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SİNEMA 
Sayfamız 

ltalya Yunanistan' a teminat verdi 
Dolaşan tahrikçi şayialar hilafına olarak 

Roma Yunanislan'ın toprak ve 
Adalar bülü.nlüğüne en katı 

sekilde riayet edec~ğini bildirdi 
Bugü:nkü 
vaziyet 
karşısında 

N. A. KOÇOKA 

Vaziyetin ciddiyeti artık pek a
çıktır. Ydlardanberi devnm eden 
siyasi buhran yedi sekiz aydanberi 
her gün bir parça daha ziyadele§ • 
rnck suretiyle bugünkü son haddi • 
ni bulmuıtur. Çcmbcrleyn'in bek • 
lenmckte ol n ., ... ı,., ..... n ncti,<>oİ 

A""' .. 16a sulhuna muayyen istikame
tini verecektir. Artık "Münih" anlat 
rnasının "Centelmcns agrcement"in 
hazin sukutu kar§ısında iki zümre
ye mensup devletlerin bugün bir 
nokta' etrafında nla§abilmeleri 
rnürnkün değildir gibi görünmek -
tedir. Çünkü anla§ma ve mukavele 
fikirleri, her §eyden önce JDanevi 
bir karıılıklı itimat ve İnanm ifa • 
desidir. 

. Biribirini takip eden bu son ha -
d.ıa~ler k rııısmda Avrupa milletle • 
rının bu manevi bağlarının bugün • 
~Ü fartlar içinde yeniden tesisine 
1rnkan bulun bileceğini ümit ve tah· 
rnin etmek en nikbin gÖrÜ§le dahi 
kabil değildir. Totaliter. devletler, 
Önce gayet esaalı bir tekilde hazır • 
ladıkları ve her nokta üzerinde an· 
la§tıkları makaat ve gayelerine mis
t~K ". ;ı~ı.: bir sıfat vererek, de • 
r.ın bır hcyecnn ve. :""'anla koımak • 
tadırlar. Cörünüıe göre "Mevud 
toprnklar"ı almak için §arka dogn .. 
kop.n hiristiyan kıral ve ıövalycleri 
(Allahın dinini) neıretmek için 1 • 
ran'a hücum eden müslüman mü • 
cahitleriyle iman ve heyecan ba • 
kımmdan totaliter ıefleri arasında 
büyiik bir fark yoktur. Bunları ye • 
.. inde tutmak, tayin ve tesbit ettik • 
leri gayeden çevirmek beyhudedir. 
Totaliter devletlerin, kainat teliık. • 
kisi bambnıkadır. Onların devlet, 
nıillet, hak, hukuk telakkileri diğer
lerinin telakkileriyle aynı ölçüde 
değildir. Bugünkü Avrupa'nın sos • 
Yal bünyesi, fransız inkilabından 
ısonra ve onun çizdiği nizam içinde 
on ifadesini bulmu§tur. Ana pren -

aipler, inkilabın felsefesinden do • 
ian, ölçü içinde manalarını almı§ 
•e ona göre tekamül etmittir. Hal -
buki tot liter. devletler, bu ana 
Jlrensiplere tamamiyle aykırı vo 
Yepyeni fikirler ortaya atmı§ bu • 
1~nrnaktadır. Nasyonal • Sosya • 
la~rn'e göre Führer, alman milleti • 
nın fikir ve hislerine en yüksekten 
temas etrniş ve milli ruhun tecessüt 
etı:nj§ bir realitesidir. Onun fikir ve 
~eı:naYÜlleri alman milletinin malı • 

ır. Duçe'yc göre ise: her §eyin ba • 
•

1nd d A 'il o b" le da evlet vardır. Hatta mı eh ı· 
tin c~let yaratır. Ancak devle • 

0 ~ksck menfaatleri bakımmdan 
Şnahıcap den aalahiyetler verilir. 

u ale .. • .. 
d . core bu prensiplenn vucu -

Retırec W• 1 b'" · t k ı:n·ı egı sosya unyenın e • 
1 leık•ı A o d' -rind 1 at Ve taazzuvıyle ıge • 

ennkd -·· kard a ar f rklı olacagı aşı • 
hu0 -~r. Totaliter devletlere göre, 

.,.unıt·· 
ll\ck .• u Avrupa buhranını önle • 
.. . •çın ccrn· . b"" . . d 
ı:ııui...._ 

1
• ıyetın unyesını e • 

... ,e ı Ve b'" "'k A t-1.tDa ... uyu devletler v • 
t • ıı:nperı' u k k IYle R um unu kurara va • 
k orn 'nın .d • b' . . d ır A.. ı aresı ıçımın e 
'1iinya::u~~ ahenği te§kil ederek 
Cöl"iilü 0 Ylecc idare etmelidirler. 
d Yor ki h .k. . 

a., nnla r ı ı zümre arasın -
rnında.n Y~. mantık ve ölçü bakı -

h'luthiş bir uçurum vardır. 
(Sonu 7 inci sayfada) 

Roma mahfillerinde 

On aylık tahsilôt 

217.587.218 
lirayı buldu · 

söylendiğine göre 

Maliye vekaleti, mart sonuna ka • 
dar olan on aylık devlet tahsiUitını 
tespit etmiştir. Şubat 1939 ayı sonun
daki tah ilata nazaran mart sonuna 
kadar on aylık tahsilatmız 20.957.249 
lira fazlasiyle 217.587.218 lirayı hul • 
muştur. (Sonu 6 ıncı sayfada) 

Yeni yıl bütçesi 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bütçe encümeni bu hafta 
İçinde tetkiklerine baılıyor 

. 
Vekôfetfer bütçelerinin fasıl 

maclaeleri nde değ işi kf i kf er 

ve 

var 
K~mutay bütçe encümeni, liu hafta içinde yeni bütçe üzerinde 

t~~kıklere. ha_şlıyac:ıktır .. Maliye Vekaletinin hazrrlanııf olduğu 
h~tç~ proJesı, tetkık edılmek üzere encümen azasına tevzi edil. 
mıştır. 

