmıı ve aynı maddenin son fıkrası mucibince alacaklı müddeti için 
d: ~ehinlerin paraya çevrilmesi yolile takip talebinde bulunmuştur. Adre
sıntze gönderilen ödeme emri ikametgahınızın meçhuliyeti hasebile bilateb
li~ iade edildiğinden talep veçhile tebliğatın ilanen tebliğine karar veril
rnıı ve keyfiyet 18-3-939 tarihli Ulus gazctesile neşir ve ilan edilerek müd
deti içinde bir itirazda bulunmadığınızdan dolayı muamele tekemmül etmiş 
ve a1._acaklı vekili bu kere eşyanın satışın1 istemiş ve satışa karar verilmiş 
oldugundan mezkur eşyanın müdafaai hukuk caddesinde Kartal müskirat 
fabrikasında 19-4-939 günü saat 11-12 de birinci artırması ve muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 22-4-939 da saat 11-12 de ikinci artır
rnası icra olunarak satılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (1309) 

L. Kr. --6 
10 

1 
5 
7 
3 
s 
2 
3 
3 
4 

1 
30 
10 
ıs 

10 
20 
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25 
3 

12 
200 

500 

1 
1 

00 
00 

so 

50 
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1 
s 

3 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 

1 
1 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

4 

1 
2 

Cinsi 

İki çekmeceli yazı masası kırmızı boyalı 
Kırmızı yüzlü damoska 4 koltuk ı kanape 

kanape 
Sandalya ellişer kuruştan 
Kanape kadife yüzlü 
Karyola adi demirden 
Elbise askısı 
Tıpamantar 10 kilo 
Hazaran koltuk 
Gürgen sandalye 
Adi tahta masa 
Beyaz boyalı masa 
Tahta etejer 
Tahta koltuk üzeri kadifeli adi 

1 küçük 

Üzeri çinko ·kaplı 3,5 metre boyunda tezgah 

.. ,, 
" 

2 
Çengelli şişe kurutma askısı 
Beyaz dolap altı çekmeceli 
Baskül 
Tahta sandık 
Demir varil 
Saç varil ağzı açık 
.Dolap iki gözlü 

.. 

" 
,, .. 

Büyük sağlam rakı fıçı ve rakı doldurma makinesi 
sarı bakırdan 

Tulumba bir adet ve imbik maa kazan 
Merdiven 
Sandalye ufak (1309) ]1307 

Kiralık binalar 
Vakıflar Umum 

Senelik muham-
Müdürlüğün den : 

men kirası 
Mevkii No. 

Muvakkat 
teminatı 

Cinsi 

PApani zafer 56 Papani mescidi 
sokağı binası 

Lira 

300 

Lira K. 

22 so 
Arslanhane 12 Koyunbaba 
Yalo sokak mescit binası 180 l3 SO 

Yukarda evsafı yazılı mescit binaları teslim gününden itibaren bir sene 
müddetle ve açık artırma yoluyla kiraya verilecektir. İhaleleri 20-4-939 
tarihine tesadüf eden perşembe günü saat ıs te vakıflar umum müdürlüğü 
varidat mudurluğimde yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek istiyen-
lerin adı geçen müdürlüğe müracaatları (1323) 11320 

Aranıyor: 

Mübadil bonosu aranıyor - İkinci 
B. tertibi mübadil bonosu olup da sat
mak istiyenler merkez bankasında 
kupon servisinde Sabri Falaya müra-
caatları. 1225 

Satılık frak aranıyor - Az kulla -
nılmış orta boyda bir kat frak satına
lınacaktır. Adres: Beyoğlu kolahane-
si - Karaoğlan 1249 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1255 

Ortak aranıyor - İyi kar temin e
den bir iş için 500 lira sermayeli bir 
ortak aranıyor. Anafartalar cad. Tü
tüncü İsmail Taşova vastasiyle H. H. 
adresine müracaat 1263 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kuçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuru& 
İki defa için 50 Kuruı 
üç defa için 70 Kuru& 

Dort ılefıı için 80 Kuruıı 
Devamlı kuc;uk ilanlardan her de
fası içın 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa ncı;redilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her utır, kelime arala
rındaki bo5luklar mlistcsna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir kiıçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır iı;in 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük illinların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i-
15nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık: 
Satılık arsalar - Ankara'nın her 

semtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 

Kiralık daire - Yenişehir'de Ba
kanlık karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat S oda 1 salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Ti: 1265 1105 

Telefon: 1538 1166 

Kiralık Ap. - ., oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 

Devren Satılık - Hacıbayram çarşı 
sokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
satılıktır. Mezkur dükkana müracaat. 

1167 

Ti: 1616 1128 

Kiralılc - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın güzel manzara, su, elektrik 
havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
müracaat. Telefon: 3629 1153 

Kiralık - 4 oda 1 salon kamilcn 
parke döşeJi tam konforlu bahce için
de müstakil bir ev. Yenişehir Selanik 
caddesi No. 47 Tel: 3364 1154 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza
ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 1180 

Kiralık - Üçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şısı Telgaza giden İlkiz sokak N o: 2ll 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necati okulu kar.şısında Uğur a -
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere müracaat. 1208 

Kiralık ü~ daire - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı No: 7 dört büyük bir kü
çük oda, bir hol kullanışlı, yeni ya -
pılmıştır. 1209 

Kiralık - Yenişehir'de İsmet Paşa 
caddesi son durak Kocatcpe'de Çoruh 
sokağında 3 No.hı apartmanda k?l~ri
ferli bir banyo ve bir mutfak ve ıkı o
dalı bir daire kiıalıktır. Apartman ka
pıcısına müracaat 1216 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-

1227 ze müracaat. 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu S oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Tl. 
2652 1232 

Kiralık - Bahçeli evler koopera
tifinde tip B. 4 No. 137 iki kat, beş 
ada, bütün konfor, Ziraat Bankası 
Merkez muhaberesinde Muharrem 
Kazıma müracaat. 1238 

Kiralık daire - Yenişehir'de Se-
15.nik caddesinde 46 No. Başara a
partımanında S odalı konforlu bir 
daire kiralıktır. Bekçisine müracaat. 

1252 

Kiralık doirclcr - İtfaiye meydanı 
Belediyeler bankası arkasında Pamuk 
çu apartmanında kiralık iki, üç odalı 
daireler. 1261 

Kiralık - 1 büyük 1 ki.içiik oda. 
banyo, mutfak, hol ve saire. Postane 
caddesi Ankara oteli katibi Mahmu-
da müracaat. 1264 

Kiralık oda - Otobüs durağı her 
tarafa yakın tam konfor miisait. şera· 
it. 12-13 veya 18-19 arası :· _şehı.~ Kı
zılay yanı özen mahallebıcı dukka-
nından sorulması. 1270 

Kiralık apartıman - Atatürk bul· 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tu~a 
Ap. da S oda 1 hol kaloriferli vebolıt· 

Satılık eşya - Oda takımı, halı, 
büfe ve saire: her gün Yenişehir De -
mirtepe Yenigün sokak No. 2/1 Güp-
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
susi Foı d uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
sefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait Sl m cepheli 1056 mı. D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

Motosiklet satılıyor - İngiliz Tri
yof marka çok az kullanılmış, Müda • 
fayı Hukuk (Çankırı) caddesi No: 79 
Motosikletçi Recep Dinçman'a müra-
caat. 1207 

Spor otomobil - Beş kişilik acele 
satılıktır. Görmek için: Yenişehir Ne 
catibey caddesi No. 16 kapucudan. 
Görüşmek için: Her gün 13 - 14 tele • 
fon: 3183 Haliik. 1217 

Satılık arsa - Ycnişehir'de Ko
nur sokak ıs ve 20 numaralı apartı
manlann arasındaki 20 metre cephesi 
45 metre derinliği olan güzel manza
ralı bir arsa satılıktır. Beş kat apartı
man yapmıya müsaittir. Taliplerin 
2605 numaralı telefona müracaat et • 
mesi. 1222 

Acele satılık arsa - jandarma o· 
kulu yanında 560 M2 Maltepenin en 
hakim yerinde 570 M2 uygun fiyatla 
verilecek Tel: 1538 1229 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında 20 M. yiizU olan 428 M2 ar
sa gayet uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1230 

A celc satılık otomobil - Takside 
çalışan sağlam bir Şevrole çok ucuz 
fiyatla. Müracaat: İtfaiye Mey. Kır -
şehir hanı katip ve sahiplerine Tel: 
3313 1231 

Maltcpede satılık arsalor - Ekim 
ve Akın sokaklarında irnarca yarsel: 
lenmiş arsa satılıktır taliplcnn yem 
halde 4 No. ya veya tel: 2368 1233 

Satılık iki dişi ceylan -. Pek k~
cük olarak alınan vetamamıyle eh~ı: 
İeştirilmiş h5len üçer yaşında ıkı 

·la~n Ankara'dan acele ayrılış dola-ce} . .. 
yısiyle satılıktır. İstiyenlenn . gor· 
mek ve görüşmek üzere Cebecı D~
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mu-
racaatı. 