Varidat ve masraf fasılları 260 milyon lira olarak v ··t 
· k'ld h 1 e mu eva -zın f~ ı e azır anan yeni bütçemiz de, vekaletlerin birçok dai-

relerıne ayrılmış olan paralarda esaslı bir artıf vardır. 
B~vekôlet bütce•i: ra ilave edilmiştir. 

Başvekaletin yeni büdce projesin- Resmi gazete ile kanun ve saire tev-
de 1380 lira fazlalık vardır. Kırtasiye ziat işlerinde kullanılmak üzere bir 
fiyatlarının artmasından dolayı bu hizmet kamyoneti mübayaası için iki 
fasla 500 lira ve müteferrika talısisa- bin lira tahsisat konulmuştur. 
tının azalmasından dolayı da ı.ooo li-

7 inci sayfada) 

1 " Batı ray /1 Denizaltı Qemimiz 1 

Hükümdimi: namına Almanya' da İn§a edilmekte olan denizaltı 
gemilerinden "BATIRAY" ın geçenlerde Kiel'de denize indiril -
diğini yaz.mıştık. Yukardaki resim, deniz.altı gemimi2 •u~a indik-

ten ıonra alınmıftır 

Yunanistan B~vekili B. 
Metaksas 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak bu sabah şehrimize gelmiş ve is
tasyonda mülki ve askeri erkan tara
fından karşılanmıştır. 

Şair Hômid'in 
ölümünün 
yıldönümü 

Büyük Şair Abdülhak Hamit ö • 
leli iki yıl oluyor. Bu veaile ile 
önümüzdeki cuma günü latan • 
bul'da Eminönü Halkevinde bir 
tören yapılarnk merhumun hatı -
rası anılacaktır. Bu hazin yıldö -
nümü dolayısiyle arkada§ımız 
Nurettin Artam'ın yazdığı ma • 
kale 2 inci ısayf amızdadır. 

Hollanda' da yeni 

ihtiyat tedbirleri 

faaliyetle devam ediyor 

Hudutlarda tahkimat 
Lahey, 12 a.a. - Hollonda ajansı • 

nın bir tebliğine göre, seferberliğe 
tevessül etmek icabettiği takdirde ha
zır bulunmaları için bazı ihtiyat sı • 
nıflarına emirler verilmiştir. 

Hollanda kanalları takviye etti 
Amsterdam, 12 a.a. - "Nieuve Rot

terdamsche Courant" gazetesi yazı
yor: Paskalya günlerinde 800 amele 
Grebbe kanalında çalıştırılmıştır. Bu 
kanal Hollandanın feyezan husule ge 
tirmek suretiyle müdafaası sistemin· 
de birinci derecede bir rol oypamakta· 
dır. Şimdi işler gerek Amersfoort 
gerek Voonendaal taraflarında sürat
le ilerlemektedir. 

Hudut boylarında da tahkimat hum 
malı bir faaliyetle devam etmektedir. 

Tayyare 
• 

pıyangosu 

Tayyare piyangosu keşidesi
ne dün de İstanbul' da devam 
edilmiştir. Dünkü çekili§te en 
büyük ikramiye olan 25.000 li
ra 26003 numaraya çıkmıthr. 
Sonları 003 le biten numaralar 
da 1000 er lira ikramiye ala
caklardır. Dün mükafat ve ik
ramiye kazanan biletlerin tam 
listesini 5 inci sayfamızda bu
lacaksınız. 

-

1 • 

1 Fransa ve lngiltere 
bugün vaziyetlerini 

tasri.h edecekler 
Londra'da kabinenin hariciye 

Pariste de komitesi, 
nazırlar meclisi toplandı . 

B. Nevil (emberleyn 

Avam Kamarasında 

beyanatla bulunacak 
Londra, 12 a.a. - Gazetelere göre, 

B. Chamberlain'in yarın Avam kama
rasında yapacağı beyanat umumi bir 
tarzda tespit edilmiş bir ihtardan i · 
baret olacaktır. B. Chambcrlain, ln • 
giltere'nin doğu Akdeniz'inde her tür· 
lü yeni askeri icraatı hasrnane bir ha
reket olarak telakki edeceğini bildi -
recek ve statüko tabirinden ne anla • 
dığını tayin ve tespit edecektir. 

Times gazetesi beynelmilel gergin
liğin zevahire rağmen hiç bir suretle 
azalmamış olduğunu yazıyor ve diyor 
ki: 

B. Chambcrlain'in Avam kamarasın

(Sonu 6 rncr sayfada) 

B . Da/adiye 

B. Çcmberleyn 

B. Daladiye · 
beyanatta 

bulunacak 
Paris, 12 a.a. - Nazırlar meclisi, bu 

sabah Löbrön'ün riyasetinde toplan· 
mıştır. 

Şimdiki Avrupa vaziyeti karşısın. 
da Fransa'nın ittihaz edeceği hare
ket tarzı hakkında Fransa hükümeti 
namına yarın Daladiye tarafından 
neşredilecek olan beyanname ittifak
la tasdik edilmiştir. 