1245 

Satılık arsa - Yenişehirde Şfı~?~~ 
devlet ittisalinde üç tarafı açık. yuzu 
bahçeye nazır güzel bir arsa ~tıhk. 
t 2988. telefon numarasına muraca. 
ır. 1246 

atları. 

Satılık - Yenişehirde Me~lis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebecı asfal-

•. . d narsellcnmioı. ve etrafları 
tı uzcrın e ,. :r 

evlerle suslenıniş eşsiz arsalar. 
T. 2992 1259 

Satılık otomobil - 193l Model.~u
ik marka satılık. 5047 telefona mura-

caat. 1262 

Satılık - Küçük evler .yap.ı koope-
1 atifinin hisselerinden hır hısse satı-
lıktır. Tel. 2406 1274 

ten geçme sıcak sulu. 1281 I 
ş vcrt•nlcı·: 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul- -------
varı Ökmen Ap. da No. 8 de bekarlara Aranıyor _ Bihakkın kasiy~rli~ 
elverişli konforlu oda. Tl: 3792 yapmağa muktedir bir Bayana ıhtı-

Satılık: 

Acele satılık ap:ırtıman - Karanfil 
sokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 

lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dun bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satılık hane - Kavaklıdere fran • 
sız, macar, yugoslav sefaretleri ara
sında ve köşede bahçr. içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 

yaç vardır. Arzu edcnle~n Bankalar 
caddesinde Yıldız Kırtasıye •mağaza-
sına müracaatları. 1178 

Muhasebe memuru aranıyor - Or
ta ticaret mektebini bitirmiş bulun
ması şart, yazı ve rakamları düzgün 
bir genç muhasebe memuru ~ranıy~:· 
Ulus'ta (İş) rumuzuna tahnren mu-

1224 ıacaat. 

Diki§ bilen genç bir bayan aranı
yor. - Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Toygar Ap. No. S e müracaat. 1279 

-9-' 

Hari,ten gelen menba suyu fiallara 
Belediye Reisliğinden : 

Hariçten Ankara'ya ge~irilen menba sularının yeni ~~
macana aatıf fiyatları qagıda yazılmııtır. Sayın halka ılan 
olunur. (1316). 11314 

t 
Suyun cinsi 

Depoda yeni 
Satış Fiatı 

Krş. 

Bakkallarda ve 
Evlere teslim Fi. 

Krş. 

Taıdelen Suyu: 

30 litrelik damacana 

Defneli Suyu: 

30 litrelik damacana 

30 litrelik damacana 
60 litrelik damacana 

Kaplanlı Suyu: 

65 litrelik damacana 

65 litrelik damacana 

Kayııdağ Suyu : 

65 litrelik damacana 

Koca taş Suyu: 

90 

95 

70 
132.S 

92 

192 

192 

192 

• 

100 

105 

75 
142.S 

102 

202 

202 

202 

Ankara dördüncü icra memurluğundan : 
Cinsi, nevi, kıymeti aşağıda yazılı mallar bir borçtan dolayı açık artır

ma ile satılacağından artırma Ankara'nın Müdafaai Hukuk caddesinde 
Kartal müskirat fabrikasında 19-4-939 günü saat 11-12 de icra olunacaktır. 
Mezkfır günde muhammen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
artırma 22-4-939 tarihinde saat 11-12 arasında icra olunacaktır. İştirak ede
ceklerin gösterilen gün ve saatte mezkur mahalde bulunmaları ilan olunur. 
L. Kr. Adet Cinsi 

6 00 1 

s 
İki çekmeceli yazı masası kırmızı boyalı 

10 00 Kırmızı yüzlü damoska 4 koltuk 1 kanape 1 küçük 
kanape 

1 50 
s 
7 

3 

3 
] 

l 
2 

Sandalya ellişer kuruştan 
Kanape kadife yüzlü 
KaryoJa adi demirden 
Elbise askısı 

5 
2 1 

2 

1 
1 
1 
1 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

4 

Tıpamantar 10 kilo 

Hazaran koltuk 
3 Gürgen sandalye 
3 Adi tahta masa 
4 Beyaz boyalı masa 

50 Tahta etejer 
1 

30 
10 
15 
10 
20 

Tahta kol.tuk üzeri kadifeli adi 
Üzeri çinko kaplı 3,5 metre boyunda tezgah 

" n ,, 2 tJ H " 

Çengelli şişe kurutma askıııı 
Beyaz dolap altı sekmeceli 
Baskül 
Tahta sandık 
Demir varil 

8 
25 

3 
12 

200 

, Saç varil ağzı açık 
Dolap iki gözlü 
Büyük sağlam rakı fıçı ve rakı doldurma makinesi 

sarı bakırdan 

500 
1 
1 

1 
2 

Tulumba bir adet ve imbik maa kazan 
Merdiven 

"Sandalye ufak 

Ankara Belediyesi 

Satllık hayvanlar 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Bele<liye zabıtası memurları 

tarafından başı boş olarak yakalanan 
ı koyun, 21 tavuk, 3 ördek ile 1 kaz 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 14. 4. 939 cuma gü
nü saat tam sekizd~ Akköprüde hay
van pazarında memurumuza müraca-
atları. (1306) 11300 

2 nevi yağ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Su işleri idaresi için alır.<"cak 
6000 kilo dizel motörü yağı ile 600 
kilo otomobil yağı on beş gün müd
detle ayrı ayrı açık eksiltmiye konul 
muştur. 

2 - Dizel yağının muhammen be
deli 2400 liradır. 

3 - Dizel yağının muvakat temi
natı 180 liradır. 

Otomobil yağının muhammen bede 
li 300 liradır. Otomobil yağının mu
vakat teminatı (22,50) liradır. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyen 
!erin her gün yazı işleri kalemine 
gelmeleri ve isteklilerinde 28. 4. 939 
cüma gün saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (1322) 

11319 

1310) 11308 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

Muhasebe için yaptırılacak 1000 
dlt vezne makbuzu pazarlıkla alın
mak üzere bir hafta miiddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 30 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini gör

mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerinde 21. 4. 939 
cuma günü saat 10.30 da belediye en
cümenine müracaatları. (1317) 11215 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Postahane caddesinde imarın 
850 adasında 380 metre murabbaında
ki 11 numaralı parselde belediye ma
lı 6345 lira kıymeti muhammeneli 
(211,50) metre murabbaı yer kapalı 
zarf usuliyle arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28. 4. 939 cuma günü 
saat 11 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 476 1i • 
radır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
müracat eylemeleri ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 28-4.939 
cuma günü saat ona kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (1321) 11318 

Alakadarlann naıan dikkatine 
f anyanlar: Belediye Riyasetinden : 

Cebecide pazar yeri ile bitişiğindeki 
l§ arıyor - Hesap tetkiki, ticari yeşil sahaya tesadüf eden gayri men -

muhasebe ve defter tutma usullerine kullerin istikUikine başlanacaktır. 
vakıf bir muhasip muvakkat veya da- Mutasarrıflarının tapulariyle imar mü 
imi. Ulus'ta (R) rumuzuna mektu: 1a 1 dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
müracaat. 1275 f (1299) 11303 



-lO- ULUS 

· : .· TÜ'ze Bakanh§ı ... . . . 

Bir mütercim alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

3 - İlk teminatı 174 lira 38 kuruş • Ayda 150 lira ücretle ve müsabaka 
olup şartnamesi her gün M. M. V. sa- ile bir mütercim alınacaktır. Müsaba
tın alma komisyonundan bedelsiz ola- ka imtihanı 17. Nisan 1939 pazartesi 
rak alınabilir. günü saat 15 te vekiilette yapılacak-

Ocak tômiri 96 kalem muhtelif ateı tuğlası 
ve har(lan ahnacak 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 tır. 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddclerinde- 1 Aranılan vasıflar şunlardır : 

'Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ki belgeler ve teminatlariyle birlikte 1 - Memurin kanunda yazılı me-
muayyen gün ve saatte komisyonda murluk evsafını haiz olmak; 

1 - Harp okulunda keşif üzerine o
caklar pazarlıkla tamir ettirilecek -
tir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

hazır bulunmaları. (ı223) 11228 2 - Türkçeden Fransızcaya ve 
Fransızcadan Türkçeye tercümeden 

So adet mikroskop ahnacak yapılacak imtihanda muvaffak ol
mak; 

2 - Keşif bedeli 300 liradır. Talip -
lerin 45 lira teminatlariylc birlikte 14-
4-939 cuma günü saat ıo da Ankara 
LV. satınalına komisyonuna gelme le -
ri. (1303) 11304 

4 cepanelik faphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Çorluya yakın bir mesefade 

dört adet cephanelik kapalı zarf usu
liylc münakasaya konmuştur. 

2 - !halesi 24 - 4 - 939 pazartesi gü
nü saat ı6 da Çorluda kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk pey 
}'arası 1710 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartname, keşif ve projelerini 
görmek istiyenlcr her gün Çorluda 
satınalma komisyonuna müracaatla 
ö t t'enebilirler. 

4 • İstekliler kanunun ikinci ve Ü 
çüncü maddelerindeki balgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
eve) teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları lfizımdır. 

(1312) 11309 

300.000 kilo sığır eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu birlikleri

nin 939 mali yılı ihtiyacı için 300,000 
kilo ı ır eti kapalı zarf usuliyle ek -
siltmcy e konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 
27 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 
5375 liradır. 

3 - İhalesi 1 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. İstekliler şartna
mesini 500 kuruş mukabilinde satın 
alma komisyonundan alabilirler. 

4 - Taliplerin kanunun 2, 3 mad • 
delerındeki vesaik ile teminat mektup 
lannı h avi zarflarını belli gün ve sa
atten en az bir saat eveline kadar 
Kırklareli askeri satın alma konıis -
yonuna vermeleri. (ı313) 11310 

. . 
60.000 kilo pıranç 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyanundan : 
ı - Harp okulu ve 2. inci Kor ihti

yacı için 60.000 kilo pirinç K. zarfla 
eksiltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 14400 lira olup 
muvakkat teminatı ı080 liradrı. 

3 - Eksiltmesi 24. 4. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günu 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü madelerinde istenilen belgeleriyle 
biriktc: ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirli -
ği satın alma komisyonuna vermele· 
ri (1212) 11213 

60.000 kilo bulgur 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma. Komisyanundan : 
1 - Kırklareli birlikleri ihtiyacı 

60.000 kilo bulgur K. zarfla eksiltme
ye konmuştur •. 

Tahmin edilen bedeli (26.950) lira 
olan 96 kalem muhtelif ateş tuğlası ve 
harçları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satınalma komisyonun
ca 24. 5. 939 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (l) lira (35) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (2021) lira (35) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
k Cir günde saat ı4 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vescükle mezkCir gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (1167) 11189 

5 ton ıarjor yayhğı (elik ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2600) lira 
olan 5 ton şarşör yayhğı çelik askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29. S. 939 
pazartesi günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (195) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte kdmisyona müracaatları. 
(1280) 11276 

Mülaahhit nam ve hesabma 
30 ton lüleci kili ahnacak 
Askeri Farikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • 
nundan: 

Tahmin edilen bedel (1200) lira o
lan 30 ton LUleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Aakeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 17. 4. 1939 pazartesi günü sa 
at 15.30 da eksiltme ile ihale edile
cektir §arname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakat te 
minat olan (90) lira ve 2490 sayılı ka 
nunu 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkCir 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1314) 11312 

Milli Müdafaa B. 

2 mütercim allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
MiJli Müdafaa Vekaleti tercüme şu

besine iki mütercim alnacaktır. Bun -
ların almanca, fransızca ve İngilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercüme yapabilmeleri şarttır. 
Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu~a 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
haiz bulunan taliplerin cvelemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları ile mü· 
racaatları ilan olunur. ( 1168) 11167 

M. M. V ckaleti Satın Alma Ko
misyonundan : : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiy~t 
(7990) yedi bin dokuz yüz d~~san 1~
ra olan 50 adet Mikroskop muteahhıt 
nam ve hesabına açık eksiltmeye ko -

nulmuştur. . 
2 - Eksiltmesi 29-5-939 pazartesı 

günü saat 11 dedir. .. . 
3 - İlk teminat (600) altı yuz lıra 

olup şartnamesi bedelsiz olarak her 
gün M.M.V. satın alma komisyonun -
dan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin temi -
natları ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı belgeler ile bir
likte ihale gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonunda hazır bulun
maları . (1878) 11301 

Kınk Eternitlerin tebdili 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : : 
1 - Keşif bedeli 1346 lira olan ge

nel kurmay binası çatısındaki kırık 
etemitlerin' değiştirilmesi işi pazar 
lıkla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 28. 4. 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 100 lira 10 kuruş 
olup şartnamesi yedi kuruş mukabi -
linde komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 mad -
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir -
likte muayyen gün ve saatte M. M. 
V. Satın Alma komisyonunda bulun-
maları. (1315) 11313 

Boyınd1rl ık B. 

Kanal temizleme ve tamir iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Ankara'da Etimesğut kanalla -

rının temizlenme ve tamir işleri keşif 
bedeli (10033) lira (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme S-5-939 tarihine rast • 
lıyan cuma günü saat 15 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdilrlüğü ıu ek • 
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) kuruş mukabilinde su • 
lar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin (752) lira (50) kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evci ellerinde bulunan bütün vesika -
larla birlikte bir istida ile vekalete mü 
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü -
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek -
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-

İ d ro fi I pamuk ali nacak mez. c1291> ıı302 2 - Tahmin bedeli 7200 lira olup 
muvak t teminatı 450 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24. 4. 939 pazarte· 
si günu saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me g unü 2490 sayılı kanunun 2,3, ün
çü marldelerinde istenilen bclgeleri
le bi lıkte ihale gün ve saatinden en 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyat (155) kuru_ş olan 1500 kilo idro
fil pamuk açık eksiltmiyc konulmuş-

geç bır saat evclinc kadar teminat ve tur. . 
tekli f mektuplarını Ankara L\'. amir 2 - İhalesi 22 nisan 939 mucartcsı 
liği satınalm;ı komisyonuna vermele· ı saat 10 dadır. 
ri. (1213) 11214 L------ --------

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muh. B. llk T. Eksiltme 
Kilo Li K. L. K . Şekli Tarihi Gün saat 

Cin 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica

ret Dairesinden : 
İstanbul 4 üncü Vakıf hanında 

23 numarada Hüseyin Tara. 
Sümerbank vekili avukat Cemal 

Hazım Görkmen tarafından aleyhini
ze ikame edilen 320 lira 37 kuruşluk 
alacak davasında : 

Yukarıda yazılı adresinize dava 
arzuhali sureti tebliğ ettirilmiş ve ta
rafınızdan bu davaya cevap dahi ve -
rilmiş olduğu halde duruşma için ta -
yin olunan günde mahkemede hazır 

Un 73000 12775 oo 958 13 K. zarf 20-4-939 Perşembe 10 bulunmanız hakkında tastir kılınan 
1 _ 938 . 939 senesi hudut birliği ihtiyacı için mukaveleye bağlanan davetiye varakasının mezkur handa 

ı20000 kilo unun bu kerre mukavelesi feshi dolayısiyle bakiye kalan yu- halen qöyle bir kiracı olmadığı beya -
karda yazılı mikdar unun hizasında gösterilen saatte yeniden kapalı zarfla niyle bila tebliğ iade edilmiş olduğu 

anlaşılmış ve davacı vekilinin talebi-
eksiltmeye konulduğu. . ile usulün 141 inci maddesi mucibince 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ahkamı dahilinde tanzım edecek· iUi.ncn tebligat yapılmasına karar ve-
lerı muktazi belgeler ve ilk teminatlarınıhavi teklif mektupl~ını noksan: rilmiştir. 
ıı~ca mühürlü zarfla birlikte makbuz mukabilinde en geç Artvın postanesı Duruşmanın muallak bulunduğu 
s at ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel Artvinde çarş: 2. 5. 939 tarihine müsadif salı günü 
içinde garnizon K. binasında Hd. Sa. Al. Ko. na gönderilmiş olmaları la- saat 9,30 da mahkemede hazır bulun -
z mdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. manız veya bir vekil gön.dermeniz 

3 _ Bu eksiltmeye dair şartname eksiltme gün ve saatine kadar komis- lüzumu davetiye yerine kaım olmak 
~ondan parasız olarak talep edilir ve gönderilir. (1170) . 11155 1 üzere ilanen tebliğ olunur. 1271 

3 - Fransızcadan başka ayrıca İn
gilizce, Almanca veya İtalyanca li
sanlarından birini bilenler ile dakti
lografi bilenler tercih edilir. 

(1319) 11316 

Bir kôtip alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Ayda yüz lira ücretle bir katip alı
nacaktır. 
Açılacak müsabaka imtihanına gir

mek için aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Memurin kanununn beşinci 

maddesinde yazılı vasıf ve şartları 

haiz olmak. 
2 - Hariçte başka bir işi olmamak 

ve yüksek mektep veya fakültelere 
müdavim bulunmamak. 