Daladiye, umumi vaziyet hakkında 
izahat vermiş ve alınmasını istediği 
askeri tedbirleri anlatmıştır. 

.Meclis, hadiselere karşı koymak Ü· 
zere alınan yeni tedbirleri kabul et. 
miştir. 

Bonne, son buhran esnasında Fran
sa ta(afından yapılan diplomatik te· 
§ebbüsleri anlatmı ve İngiltere ile 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Gü~ü~ .n~ühim siyasi hadiselerin- Frankonun Madrid'e törenle girişin
'!en bmsı::ı _de!. l~panya'da bulunanı den sonra gönüllüleri çekecegi gıbi .•. 
ıtalyan ğonul/ulerı te~kil etmektedir. Yukarıda, yeniden lspanya'nm mer
F~kat bunlar hakkında biribirini tut-ı kezi ittihaz edilen Madrit'ten bir so
mıy~n .. haberler geliyor: !talya'mn kak görüluyor. Haberlerimiz 6 ıncı 
y_em gonül/üler gönderdiği, yahutta sayfadadır. 
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insan ve kültür : 

Hükümetimizin programı 
Bıışvekilimiz Dr. Refik Saydam, 

daha ilk kabinesinin batında bulu
nurken, görüıtc milli birliği, çahı
mada meauliyct hiaııini, Parti pro • 
gramının noksansız tatbikinde de -
mokratil: bir tandansı ve bütün it • 
lerimizin kontrolunda da müsbet 
ve y pıcı bir otokritiği tem5i) ve 
müdafaa etmİ§ti. 

Bu unsurların her biri, anartinin 
ne kadar düım nı olmıya mecbursa 
iatikrarın da o kadar doğrudan doğ
ruya dostudur. 

Atatürk'ün bırakmıı olduğu bü • 
yük inkiliıp ve İnşa eserini daha ta
mam, daha güzel ve daha sağlam 
'\'e emin kılacağını devlet reisliği -
ne aeçildiği gün söyliyen ve bunu 
ı;Öylemeklc hem türk milletine hem 
bizzat Atatürk'e karoı teahhütle • 
rin en aailine giren İnönü, Doktor 
Refink Snydam'da, açık görüılü, 
ileri zihniyetli, son derece çalıtklln 
'7e metodik bir hükümet reisi bu • 
lacağından emin idi. 

Gerçekten, Başvekilimiz, gerek 
inkilô.p daval rımızın her birine 
gerek cümhul".iyet rejiminin muknd· 
derahna, daha ilk gününden itiba
ren en çok inanmı§ olan devlet a • 
damlarımızdan biridir. Nitekim, 
yoktan meydana getirilerek "sihat,, 
mefhumunu bir içtimai müessese 
halinde temsil eden Sihat ve içti -
mai Muavenet Vekaleti, tamamen 
onun eseridir. 

Bu aeferki beyanatına gelince, 
bunları, ıu noktalar etrafında top
lıyabitiriz: 

1) ihdas edilen iki vekaletin ta • 
rif ve takdimi, 

2) Hükümet programının Parti 
programına dayanacağı, 

3) iç politikada, milli birlik, sü -
kün, rnniyet ve istikrar. 

4) Dı§ıpolitikada, dünyadaki bü
tün huzursuzluğa ra~men, mevcut 
dostluklar ve türk varlığının etsiz 
koruyucusu türk ordusu aayeainde, 
emniy timizin devam edeceği. 

İhdas edilen iki yeni vekalet, Mü
nakal ve Muhabere Vek8.leti ile 
Ticar t vekaletidir. Birincisinin iı -
lerini timdiyc kadar Nafıa vekaleti 
diğerinin iglerini de lktiıat vekaleti 
görm kte idi. it bölümünün daha 
rasyonel ve vekil kontrolunun daha 
müeaair olması, itleri mütemadiyen 
çoğalan ve mürekkcbleıcn Türkiye 
cümhuriyetinde tabii görülmelidir. 

Demek oluyor ki, bundan böyle 
Nafıa Vekaleti daha ziyade yol ve 
demiryol inıaatı, İrva ve iaka itleri, 
elektrık ista5yonları inıası v.s. gibi 
devlet inıa planının Nafıaya ait o • 
lan kıaımlarmı baıaracak ve Müna -
kale v Muhabere Vekaleti, dahn 
ziyade, itlctmelcrin intizamını ve 

Bir P. T. T. Umum 
Müdürlük binası 

ettirilecek 

müessiriyetini temin eyliyecektir. 
Tıpkı bunun gibi, iktisadi bünye

mizin meydana gelmesi ile ali\kadar 
bütün hesaplar, planlar ve teşeb • 
büsler iktisat vekaletinde bırakıla· 
rak itin politikası, yani ticaret, Ti • 
caret vekaletine devredilecektir. 

iç politikamız için sayın Baıve • 
kil'in ıu sözlerini aynen kaydede • 
ceğiz : 

uoahilde devamlı bir huzur ve 
aükun bulunduğunu ve türk vatan • 
da.tının samimi beraberlik ve gÜ • 
ven havası içinde yaıadığını emni • 
yetle "söyliyebilirim. Cümhuriyet 
hüküm ti, bu havanın bulanmama • 
sına, türk vatandaıınm endiıeaiz ça 
lr§masına ve kazanmasına, huzur i. 
çinde faziletli bir aile hayatı geçir
mesine ve istikbalinden emin olma· 
sına bütün kuvet ve gayretiyle ça • 
lıımakta devam edecektir.,, 

Dıt politika vaziyetine gelince, 
burada da, ıözü Bnıvekilimize bı • 
rııkacağız : : 

"Fikir ve menfantlerin bu kadar 
tiddetle ç rptığı zamanımızda, Tür 
kiye için ne bir fikir cereyanı, ne de 
her hangi bir menfaat hırsı, sulh 
yolundan inhirnfta amil olmamak • 
tadır ve olmıyacaktır. Milletimizin 
hayat ve refahını tehlikeye atabi • 
lecek hareketler, hükümetinizden 
andır olmıyacaktır. Elverir ki iyi 
niyetlerimiz ve bütün devletlere 
karıı bealediğimiz ıamimi ve dosta
ne bitarrıflık doğrudo.n doğruya ve
ya bilvasıta ihlal edilmek teıebbü • 
süne maruz kalmnaın.,. 