Müsabaka imtihanı aşağıdaki mad
delerden yapılacaktır. 

1 - Fransızca ve türkçc daktilog
rafi, 

2 - Fransızca gramer, 
Talip olanların ı 7. 4. 939 pazartesi 

gününe kadar istidalarını evrakı müs 
biteleriyle birlikte vekalete gönder
meleri ve imtihana girmek üzere 20. 
4. 939 perşembe günü saat 15 te ve
kalette hazır bulunmaları ilAn olu-
nur. (1320) 11317 

Orman ~·· fida.~.l!ğ(~j 

Dikenli tel ve (İmento ahnatak 
Ankara Orman Fidanlık Müdü

riyetinden : 
Beher topta 100 metre olmak üze

re ıooo top dikenli tel ile iki yüz tor
ba çimento 15 gün müddetle eksilt
miyc konulmu tur. 

Telin beher topu muhammen bede
li 3 lira 20 kuruş, çimentonun beher 
torbası 140 kuruştur. 

Şartname Ankara orman mesul mu 
hasipliğindedir. İhale 22. 4. 939 tarih 
cumartesi günil saat 10 da yapılaca
ğından isteklilerin % 7,S teminat ak
çesiyle mezkCir muhasip mcsullüğe 
gelmeleri ilan olunur. 11245 

D. Demiryollara 

Lokomotif ocağı tuğlası ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
18. ıo. 1937 tirihinde eksiltmesi 

yapılıp ihale edilen ve müteahhidi ta
rafından adi ocak tuğlaları hariç tes
lim edilemiyen lokomotif· ocağı tuğ -
laları ilk müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. Takri
ben 239 ton olan tuğlaların beher to
nunun muhammen bedeli 52,50 lira o
lup açık eksiltme 26. 5. 1939 cuma gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme 
dairesinde, Haydarpabada tesellüm 
ve sevk şefliğinde görülebilir. (1234) 

11280 

Ankara - Zonguldak 

arasındaki tren saatleri 
Devlet Demiryolları İkinci işlet

me Müdürlüğünden : 

Ankara - Zonguldak arasında her 
gün işlemekte bulunan yolcu katarı -
nın kalkış ve varış saatleri 15.4.939 
tarih cumartesi gününden itibaren a
şağıda gösterildiği veçhile değiştiril
miştir. 

Varış 

Ankara 
Kalecik 20.50 
Çankırı 23.12 
Kurşunlu 2.11 
Çerkeş 3.11 
İsmet paşa 4.00 
Eskipazar 4.46 
Karabük 5.58 
Cebeciler 7.06 
Çaycuma 8.10 
Zonguldak 9.48 

Kalkış 

ı7.08 

20.54 
23.30 

2.13 
3.21 
4.12 
4.52 
6.13 
7.12 
8.14 

Zonguldak - Ankara arasındaki 
yolcu treni eski tarifesi mucibince 
seyrü sefer edecektir. (1287) 

11261 

Sürat kontrol saati ve 

teferruatı alınacak 
O. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 

244 kalem Havshalter ve Rezsny sis -
temi sürat kontrol saati teferrüatı 

25. 5. ı939 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalrı ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazım

dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. (1235) 11281 

P. T. ve T. Md. 

Motör yağı alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den: 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden a

çık eksiltme suretiyle 2500 kilo D. T . 
F. ekstra hevvay dizel motör yağı alı
nacaktır. Muhammen fiyat 975 lira 
muvakkat teminat 74 liradır. 

Eksiltme 17-4-939 pazartesi saat on 
beşte müdürlük komisyonunda yapıla· 
cağından taliplerin o gün müracaatla-
rı ilan lunur. (1186) ııt86 

Enstitüler 

Elbise yaptırılacak 
Gazi Terbiye Enstitüsünden : 

1 - Gazi Terbiye enstitüsü kız ta
lebesi için 60 takım tayyör yaptırıla
caktır. Kumaş, malzeme işçilik dahil 
her takımın muhammen bedeli 24 lira, 
ilk teminat 108 liradır. 

2 - İhale açık eksiltme ile 17. 4. 939 
pazartesi günü saat 14 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek 

istiyenlerin enstitü direktörlüğüne 

müracaatları. (1152) 11160 

Zayi 

12 - 4 - 1939 __,. 

Köprü tômiri 
Ankara inhisarlar Başmüdürlü• 

ğünden : 

Çankırı tuzlasiyle şehir arasındaki 
yol üzerinde mevcut Keçit köprüsü • 
nün 141 lira 99 kuruşluk keşif vara • 
kasına göre tamiri işinin 20. 4. 939 ti 
rihinde saat 16 da baş müdürlüğümÜI 
binasında toplanacak komisyonda a • 
çık eksiltme ile talibine ihalesi icra e· 
dileceğinden taliplerin 10 lira 65 ku • 
ruş ilk teminat parasiyle komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (1160) 11ı65 

1 adet tahammur kabı ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

I - İdaremizin Paşabahçe müskirat 
fabrikası için plan ve şartnameleri mu· 
cibince 7 adet maa teefrruat tahammur 
kabı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Montaj dahil olarak muham • 
men bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te· 
minatı l 725 liradır. 

III - Eksiltme 11 mayıs 939 pcr • 
şembe günü saat ıs de Kabataş'ta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve planlar her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel 
mukabilintle alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
tefeı ruat ve evsafını gösterir teklifle
rini münakasa tarihinden on gün eve
tine kadar inhisarlar umum müdürlü
ğü miiskirat fabrikalar şubesine ver -
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü t eklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci m addede yazı
lı vesika ve% 7.5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapılı ıarfların ek
siltme günü en geç saat ı 4 de kadar yu
karıda adı geçen komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri la • 
zımrlır. (1922/ 1069) 11093 

Siğara kôğıdı allnacak 
İnhisarlar Umum Müdürhiğün

dt.n : • 

Türkiye Cümhuriyet 
I - Şartnamesi mucibince 26 1/ 2 

Merkez m/m lik Verje cinsinden 120.000 bo
Bankasından : 

Bay Çaloğlu Osman adına yazılı 

D sınıfından birlik 32365 numaralı 

Bankamız hisse senedi kaybedilmiş 

olduğundan artık hükmü kalmadığı 

vesahibine başka numaralı yeni bir 
senet verileceği bildirilir. 1280 

bin sigara kağıdı işi görülen lüzum ü
zerine ihale müddeti şeraiti sabıka da
iresinde temdit edilmiştir. 
lI - Eksiltme ı9 nisan 939 çarşam

ba günü saat ı4 te Kabataşta levazım 
ve mübayaa şubesindeki alım komis -
yonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin mühürlü teklif 
~llllllll~lllllllllllllllllllllllllllta,. mektubunun kanuni vesaik ile % 7,5 
- - güvenme parası makbuzu veya banka - s h b k · ı • : teminat mektubunu ihtiva edecek ka-- a ra e ç 1 e rı : palı zarflarını ihale saatinden bir saat 
: : eveline kadar mezkfir komisyon ba~-
":t ı 1111111111111111111111111111111111111 i=' ı kanlığına makbuz mukabilinde ver-

meleri lazımdır. (2033/ 1131) 11128 

2 çeşit kapsul almacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı Muhammen Yüzde yedi Eksiltme 
bedel Sif buçuk teminat şekli 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Dolma tüfenk 
kapsulu 400.000 25.876 00 1.940 70 ı Kapalı 24.4.939 15 
Elek.trik kap-
sulu No. 8 1.500.000 56.300 00 4.222 50 Kapalı 25.4.939 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı, iki kalem malzeme kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Dolma tüfenk kapsulu şartnamesi 149 kurı.ış ve elektrik kapsulu 
şartnamesi 282 kuruş mukabilinde her gün İstanbul'da K.abataş'ta levazım 
ve mubayaat şubesinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden alınabi
lir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikle yüzde yedi buçuk güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale 
günü ve hizalarında yazılı saatlerden bir saat evetine kadar İstanbul leva
zım ve mubayaat şubesindeki komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (2168/1165) 11154 

kôğıdı ah nacak 2 • 
cıns 

. "" 
sıgara 

inhisarlar Umum MüJit .. Jiığür-den : : 
Cinsi Miktarı Muhammmen B. % 7.5 Tc. Eksiltme 

Lira kuruş Lira K. şekil saati 
30 tef. sigara Ka. 25.000 Top 45.300 3397 50 kapalı zarf ıs 

Sigara kağıdı 150.000 A. 76.860 5764 50 kapalı zarf 16 
28m/mlik· 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 
2 cins sigara kağıdı ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli muvakkat teminat eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 19/nisan/939 tarihinde çarşamba günü Kabataş'da leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, An
kara baş müdürlüklerinden 2~·38ef kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirik edecekler mühürlü teklif mektubunu ve % 7.5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfların ihale saatından bir saat evetine kadar mezkur komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032/1130) 11127 
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Vilayetler:. _, ~- · 
. .. . . 

Kapah zarf usuliyle eksilfme ilam 
Memur ohnacak 

Afyon Muhnaebci Husuaiyc Mü
dürlüğünden : 

ULUS 

Su tesisata projesi B - Keşifname, 

C - Fe:ıni ve hususi şartname, 
D - Eksiltme şartnamesidir. 
lstiyenler bu evrakı her gün vila • 

S - İhalesi 29. Nisan 939 cümarte
si günü saat 11 de Kastamonu nafıa 

dairesinde toplanacak ek&iltme komi& 
yonu tarafından yapılacaktır. 

- ıı-

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

Bolu Nnfin. Müdürlüğünden: 
. 1 - Eksiltmeye konulan iş : Bolu 

vılayeti merkezbde yeniden inşa edi
lec~k beş sınıflı ilk okul binasına ait 
keşıf bedeli 27392 lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

Afyon muahesebei hususiyesinde 
otuz beş lira asli maaşlı bir mahalli 
idareler müfctişliği ile otuz lira asli 
maaşlı ikinci sınıf bir mümeyyizlik 
münhal vardır. Bu memuriyete alına
cak memurun : 

Niğde Belediye Reisliğinden 
Niğde kasabası içme su tesisatı 

etüd projeleri tanzimi işi bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur • 

1 - İşin muhammen bedeli (2550) 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bil§ bedel Anka
ra Dahiliye Vek51eti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde 
belediyesinden alabilirler. 

yet daimi encümen kaleminde görebi. 
lirler. 

6 - Taliplerin (2490) numaralı i
halat kanunu ahkfimına uygun olarak 
ta':'lZim edecekleri teklif mektuplarını 
14. 4. 939 cuma günü saat 14 de kadar 
vilayet makamına vermiş bulunmaları 
ve teklif mektupları içine bonservis. 
leri ile muvakkat teminatlarını ve ti. 
caret odası vesikasını ve ihale günün. 
den Uiakal bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğü':le tasdik ettirecekleri mü. 
teahhitlik ehliyet vesikalarını koyma. 
ları şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1314 lira 88 kuruşluk verile
cek teminatın 2490 sayılı kanunun 
16, 17 inci maddelerine g6re eksiltme 
komisyonu namına Kastamonu nafıa 
müdürlüğü adresine her hangi bir zi
raat bankası veznesine yatırılarak 

makbuzunun komisyona gönderilmesi 
ve nafıa vekfüetince evelce kendile
rine verilmiş müteahhitlik vesikasiyle 
ihale gününden bir hafta eveline ka -
dar bulundukları vilayete resmen mü 
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehilyet vesika
sının ve 939 yılı T. C. odasınca tcs
çil edilmiş ve&ikaların ihale gün ve 
saatinden lfiakal bir saat önce Kasta
monu nafıa dairesinde toplanacak ko 
misyona gelmiş bulunması şarttır. 

C - Kanunun 4 Uncü maddesi mu
cibince cksiltmiyc girmiyc bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D - Münakasaya iştirak cdeceklc· 
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C~ Bayındırlık işleri genel şartna

ınesı 

D) Bina inşaatına dair fen-:ıi ve hu
susi şartname 

E) Keşif hulasası silsilei fiyat me. 
BC!hat cetvelleri 

F) Bina projesi 
G) Sıhhi tesisatı ait 
M) Kalörifer ve sıhhi tesisat pro

Jelerinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat, 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 
bir lira otuz yedi kuruş mukabilbde 
Bolu nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihinin 
cuma günü saat 15 de Bolu daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksitmeye girebilmek için is
teklinin 2055 lira muvakkat teminat 
vermesi bu':ldan başka aşağıdaki vesi. 
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

l) Ticaret odasında kayıtlı t11duğu
na dair vesika 

2) İstekliler ihaleden en az sekiz 
gün evel vilfiyete müracaat ederek bu 
işe girebimesi i!rin ehliyet vesikası 
alması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelinekadar daimi encümen dairesine 
getirilerek ek iltme komisycr.lU reisli· 
ğine makbuz mlkabiinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların ni 
hayet Ü!rÜncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü. 
hiir mumu ile iyice kapatılmış oması 
Ja 71mdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilme! (2037/ 1132) 11124 

Bina in~aatı 
Zonguldak Valiliğinden ' 

Zonguldak vilayetı i!rinde yapıla

cak kırk dokuz bin lira keşif bedelli 
hususi idare muhasebe binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka

rılmıştır. İhale bedelinin yirmi bin 
altmış üç lirası 938 ve on yedi bin altı 
yüz seksen lirası 939 mali yılı içinde 
ve bakiyesi de 940 mali yılı bütçesinin 
tasdikinde verilmek üzere eksiltmesi 
17. 4. 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat on birde Zonguldak vilaye
ti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcr
ri diğer evrak Zonguldak vilayeti da
imi encümen kaleminde ve nafıa mü· 
c:lürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat üç bin altı yilz yetmiş beş lira
dır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
ihale gUnUnden sekiz gün evel bir di
lekçe ile vi15yctc müracaat edip mez
kur makamdan alacakları müteahhit
lik ehliyet vesikası ile mümasil bina 
işleri yaptıklarına dair vesaik ve tica
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını yukarıdaki 
günde ihale saatinden bir saat eveline 
kadar vilayet daimi encümeni reisliği 
ne vermeleri ilan olunur. 

(2158/ 1173) 11156 

Mezbaha yapttrılacak 
Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 

1 _ Eksiltmeye konulan iş : Mez-

baha binası inşası. 

2 _Muhammen bedeli : 28023 lira-

dır. 
3 - Bu işe ait evrak şu.nlardır: 
A) Eksiltme şartnamesı . 
B) Nafıa işleri genel şartnamesı 
C) Mukavele projesi 
D) Keşif ve keşif huta.sası,. proje

ler, tahlili fiyat, nafıa ışlerı fenni 

Şartnamesinden ibarettir. . 
4 - İstekliler bu evrakı Tekırdağ 

belediyesinde görebilirler veya 140 
kuru~ mukabilinde alabilirler. 

S - Eksiltme 20. 4. 939 perşe~be 
günü saat ıs de Tekirdağ beledıye 
encümeninde yapılacaktır. . 

6 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle
dir. 

7 - Eksiltmeye girecek lerin 2102 

1 • ve lira muvakkat teminat verme erı 
bu sene ticaret odasında kayıtlı olduk 
larına dair vesika ile beraber ihale gü· 
nünden sekiz gün eve! vilayete müra
caatla en az ıS.000 liralık bir inşaatı 
yapmış olduğuna ve bu işi de yapabi
leceğine dair vesika almaları şarttır· 

8 - Teklif mektuplarının 5 inci 
maddede yazılı ihale günü ve saatin
den nihayet bir saat eveline kadar Te· 
kirdağ belediye reisliğine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. Posta ile gönderilecek taah
hütlii mektuplar da ihale saatinden 
bir saat evet gelmiş olması ve zarfla
rın mUhUr mumu ile iyice knpatılmı 
bulunması meşruttur. 
P~tad~ olan gecikmeler kabul o-

DlaZ. (2170/1172) 11159 

1 - Memurin kanununda yazılı va
sıfları tamamen haiz olmak, 

2 - Yol, bina, arazi, buhran vergi -
leri kanunlariyle, muhasebe, belediye 
ve köy kanunlarını bilmek, 

(İkinci mümeyyizliğe bina, arazi, 
buhran vergileri tahakkuk memur
luklarında, müdürlüklerinde veya 
maliye meslek mektebinde tahsil gör
milş olanlar tercih olunacaktır.) 

3 - Talip olanların evrak ve vesaik 
suretlerini bu ayın on beşine kadar 
vilayet muhascbei hususiye müdürlü
ğüne göndermeleri ilan olunur. 
(1288) 11266 

Okul binası yaphnlacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş vilayet 
merkezinde kargir ve betonarme kı
sımlariyle çatısı yapılmış olan on der 
saneli ilk okul binasının ahşap sıva bo 
ya ve sair kısımlarının inşasıdır. Ke
şif bedeli 20153 lira beş kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, muka

velename bayıldırhk i teri genci şart
namesi, 

G - Fenni hususi şartnameler

le proje, 
İsteyenler bu evrak ve şartnameleri 

bedelsiz olarak Gireson Nafıa daire
sinden alabilirler. 

3 Eksiltme 20. 4. 939 perşemlıe gü
nü saat 15 te huhsi muhasebe müdür
lügü binasında toplanacak olan vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklinin 1511 lira 48 kuruş muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster 
meleri lazımdır. 