Çünkü bu takdirde, türk milleti • 
nin varlığını her an müdafaaya ha
zır olruı eısiz ve imanlı kudret, ha • 
:zardır : 

"En yüksek hamaset ve ıarsıl -
nıaz vatan aevgiıi kaynagı olan bü -
yük türk ordusuna dayanarak her 
tehlikeyi v tecavüzü bertaraf ede
ceğimiz kanaatinde olduğumuzu 

söyl mekl if tihnr duyarım.,, 
Görülüyor ki, Türkiye'nin sulh 

prensipi, kendi sulhunu her vaııta 
ile korum k ve dünya aulhuna d" 
gay t dürüst bir hareket tarzı takip 
etmek suretiyle hizmet etmektir. 
Yani. Türkiyc'yi sulhtan ayıracak 
her hangi bir hadisenin tahlili ve 
tefsid, hiç bir suretle haricin yar • 
dımına havale edilmiyerek türk 
milletinin menf aatlcrine sureti ka • 
tiyede uygun dacnktır. 

Nitekim, bey nalının sonuna doğ 
ru, Baıvekiliı;niz, alınacak her han· 
gi bir kararın, önce Büyük Millet 
Meclisine arzcdileceğini ehemiyet • 
le kaydctmiıtir. 

Görülüyor ki, program, vazıh, sa
de ve kuvetlidir. 

Burhan BELGE 

Gümrüklerde 

karnesiz iş takip 

edilmiyecek 
GUmrUklerdc karnesiz şahısların 

kati surette iş takip etmeleri men
edilmiş olduğu halde bazı gümril!.ler
de karnesi olmıyan kimselere iş ta· 
kip cttirildi~l anla1ılmııtır. Gtimrük 
ve inhi arlar vek~leti bu husustt güm
rüklere bir tamim yaparak karnesiz 
şahısların gümrüklerde ig görmeleri
ne göz )'Umanların vey .. k .. : nesi olup 
olmadığını ar .... tırmağa lUzum gör
meden i terini yapanların cezalandı
rılacaklarını a15.kallara bildirmigtir. 

ULUS 

Halkevinde 
toplantı 

Müsabakalarda kazanan 
kayak~ılara hediye verilecek 
Ankara Halkevi bu yıl Elma da

ğında bir kaç kayak spor müsabakası 
tertip etmişti. Halkevi, bu müsabaka· 
tara iştirfik etmek suretiyle derece al 
mağa muvaffak olan gençlerin mü
kafatlarını, bugün akşam saat 18.30 
da tertip ettiği toplantıda verecektir. 
Toplantıya saat 19 da hediyeler ve

rilmek suretiyle baglanılacak ve mil· 
teakiben dağ sporu hakkında ııbi bir 
konuşma yapılacaktır. Halkevimiz 
ayrıca temin ettiği bir kayak filmini 
gösterecektir. 

imôr plônları 
tamamlanan 

şehir ve kasabalar 
Dahiliye vekaleti, gimdiye kadar 

imar plAnları tanzim edilen şehir ve 
kasabalarmızın bir listesini yapmıg
tır. Bu listeye göre şimdiye kadar 62 
şehir ve kasabamızın imar planlan 
tanzim edilmiş ve bu plll.nlara göre 
faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. Bu 
şehir ve kasabalarımızı yazıyoruz : 

Ankara, Kızılca hamam, Çubuk, 
Afyon, Şühut, Bolvadın, Emirdağ, 

Sandıklı, Antalya, yukarı ve aşağı 

Nazilli, Karaca, Aydın, Bandırma, 

Burhaniye, Edremit, Akçay, Susıgır
lık, Ayvalık Tatvan, Gerede, Bursa, 
Karacabey, Orhangazi, Mudanya, 
Çankırı, Denizli, Acıpayam, Buldan, 
Sarayköy, Diyarbakır, Edirne, Ke
şan, Gaziantep. Mecidiye köyü, Ka
lamış iskelesi civarı, Yalova, Filorya, 
İzmir, Bayındır, Kayseri Adapazarı, 
Çumra, Uşak, Emet, Malatya, Besni, 
Manisa, Salihli, Alaşehir, Akhisar, 
Muğla, Fethiye, Niğde, Boyabat, Si
vas, Çetinkaya, T okat, Erbaa ve 
Safranbolu. 

Radyo abonelerinin 

sayısı artıyor 
Halkımızın radyoyu medeni bir ih· 

tiyaç vasıtası olarak tanıması, radyo
ya karsı mf'!rak ve radyonun bir ihti • 
yaç olma ının taammumo olıı)"letyıo 

radyo aboneleri her sene bir miktar 
daha artmaktadır. 1937 ıenesinde 

25.510 olan abone adedi 1938 kanunue
velinde 46.250 ye çıkmıştır. Halk tipi 
radyoların çıkması ile 1939 yılında a
bone adedinin çok fazla artacağı tah • 
min edilmektedir. 