A - Cari seneye. ait ticaret odası 

vesikası, 
B - Ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası alabilmek için is

tekliJerin elindeki referanslarla ihale 
gününden en az sekiz gün eve! istida 
ile vilrl.yet makamına müracaat etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evcline kadar vilayet daimi encüme 
ni reisliğine makbuz mukabilinde ve 
rilccektir. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1296) 11295 

3 adet otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Encümenin -

den: 
ı4. 3. 939 tarih ve 221 sayılı kararla 

ve kapalı zarf usuliyle mübayaa edi
leceği ilan olunan on iki bin lira mu
hammen bedelli üç adet otobüse iha
le günü kimse talip çıkmadığından 

arttırma, cksiltnıı.; ve ihaleler kanunu 
nun 40 ıncı maddesine tevfikan mez
kur otoi>Uslerin bir ay müddetle ve 
pazarlıkla mübayaasına kara veril
m•ştir. 

Taliplerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzlariyle bu müddet 
zarfında Belediyeye müracaatları i
lfin olunur. 

İlk okul binası yaptmlacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü

meninden : 
l - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan Çorlu il!rcsinde yeniden 
inşa ettirilecek Ci sınıflı ilk okulun i
lan edilen eksiltmenin gün ve saati 
içinde isteklisi çıkmadığından tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
karılmıştır. 

- Bu hususa ait evrak şunlardır: 
A - Proje, 
B - Vaziyet planı, 
C - Keşif tafsilat cetveli, 
1J - Keşif hülasa cetveli, 
E - Fenni şartname, 
F -Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silsilei fiyat bordrosu, 
L - Genel şartname. 
3 Keşif bedeli 17718 lira 2 kuruş

tur. 
4 - Şartname ve diğer evrakı gör

mek istiyenler. Tekirdağ Nafıa mü
dürlüğünden alabilirler. 

5 - 26. 4. 939 çarşamba günü saat 
ıs te Tekirdağ vilayet daimi encüme
nince ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle cksiltmiyc çıkarılmıştır. 

6 _ İsteklilerin ihale tarihinden 
8 gün evci bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa miidürlüğüne müracaatla 
vesika almaları lazımdır. 

7 Eksiltmeye girebilmek içi~ istek
lilerin 1329 lira muvakat temınat ver 

meleri lfizımdır. 

8 _ Posta ile gönderilecek mektup-
ların nihayet beşinci maddede yazılı 

t kadar gelmiş olması ve dış zar-saa e . . . 1 fın mühür. mumu ıle ıyıce kapatı mış 
olması lazımdır. 

Postada olacak accikıneler kabul 
edilmez. (2431/1300) 11297 

3 - Pazarlık 5-5-939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 te Niğde be· 
lcdiye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek 
lilerin aşağıdaki yazılı teminat kati -
ye ve vesaiki aynı gün aynı saate ka
dar encümene teslim ve ibraz etme -
leri Ui.zımdır. 

A • 352 lira 50 kuruşluk kat'i temi
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 cü maddesi mucibin

ce pazarlığa girmiye bir mani bulun 
madığına dair imzalı mektup. 

D - Pazarlığa iştirak edeceklerin 
su işlerinde sahibi ihtisas yüksek mü 
hcndis veya mühendis olmaları şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tev 
sik eden vesikalarını ibraz etmeleri 
mecburidir. 

S - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin belediyeler imar he
yeti fen şefliğine ve belediyemize 
müracaat etmeleri. 11298 

Arazoz alınacak 
Niğde Belediye Reisliğinden 

1 - 30-3-939 günü kapalı zarf usu
liyle belediyemiz için satın alınacağı 
ilan edilen (5500) beş bin beş yüz li
ra muhammen kıymetli arazoz maki
nesi Ulus gazetesinde bir sehiv neti
cesi muhammen bedeli (5500) lira i
ken (8500) lira olarak ilan edilmiş ol
masına ve şartnamede bazı tadilat ic
rasına lüzum görülmesine binaen ar
tırma eksiltme kanununun ı2 ci mad
desi hükmüne tevfikan 30-3-939 tari
hinden itibaren 15-5-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 te Niğde 
belediye encümeninde ihalesi icra e
dilmek ü zere 45 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle lıermucilıi şartname ye
niden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirfik edeceklerin 
bedeli muhammenin % 7,5 ğu nisbe -
tinde teminat vermesi mecburidir. !
haleyi müteakip teminat akçesi % 15 
şe iblağ edilecektir. 

3 - Şartnamesi : İstanbul, Ankara 
ve Mersin belediyelerine gönderilmiş 
tir. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere belediyemize ve mezkur beledi
yelere müracaatları ilan olunur. 

11299 

Motör ve saire tesisatı 
Aydın Belediye Reisliginden : 

1 - Aydın belediye elektrik san
tralına ilaveten konulacak 240 - 250 
beygir takatında bir motör ile jenara
tör, alternatör, tevzi tablosu ve bun
ların teferruatı ve montajları 22 ma
yıs 939 pazartesi günü saat 15 de be
lediye daimi encümeninde ihale edil
mek üzere yeniden kapalı zarf usuliy 
le eksiltmeye konmuştur • 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 
29360 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
A) Fenni şartname 
B) Keşifnamc 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) PHinlar 

4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 
Belediyesinden görebilirler ve para
sız alabilirler. 

S - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 2202 liralık muvakkat teminat 
makbuzlarını, 1939 senesine ait tica
ret odası vesikası ve eksiltme tarihin
den en •ok bir hafta evet vilfiyet nafıa 
müdürlüğünden usulü dairesinde a
lınmış ehliyeti fenniye vesikası ile 
birlikte teklif mektuplarına lef etme
:eri icabeder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarının ihale gün 
ve saatinden lıir saat evcline kadar 
Aydın belediye reisliğine (makbuz 
mukabilinde) tevdii Hizımdır. 

(Postada olac2k gecikmeler kabul 
edilmez.) (1174) 11158 

Muhtelif inşaat 

münakasası 

Kütahya Vilayetinden : 
Yapılacak iş: 

1 - Kütahya vilayeti merkezbdeki 
memleket hastanesinde yaptırılacak 

bahçe duvarı, bekçi kulübesi, ahır ve 
kömür deposu inşaatıdır. 

2 - Bedeli keşfi (14994) lira (16) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (1124) lira 
(55) kuruştur. 

Mezkur gün saat 14 den sonra ve • 
rilecek mektupların ve postada vaki 
olacak gecikmelerin kabul olunmıya • 
cağı ilan olunur. (1092) 11095 

Kapalı zarf usulile kalörif er 
lesisatı eksiltme ilam 

laparta Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş. 
İsparta vilayet merkezi hükümet 

konagında yaptırılacak 16036 lira 20 
kuruş keşif bedelli kalorifer tesisatı 
olup 938 mali yılı içinde (5000) lirası 
ve 939 mali yılında (11036) lira (20 ku 
ruşu) tediye edilecektir. (5000 liralık 
işin 25. 5. 939 tarihine kadar ikmali 
sarttır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi, 

C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı 

için umumi ve fenni şartnamt:, 
E - Eksiltme artnamesi, 
F - Mukavele projesi, 
G - Keşi.f ve vahidi kıyasii fiyat

lar. 
H - Projeler, 
İsteyenler bu evrakı İsparta Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 3 - 5. 4. 
939 tarihinden itibaren ıs gün müd
detle eksiltmeye konulan bu iş 20. 4. 
939 perşembe günü saat 15 te, nafıa 

müdürlüğünde teşekkül edecek ko· 
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1202) Jira (75) kuruşluk 

muvakat teminat ve bundan başka aşa 
ğıdaki vesikları ibraz etmeleri lazım
dır. 

A - İhaleden en az sekiz gün evel 
viHiycte müracaatla alınacak ehliyet 
vesikası, 

B - 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazlı saatten bir saat eveline ka 
dar yukarıda sözü geçen komisyon 
reisligine makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat 15 e kadar gel
mis olması ve dış zarfların mühür mu
mu ile kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada vuku bulacak tealıhürler 
nazarı itibare ahnmıyacaktır. 

(1285} 11263 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Kayacri Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Key
seride yeniden yapılacak olan hüku
met konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı i~inde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap

tırılacaktır· 
4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardır. 
A) Silsilei fiyat 
B) Fenni ve hususi şartname 
C) Rayiç 
D) İhzarat fiyat cetveli 
E) Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
F) Yapı işleri umumi fenni şartna

mesi, şose ve kargir inşaat tesviyei 
turabiye fenni şartnamesi . 

s - İstekliler: Bu evrakı Kayserı 
nafıa mUdürlüğünde görebilirler. 

6 - Muvakkat teminat: (7030) li 
radır. 

7 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü sant 14 dedir. 

8 - Eksiltme Nafıa müdürliiğünde 
kapalı zarfla yapılacaktır. Talip olan· 
Jarm mezkur müdürlüğe müracaatları 
ilan olunur. 11161 

Kargı kazası hükumet 
binası inşası 

Kast amonu Nafıa Müdürlüğün • 
den : 

1 - Kastamonu vilayeti Kargı kaza 
merkezinde projesi mucibince yeni
den inşa edilmekte olan hük\imet bi
nasının ikmali inşaatına ait tanzim e
dilen 17531 lira 83 kuru§luk evrakı 
kcşfiyesinc göre inşası kapalı zarf u 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve 14. nisan. 939 cuma günü saat 15 
de daimi encümen huzurunda yapıla • 
caktır. 

5 - Bu işlere ait evrak ışunlardır: 
A- Proje, 

2 - İsteklilerin bu işe ait bütün 
evrakı keşfiycıinin Ankara İstanbul 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerinde 
görebilir. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle istenilen vesika ve 
makbuzlar iadeli ve taahhütlü gönde
rilmesi ve ihale saatine kadar komis
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden do
layı zamanında gelmiyen teklif mek
tupları ve evrakı müsbiteler nazarı i
tibara alınmıyarak sahibine ret olu
nur. Bu inşaata dair fazla tafsilat is
teyenler bir mektupla Kastamonu na 
fıa müdürlüğünden sorabilecekleri i-
lan olunur. (1216) l1215 

Kapah zarf usulile ·balakhk 
ıslahı ve saire eksiltme ilam 

Nafıa Vekaleti Samsun Su İ§l eri 

Sekizinci Şube Mühendiııliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Hamzalı bataklıktan ıslahı, ka
nalları ile Aptaf ırmağı ıslah kanalı 

üzerine yaptırılacak altı adet betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli 3SS44 lira 77 kuruştur. 
2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerinden 

ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 24 nisan 1939 tarihi -

r• rastlıyan pazartesi günü saat ıs te 
jf msunda su işleri sekizinci şube 
• föendisliği binasında eksiltme ko -
ı 'syonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
n1 ıkavele projesi, bayındırlık işleri 

gc:nel şartnamesi, umum su işleri fen

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Mardin belediyesine 
müracaat etmeleri. (2427/ 1307) 

11305 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Amasya Cümhuriyet Halk Pa r· 

tisi f lyönk u rul Başkanlığından : 
1 - Amasyada yaptırılacak halke

vi binası inşaatı kapalı, zarf usuliy
le ve yırmi bir gün müddetle münaka 
saya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (25500) liradır. 
3 - Bu i e ait keşifname, eksiltme 

şarnamesi, umumi ve hususi ve fen
ni şartnameler, silsilesi fiyat, muk8-
ırele ve proje cetvelleri ve planler. 
Arzu edenler ilyöııkurul başkanlı
ğında görebilirler. 

4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 tarihi
ne müsadif sah günü saat ıs te 11-
kyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 -Muvakat teminat l9ı2 lira 50 
kuru tur. 
. 6 -Eksiltmiyc girmek isteyenle· 

rın 2490 numaralı kanuna göre muk
tazi vesaiki ve vilayet nafıa müdür
lüğünden ihale tarihinden sekiz gün 
evel alacakları ehliyetnameyi teklif 
mektuplanna koymaları ve bu mek· 
tupların dördüncü maddede ya • 
zıh miaddan bir saat cveline kadar 
makbuz mukabilinde ilyönkurul bat
kanlığına vermeleri ve posta ile gön
derilecek mektupların dahi ayni za
manda gelmi ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazım
dır. Postadaki gecikmeler kabul edi-
mez. (2429 1308 11306 

ni şartnamesi, hususi fenni şartname --------------
ve projeleri 180 kuruş mukabilinde 
Samsunda su işleri sekizinci şube 

mühendisliğinden alabilirler. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için is

tckJilerin 2665 lira 86 kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil 
i leri yaptığını gösterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az sekiz gün evci ellerinde bu
lunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile idareye müracaat ederek 
bu işemahsus olmak üzere vesika al -
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binçle bulunmıyanlar eksiltmiye işti -
rak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat cveline kadar Samsunda su işle
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil -
mez. (2400/1292) 11269 

Kablo ahnacak 
latanbul Telefon Müdürlüğün

den : 
Muhtelif ebatta 13 kalem kurşunlu 

kara ve bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
tır. Muhammen bedeli (83461.40) mu
vakkat teminat (5423.07) lira olup ek
siltmesi 2. 5. 939 salı günü saat 15 te 
müdüriyet binasında yapılacaktır. İs
tekliler muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubiyle kanuni vesai
ki muhtevi kapalı zarflarını o gün sa
at 14 e kadar komisyona vermelidir -
ler. Şartnamesi 209 kuruş mukabilin
de her gün levazım amirliğimizden 
alınabilir. (941) ı0938 

Mardin kasabaSI su projesi 
tanzimi İJİ eksiltmesi 

Mardin Belediyeainden : 
Mardin kasabası içme suyu tesisa

tı etüt ve projelerinin tanzim işi pa -
zarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 li
radır. 

2 - İstekliler bu ite ait şartname. 
proje ve sair evrakı bilabedel Anka -
ra'da Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen efliğinden veya Mar
din belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek -
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ek iltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş veya 
posta ile göndcrmiı olınalan lazım· 
dır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve teklif olu
nan bedel nisbetinde % 15 kati temi
nat. 

/ 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediye.inden : 

Münakasaya konulduğu cvelcc ilan 
edilen kasabamız elektrik tesisatı 
şartnamesinde yapılan değişiklik üze
rine bu defa yeniden kapalı zarf uau
Hyle kesiltmeye konulmuştur. 

ı - Nafia Vekaletİ':ıden musaddak 
projC11i mucibince yaptırılacak elek • 
trik ve makine tesisatının bedeli keş-
fi 18963 lira 49 kuruştur. . 

2 - Eksiltme 17. 4 - 1939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de Şu
hut belediyesinde toplanacak encümen 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temiant 1422 lira 26 
kuruştur. 

4_- Bu işe ait olan proje hulasası, 
keşıf, malzeme, montaj şartnameleri 
hesabat ve münakasa şartnamesi, mu • 
kavele projesi, bayındırlık işleri ge • 
nel şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia VekaletindC':l 
alınmış ensteletorluk vesikası ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alın. 
mış bonservisleriyle münakasadan bir 
saat evcl belediye encUmenine müra -
caat etmesi lüzumu ili:ı olunur. 

(2190/1176) 11170 

Açık eksiltme 
i lônı 

Milaa • Külük Nahiyeai, Kü lük 
Köyü Muhtarlığından : 

1 - Köyümüzde yapılacak elek· 
trik tesisatı (Santral binası ve direk
ler hariç olmak üzere) 4807 dört bin 
sekiz yüz yedi lira bedeli keşif üze
rinden eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Elektrik direkleri prtname
si nde yazılı evsafa uygun olarak ldSy 
heyeti marifetiyle tedarik ve iş ye
rinde ihzar ve mütcahhhide teslim e
dilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (360) lira 
(55) kuruştur. 

4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 sah gü
nü saat 15 te Küllükte köy ihtiyar 
meclisi binası salonunda yapılacak
tr. 

5 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname, 
B - Keşifname, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Planlar, 
6 Müteahhitler ekliltmiye girebil

mek için 1939 senesine ait ticaret o
dası vesikası ve vilayet Nafıa müdür
lüğünden alınmış ehliyeti fenniye ve 
~ikalarını ibraza mecburdur. 

7 - Arzu edenlerin şartname ve 
saireyi Küllük köyü muhtarlığında 
görebilecekleri ve parasız alabilecek-
leri ilin ounur. 11321 
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Hesaplarınızı Cllj) 
~\d/JRl/lı~d611..J 

Portatif hesap makinelerile yapınız 
ADDİATOR - En ucuz, emin portatif bir makinedir 
ADD1ATOR - ile her hesap kolaylıkla yapılır 
ADDİATOR - Cebiniz, çantanız, masanız için elzemdir 
ADDlATOR - Kullanması en kolay, zarif bir makinedir 
ADDlA TOR - Muhasebe büroları mühendisler, fabrika
lar, müfetti§ler, ticarethaneler ve herkesin hesap makinesidir 

En büyük tipi olan, 

Addialor -Supra ( Negatif ) : 

Kutusu 
Rakkamlar 
istiabı 
Boyu 
Eni 
Ağırlığı 

: Pirinçtendir 
: Hususi olarak büyüktür 

999.999.999 
18cm. 

11 cm. 
450 gr. 

Fi atı 35 lira 
Addiator'un diğer tipleri: 
Supra (Negatif) maroken kaplı: 35 Lira - Arithma: 6.75, Supra, 
maroken kaplı: 30 Lira - Rapid; 25 lira - Duplex: 14 ve 11 lira -
Multator cetveli: 5.75. 