Türk Ticaret Bankası hakkında 

Hükümetin 
kararı 

iki 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mü
rakabesine ait 1149 sayılı kanunu ta
dil eden 3392 sayılı kanuna tevfikan 
sigorta şirketleri tarafından sabit ve 
mütehavvil kefalet akçelerinin tevdi 
edilebileceği yedi emin bankalar me
yanına tilrk ticaret bankasının da it
hali, iktisat vekaleti tarafından ka
rarla§mıı ve karar alakalılara tamim 
edilmiştir. 

Ankara Esham ve kambiyo borsası 
mecli i de banka his e ıenetlerinin 
Bor&aya kabulünü ittifakla karar al
tına almı ve bu kara maliye vekilc
ti tarafından tasdik edilmittir. Bu i
tibarla bu milli müessesemizin hisse 
senetleri borsada kote olmuş bulun
maktadır. 

Kamutay Encümenlerinde 

Reislerin ve 
Raportörlerin 
se~imi yapıldı 

Kamutay Encilmenlerinin reis ve 
mazbata muharrirlerinin seçimleri ta
mamlanmıştır. 

Adliye encümeni reisliğine Münir 
Çağıl (Çorum); raportörlüğe Salah 
Yargı (Kocaeli). 

Arzuhal encümeni reisi general İh· 
san Sökmen (Giresun); raportörlüğe 
Adnan Menderes (Aydın). 

Bütçe encümeni reisliğine Müker
rem Unsal (İlparta), reiı vekilliğine 
Faik Baysal (Kayseri), raportörlüğe 
Raif Karadeniz (Trabzon). 

Dahiliye encümeni reisliğine Ce
mil Uybadın (Tekirdal), reiı vekilli
ğine Atıf Tüzün (Çoruh), raportör
lüğe Edip Ergin (Mardin), katipliğe 
Ziya Arkant (Yozgat). 

Divani muhasebat encUmeni reisli 
ğine Faik Soylu (Niğde), raportör
lilğe Mithat Aydın (Trabzon). 

Gümrllk ve inhisarlar encümeni re
isliğine İsmet Eker {Çorum), rapor
törlüğe Sadettin Uraz (lstanbul). 

Hariciye encümeni reisliğine Saf
fet Arıkan {Erzincan), raportörlüğe 

Ali Muzaffer G8ker (Konya), k!tip
liğe Ahmet Şükrü Eımer (İstanbul), 

İktisat encümeni reisliğine İsmail 
Sabuncu (Giresun) Nazmi Topçuoğ
lu Aydın). 

Maarif encümeni reisliğine Rıdvan 
Nafiz Edgiler (Manita), raportörlü· 
ğe İbrahim Allettin Gövsa {İstan
bul). 

Maliye encümeni reisliğine İhsan 
Tav (Ağrı), raportörlüğe Cemal Ak
çın (Afyonkarahisar). 

Meclis hesaplarını tetkik encümeni 
reisliğine Hakkı Ungon {Van), ra~ 

portörlüğe Ziya Karamursal (İs
tanbul). 

Milli müdafaa encümeni reisliğine 
general Kfizım Sevllktekin (Diyar
bakır), raportörlüğe $l\la•tl lCv:ııcıK 

(Erzurum). 
Nafıa encümeni reisli~ine Aziz Sa· 

mih (Erzincan), raportörlU~e İzzet 
Arıkan (Eskişehir). 
Sıhat ve içtimat muavenet encUme

ni reislil!ine doktor Refik Güran 
(Bursa), maıbata muharrirliğine dok· 

tor Haa n V sıf Soınyürek (Gire

sun). 
Teşkilatı Esasiye encUmeni reisli

ğine Fethi Okyar (Bolu), raportör
lüğe Kenan Orer (Manisa). 

Ziraat encilmeni reisliğine Rahmi 
Köken, raport8r1Uğe Yagar Özey ae
çilmi§lerdir. 

Pamuk ekim 
mıntakaları 

Ziraat vek Jeti, saf pamuk tohumu 
eken mıntakalarda çeıitli pamuk eki· 
mini önlemek için pamuk ekim yerle· 
rini çeşitlerine göre mıntakalara ayır
mıştır. Bu mmtakalardan difer mın
takalara pamuk ve pamuk tohumu nak
li menedilmektedir. Klevland çeşidi 
pamuk mıntakası Mersin, Adana, An
tep, Urfa, Maraı, Malatya Elazığ ve 
Diyarbakır'dır. Akala çeşidi pamuk 
mıntakası Antalya, Denizli, Aydın, 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa~ Bi • 
lecik, Kocaeli, Eakigehir, İstanbul, Te

kirdai, Edirne, Kırklareli, Çanakka • 
le, Çankırı ve Çorum'dur. Rua çegidi 
pamuk mıntakası ise yalnız Kars'tır. 
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o N o N 1 ç 1 N o E N J 
Abdülhak Hômid 

- Ôliimünün yıJJönümü münasebeti.vle -
Matemse eğer anlaııılan rengi ıiyehten, 
Kabrim de benim olmalıdır sene! ıiyehten. 

Ölümünün ikinci yıldönümünde, Abdülhak Hamid'in ls
tanbul' daki mezarının başında toplanacak olanlar, büyi.ik şairin bu be
yitini ve ··Makber" içindeki engin mısralan hatırlıyacaklardır. 