Türkiye vekili: 
ACENTALAR: 

Nurettin Otan 
P. K. - 75 Ankara 

Tel: 3807 

Ankara - Tarik Edip Kitapevi tel: 3000 
Adana - Sabri Evrendilek 
Afyon - Murat Doğan Erkmen 
Aydın -· Vahit Tekmen 
Erzurum - Uim Ocağı ve Kütüphanesi 
lstanbul - Vitali Benbanaste - Galata 
İzmir - Nafiz Mustafa Delen 
Kastamonu - Ahmet Mustafa Ateş Karde§ler 
Kırklareli - Şevki ve Ahmet 
Konya - Mustafa Naci Gücüyener 
Zonguldak - Mustafa Zeki Erman 

GARANTİ: Her makine bir sene garantilidir. Ta radan, 
bedelleri posta ile gönderildiğinde posta ücreti al:nmaksı-
zm makineler mahalline sevkedilir. 193 

.......................................... _, 
DENIZYOLLARI KOOPERATiFi TARAFINDAN 

SATIŞA ÇIKARILAN 

Kocataş suyunu içiniz 
VE HER YERDE ARAYINIZ 

K O C A T A Ş suyu İstanbulun en iyi ve en temiz sularından 
biridir. Mikyası maa derecesi 1.5 tur. Menbaı fenni usullerle mer
mer ve beyaz çinilerle kapte edilmiş ve Büyükderedeki fabrikaya 
emaye borularla indirilmiştir. Şişeler ayrıca 70 derecede sıcak ve 
sodalı sularla dezenfekte olunmaktadır. 

KOCATAŞ SUYU iÇİNİZ MiDENİZ RAHAT EDER 
BÖBREKLERİNİZ YIKANIR 

Ankarada tevzi merkezi CİHAN OTELİ SAHİBİ ALİ RAŞİT 
kardeşlerdir. TELEFON: 1775 1052 ===== 

• 
.:!11111111 YENiDEN A(ILDI 1111111 l!:. -- -- --- Viyana Lokantas.ı - -- ------- -

Emil Şönig -- -- -- Taze ve halis -- -- ---
Ankara birası -- -- ----- Wagonlit acentesi yanında 1251 -- -- --

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Halk maskeleri satışı 
Türkiye K111lay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar
dan korumak için yaptırılan halk maskereleri 1. 12. 1938 
tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
kutular icinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyen. 
lerın Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni 
Po tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktör-
lüğüne müracaatları rica olunur. . 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
memlektimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek 
suretıyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

urus 

ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Sabah, öğleyin ve akşam her ye
mekten sonra günde üç defa. 7187 

A Oi 
Zayi - Ilgaz askerlik şubesinden 

aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

12 - '4 - 1939 

~-'\. l"'Jtelll ESCBEBACR 
MUTFAK 

0.\V gaz ısıtma cilıazatile (şofben) 

BANYO 

~~ her yerde sıcak su 
oA.\J/ { 

K A L 1 T E (Dünyaca tanınmıştır) 

TASARRUF (cereyandan) 

KOLAVLIK (k..ıllanışta) 

demektir. 

Muhtelif modelleri görmeğe geli

niz her halde size en uygun olanını 

bulacaksınız. 

Tediyatta suhulet 

,_,_ .... __ - ır. 
BDU R LA BiRADERLER 

ANKARA 11111 

İlgaz Kurşunlu nahiyesi Dalkoz kö
yünden Arap oğullarından İsmail Oğ. 
318 doğumlu Şevki Özkan 1273 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 8 - 4 - 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa : 
ALTIN: Safi kilogram 17.162,813 

BANKNOT •••••• •, ••••••• • 
UFAKLIK • , • , • •. • •• • • • • •, 

Dahildeki l\'ıuhabirler : 
Türk Lirası •••••••• , • • • , , , , 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: S:ıU kllogram 9.054.614 

Altına tahvili kabil Serbest dovızler 
Diğer dövizler ve borçlu kliri& 
bakiyeleri ............... . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evralcl nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafmdan vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT.,,,,,.,, 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - karşılığı Esham ve Tahvilat {İti -
bari kıymetle) ••••••.••••• , • • 

q - Serbest esham ve tahvilat • , , 1 1 , 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans., 
Altın ve döviz üzerine ... _ 
Tahvilat üzerine ··-· 

Hi&sedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.140.869,-
9.864.625,-
1.034.665,Qti 

24-4.236,()4. 

12.736.038,33 
5.437,30 

11.888.292,56 

158.748.563,-

16.397.316,-

108.$23.058,28 

41.558.962,81 
7.944.397,05 

2.515.000,-
149.331,73 

7.808.722,-

LlRA 

35.040.159,06 

244.236,04 

24.629. 768,19 

142.351.247,-

108.S-23.058,28 

49.503.359,86 

10.473.053,73 
4.500.000,-

12.916.909, 75 

PASiF: 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalade •••• , , , , • , •• , 

Hususi ............... . 

Tedavüldeki Banknotlar : 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 158.748.563,-
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 16.397.316,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142.351.247,-
Karşılığı tamamen altın olarak ili -
vcten tedavüle vazedilen • • • • • • • • 19.000.000,-
Rccskont mukabili ilivetcn tcd. vazd. 50.000.000,-

Türk Lirası Mevduatı :ı 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler •• ,.,-<- 4.319,34 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • .• • • 1 • • 1 • 1 1 1111 27.197.664,40 

Muhtelif ._ 

LİRA 

15.000.000,-

.) 8.712.234,ll 

211.351.247,-

27.219.150,45 

27.201.983,74 

~.997.176,61 

Yekun 388.481.791,91 Yekun 388.481.791,91 

HASAG 
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

NlYAZl ve 
ORTACI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

1053 

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve taş sair ecnebi me· 
vaddan ari kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Tl: 2708 
- 1446 1117 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6353 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa miidilril : Ali Rıza BASKAN 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto liaddi % 4 altm üzerine avans % 3 

DOKTOR 

Asaf Koryak 
Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 

mütehassısı. Belediye sırasında 

REHBER apartmanı saat 15 - 19 

İcra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi iflas Me

murluğundan : 

Ankarada Koyunpazarında kasap 
ve mezbahada barsak taciri Eğinli Ö
mer hakkındaki iflasın Ankara tica -ı 
ret mahkemesinde kapanmasına karar 
verildiği ilan olunur. 1277 

Yeni sinemada 
Bu Gece 21 den itibaren 

Büyük caz 
Baş rollerde: Alice Faye - Tyron 

Power Don Ameche 
Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 matine
lerinde büyük sanatkar Ronald 

Colman tarafından temsil edilen 

Gaip ufuklar 
DİKKAT : Bu gece için numaralı 
yerlerinizi gündüzden kapatabilir
siniz. 

. Kişe memuru aranıyor 
Ankarada tamnmıt bir müessesede kişe memurluğunda çalı~ 

tırılmak üzere bir bay veya bayana ihtiyaç vardır. Bin liralık ke
falet şarttır. isteklilerin şimdiye kadar bulundukları işleri de 
gösterecek şekilde ve kendi el yazılariyle yazılı birer mektupla 
rotoğraflarını 47 numaralı posta kutusuna göndermeleri. 1234 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
Yazlık spor kullanışlı şık ve sağlam çocuk arabaları muhtelif 

modeller fiyatlar 12 liradan 22 liraya kadar. 3 tekerlekli çocuk 
bisikletleri 450 kuruş. İmal eden Yugoslavya göçmenlerinden 
Muzaffer Şarer. Atelyemiz Akköprü'de satış yeri Adliye sarayı 
ka11ısında Sümer Şapka evidir. Bu mağazada aynı zamanda her 
nevi askeri mektepli sivil çocuk şapkaları hazır ve ısmarlama ya· 
pıhr. Sayın halkın fırsattan istifade etmeleri menfaatleri icabı-
dır. Sümer Şapka Evi Veli Şarer 1276 

Halk ve Sus sinemalarında 
Bu Gün Gündüz ve Gece !stanbulda büyük bir alaka ve takdirle sey

redilen ve bugüne kadar türkçeye çevrilen filmlerin en güzeli 
ve en temiz türkçe konuşanı 

Süveyş fedaileri 
Baş Rollerde: Sinema aleminin 3 büyük yıldızı 

ANNA BELLA - TYRON POWER - LORETTA YOUNG 

Seanslar: HALKT'ta: 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece; 21 de 

SUS'ta: 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da. 

HALK'ta: 12.15 Ucuz Halk Matinesinde: MANYA VALEVSKA 
SUS'ta : 12 ,, ,, ,, ŞEN HAYDUT 

YENİ sinemada geceleri 21 de filmden evvel VARYETE NUMARALARI 