Rahmetli Fatma hanım, hayatının son giinlerini ya arken şair ko
casına ölmekten bahsetmişti. O zaman Hamid'in duydukları ''Mak
ber"in §U kuvetli beyiti içinde anlatılmıştır: 

Ölmek, dedi, kahkahayla güldüm, 
Guldüm, fakat ,içimden öldüm. 

H~id ise, yaşınm bu kadar ilerlemiş olmasma rağmen, bize ölüm
den hıç bahsetmeden, ölüp gitti. Ölmekten bahsetseydi de biz, bu ka
dar hayat dolu bir ömrün, senelere meydan okuyan bir hayatiyetin uful 
edeceğine inanamazdık: 

Pek eski bir filozofun ifadesine göre de ebediyet, kendisinden son
raki nesiller arasında yaşamak demek değil midir) 

Abdi.ilhak Hamid'in şarkı bitiren bir son, garbe yönelen bir başlan
gıç olduğunu düşündükçe kadrini kıymetini bugünkü kafa ve gönlü
müzle daha iyi anlıyoruz. 

Onun eserleri ve eserlerinin mevzulan hakkında ileri geri lakırdı 
edenler oldu. Bütün bu tenkitlerin üstünde ben tunu düşünürüm: 

Ç>nun kahramanları, isimleri ne olursa olsun ve yaptıkları işler ne
rede oeçerse geçsin, çok defa, türke yakışır bir celadetle konuştular. 

Pencab hükümdan Eşber: 

Kadir, fakat iktidarı meslQb, 
Galib sayılır bu yolda matlQb 1 

* Üç yüz bin adQya karvı bir ferdı 
Sense o güruh ile beraber, 
Yalnız bana karşı hasmı ekberl 

* 
derken ve dev ciisseli Davalaciro: 

Öyle bir şiddeti tasmim ile çrktım ki yola, 
Karııuna çıksa, eğer, sengi mezarım, dönmemi 

diye haykırırken bize birer Anadolu, birer Rumeli gibi a§İna gelmi§lcr
di. 

Seksen bu kadar yaşındaki büyük şair, arkasında clolgun 'oir yekuna 
varan kitaplariyle dehasının ölmez hatırasından ba§ka hiç bir şey bı
rakmıvarak iki yıl önce aramızdan ayrılmıştı. 

Çok sevdiği ve sevdiğini en güzel satırlarla anlattığı bahann güzel 
günlerinden birinde her sene c;mvı:ı matc;.uıi!li tutmak, acaba şairin çok 
hoslanrhat t•-.,.L 0<11l8ll0In hazın bır tecelhsı mıdırf 

. Nurettin ART AM t 

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

lar serisinden olmak Uzere, bugUn 68• 

at {18) de Tarih, dil coğrafya fakül-
tesi (Halk edebiyatı ) doçenti Pertev 
Boratav (Türk destanları tetkikinin 
bugünkü vaziyeti ve vardığı netice
let") rnevı:ulu bir konferans verecek
tir. 

Bu konferansa herkes gelebilir. 

Mektep talebesi 

hakkındaki ceza 

kararları 
Okul inzibat komiıyonlarınca mec

buri tasdikname veya katt ihraçla ce
zalandırılan talebe hakkındaki karar
ların tasdiki için--vCkilliğe gönderi
len evrakın bir kısım okullar tarafın· 
d;ln nol<san gönderildiği, noksanların 
tamalanması için biran evel tetkiki ve 
neticelendirilmesi gereken inzibati 
vakaların silrüneemede bırakımasına 
sebebiyet verildiği görülmektedir. Ve 
kalet okullara bir tamim yapmı§ bun
dan böyle inzibat komisyonu kararla
rına behemhal tahkikat evrakının da 
bağlanarak ve suçlu talebenin umumi 
vaziyeti hakkında istenilen malQmat 
da beraber olarak vekfılete gönderile
cek, ceza fiıleri ise, talebe hakındaki 
kararın vek!letçe tasdikini müteakip 
yollanacaktır. 

Dün bazı yerlere kar 
yağdı 

Dün ıehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu ve saat 10 ile 12 arasında 
fasılalı hafif karlı 'eçmiş, rüzgar §i· 
mali garbiden saniyede 5 metre hızla 
esmiştir. GUniln en dllgilk ısısı sıfırın 
altında 1, en yllkıck ısısı da sıfırın 
UstUnde 8 dcrc:ce olarak tespit edil -
miJtir. 

Yurdun doğu ve cenubu şarkt Ana· 
dolu bölgeleri ile orta Anadolu'nun ve 
Karadeniz kıyılarının gark kısımla • 
rında hava kapalı ve yağı§lı, Ege'de 
açık, diğer b8lgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmigtlr. Son 24 saat içinde
ki umuml yağııtarın kara murabbaı
na bıraktıkları ıu miktarı Tatvan'da 
32, Hakiri'dc 30, Ordu'da 28, Rize'de 
26, Cizre'dc 23, Şarkıtla'da 21, Ulu • 
kı§la'da ve Dörtyol'da 20, Glresun'da 
17, Siird'de 16, Tokat'ta 14, Vakfıke
bir, Van ve Karaman'da 12, Tenne ve 
Elbiatan'ta 11, diğer yağış gören yer· 
terde de l - 10 kilogram arasındadır, 

Posta telgraf vctcle!on umumi mü 
dürlüğü, bir umumi müdürlük bina11 
bulunmaması yilzünden muhtelif 
ıemtlerde ayn ayrı binalarda bulun
maktadır. Bilhassa muamelelerin vak 
tinde yapılması noktasından zararlı 

görillen bu hale bir nihayet vermek 
Uzere umumt müdürlük bir P. T. T. 
umumi mlldürlUk binası inşaasına ka
rar vermit ve bunun için de yeni büt
çe projesine kifi miktarda tahıisat 

koymuı ur. Bin nın inşasına bu yaz 
baılanılacaktır. Umum müdürlük bun 
dan batka muvakkat binalarda iı gö

ren ıehrimiıdcki mUhim P. T. T. 
merkezlerinden olan Çankaya, Cebe
ci ve K çlören'Cie birer modern P. T. 
T. binası da yaptıracaktır. Diğer ta
raftan umumi müdürlük İzmir, Ru
melihi arı, Payas, Edremit, Nazilli 
Ağrı, Arhavi, Ulubay, Kırgehir, Bur
aa, Eıki§ehir, İzmit, Anadoluhisarı, 
ve Adapaz rında yeni P. T. T. binala· 
rı yaptırac k. Balıkesir P. T. T. bi
naaı ile Yegilköy telsiz bina ı da ta· 
mir ettirikcektir. 
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Karla örtülil yerlerdeki karın ka • 
lınlığı Yozgat'ta 2, Bolu'da 3, Haki
ri'de5, Tatvan'da ıo, Sarıkamıı'ta 24 
santimetredir. Dün Adana'da fındık 
ve Dörtyolda ceviz büyüklüğünde 
yağan dolu, ağaçlarda çiçek ıilkmek 
ve dal kırmak suretiyle zarar vermiş -
tir. 

P.T.T. matbaaıı kuruluyor 
Posta, telgraf ve telefon mildürlil

ğU İstanbul'da bir P. T. T. matbaası 
kurmağa karar vennigtir. 

Vatandaılığımıza alınan türkler 
Yugoslavva, Romanya ve Bulgads

tan'dan hıcret ve iltica suretiyle yur
dumuza gelmiş bulunan 3847 ıillet

taşımızın tilrk vatandaşlığına alınma
sı İcr Vekilleri heyetince kabul o· 
lunmuştur. 

Savaşa, barışa dair 
Bir genç g6rDrsDnDz. Onun için: 
- Hayatırpn bir ~ok yıJ/srını ya· 

bancı ülkelerde geçirdiği halde a • 
te§ gibi mimyetpcrvcr, derler. 

Renkler ve manzaralar gibi bir ta
kım duygular da zıtlarının yanında 
daha ziyade geliıemez mil 

Onun gibi hayatlarının mühim 
bir kısmını savaı boylarında, harp 
cephelerinde ıeçirmiı olan bir mJ/. 
Jetin de bsrııın gerçek lııkı olma· 
sına hayret edilmemelidir. 

Tr11blus muhaberesini ilk mektep 
çocuğu olarak idrik edenlerimiz 
Balkan hsrbında Sultani l-'.e yahut J. 
dadi'ye girmiı, büyDk harpta ise si-
11.h altına çağrılmıılardı. Ayni genç
ler, büyük harptskl askerlikten son
ra aldıkları terhis tezkeresinin da
ha mürck'kebl kurumadan milli mü· 
cadele sa//arında yer aldılar. Mi/Ji 
zaferden bugüne kadarki neslfmiz 
en uzun sulh ve sükun devresini ya
ııyor. 

Savas günlerinin bütün heyeca
nım gönüllerinde yaşatarak, barut 
kokusunu ve siper toprağının rutu
betini hatırdan 'ıkarmıyarak bütün 
dünya ile dost. sulha iıık yaııyan 

milletimizi dünyanın geçirdiği buh. 
ran, milletlerarası siyasetin gergin
liği, hülfısa, hiç bir sebep ne harbe 
daimi hazırlığından, :ne de barı§a e
bedi aşkından vaz geçiremez. 

Bir takım yabancı kumandanlar 
"sulh" diye bir ıey tanımadıklarım, 
bütün hallerin ve vaziyetlerin bir 
suretle harp ve harbe hazırlık devri 
olduğunu söylerler. Biz ise, barbın 
her türlDsDnü sınırlarda öğrenmi~. 
kahramanlığı uzun •sırlardan kalan 
bir miras halinde benimsemi~ bir 
millet olarak sulhu bir bütün sayı· 
yoruz: 

"Bütün devletlere kargı besledi
ğimiz bitaraflık ihlil edilmek te· 
şebbüsüne maruz kalmadıkça mem
leketimizin, hayat ve refahını teh
likeye atabilecek hareketler sadır 
olmıyacaktu." 

Fakat maruz kalacalt olursa? 
Hiç temenni etmediğimiz bu ilı-

timal, gUnUn birinde gelip çatacak 
olursa? 
Kısaca ıunu ıöy/Jyelim: 
O ihtimali asıl onu ihlil edecek 

olanlar temenni etmesini 
T. t. 

Yaılı kı:zl 

Gazetelerden hiriai, Mekıika· 
da yaııyan dünyanm en yaılı kı· 
zmın ıeçenlerde 116 ncı yaımı 
kutladıiını haber veriyor. 

Bu kıs, 116 yaıına ıirdiiini 
kendiıi itiraf ettiiine röre, aca· 
ba, en aıaiı 180 tinde yok mu
dur? 

Besiktas tcu vollan! 

latanbul gazetelerinden biri • 
sinde çıkan bir okuyucu tikayet 
mektubuna göre "Baıiktaı yolla
n bakımsız bir haldedir.1, 

Bu tikayet, ne dereceye kadar 
doğrudur, bilmem. Fakat hiç ol
mazsa zamanımızda Beşiktaş ev
leri bakımuz bir halde deiildir. 
Eakiden onlar da bakımsız imiı. 

Nedim'in meıhur mıaraını bil • 
mez miainiz ? 

Bqiktaıı'a yakın bir hinel viranımıı 
vardır. 

Heıa,,tan kitaha! 
• 

Bizde "heaap" ve "kitap" keli
meleri ıık aık yan yana kullanı -
lır. Öyle olduiu halde kendilerini 
heaaba verenler çok defa kitabı, 

kitaba verenler de heaabı ihmal 
ederler. 

Eakiden muharrirlik eden ar -
kadaılarımızdan Halil Lutfi de 
bir müddettenberi iıi patronluia, 
idareciliie, yani iıin rakam tara • 
f ına dökmüf, yazıdan elini, kale -
mini çekmiıti. 

Son zamanlarda bu arkadatı U• 

zun makaleler yazar görüyoruz. 
Hele aon buhran Üzerine yazdığı 
yazılar o kadar orijinal ve entre -
san ki inaanm : 
Bazın felaketin de olurm~ hayırlısı! 

diyeceği geliyor! 

Rüzgarlar bütün bölııelerde umu -
miyetle şimal iıtikametinden saniye
de 9 metre hızla esmiıtir. 

Yurtda en yüksek ısılar Edirne'· 
de 15, Adana, İzmir ve Manisa'da 16, 

Antalya'da 18 derecedir. En düşük ı· 
ıılar da sıfırın altında Kastamonu ve 
Kara'ta 1, Konya ve Erzurum'da 2, 

Kütahya, Eskişehir ve Afyon'da 3, U
lukışla'da 4, Yoı:gat'ta S derecedir. 

Otomatik hale g tirilecek 
telefon aantrallarımız 

P. T. T. Umum müdürlüğü, Bursa, 
Adana ve Zonguldak telefon santral
larını otomatik bir hale eetirmeğe ka 
rar vermi§ ve lüzumlu malzemeyi si
pariş etmiştir. 

Dahiliye memurin intihap 
komityonu 

Dahiliye vekaleti memurin intihap 
komisyonu önümüzdeki günlerde top 
!anarak kaymakamlar ve mektupçular 
arasında değişiklikler yapan bir ka· 
rarname hazırlıyacaktır. 
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[~:~~G~~ DÜNYA HABERLERİ 
iki cephe arasındaki 

diplomasi mücadelesi 
Mihver devletleriyle demokrat 

devletler arasındaki diplomasi mü -
~~-d~lesi orta ve ıarki Avrupa'nın 

uçuk devletleri etrafında toplan -
nıııtır. Alrnanya tarafından orta 
Avrupa'da indirilen darbeden son -
ra. ~ngiltere, YÜz otuz sene evel, 
Wıllıarn p·t ,. 

Arnavutlukta yeni 
bir kabine kuruldu 

. ı tın Napolyon'a kar§ı 
terbp ettiği "B" ··k 0 tt 0 f k" b 

Müessesan meclisi dün toplandı 
. uyu ı ı a a en -

;ıy~~ bir febeke hazırlamak için 
t~a ~!ele geçmiştir. lngiliz hüküme· 

1
' ır taraftan bu mesele ile meı -

ıulke.n d"~ 
1 " ti k' ı~er taraftan talya Ama -

k u ~ a hır darbe indirmiş ve bal -

1 a~ ara ayak basmııtır. Şimdi an • 
aıı 1Yor ki İtalya'nın bu hareketi 

orta AYr . 

Arnavutluk tacının İtalya Kıraliyle 

h 1 flerine arzolunması kararlaştırıldı a e 1 k .. 
T' 'dan bildiriliyor: Arnavut u mueııesan 

Ro.~a, 12 .. a.ak. -b 1 ı;~~- takrirle fU hususları karar altına al
pıechsı bugun a u e ıgı 

mıttır: 
11• k Upa ve balkan devletlerı • 

1.~ .?rkutarak lngiltere'nin teşebbü-
unu •uya düıürmek maksadına 

ınatuftu. Çünkü gerek Almanya ve 
r~~e~ ltalya, lngiltere tarafından 
:_ırııılen bu teşebbüsün müsbet ne -
~~e Verrneainden korkmaktadırlar. 
l nıaenaleyh lngiltere'nin bu dip -

1 _ Şimdiki Arnavutluk rejimi düş ı-
müştür ve bu rejimden doğan anaya·! Cenup kutbunda 
sa kanunu mülgadır. --------....... --

2 _ Assamble tarafından t~m ~el.a· 

~hlaai manevrasını suya düşürmek b rn~n ve İtalyan dı§ politikasının 
ugun en eaash hedefidir. Her iki 

~to~~ler devlet bunu, küçük devlet -
er uzerine ıiddetli bir tazyik yap -
~~kla elde etmiye çalışmaktadır. 

•tler Williamshafen'de ıöylediği 
huhtukta küçük devletlere karıı fU 
le d'd· 1 ı savurmuştu: 

- Eğer küçük devletler, lngilte
re nanı ve hesabına ateıten kestane 
çeluniye çahıırlana, parmakları -
hın Y•nnıasından ıikayet etmesin -
ler. 

hiyetle bir hükümct teşkil edılmıştır. 
3 - Bütün arnavutlar ltatya tara

fından sarfedilen yapıcı ve refah ve
rici faaliyeti minnettarlıkla kayde
derek Arnavutluğun hayat ve ~uka~
deratını italyanınki ile birleştırmege 
ve bunun için daima ve da~a sıkı te· 
sanüt münasebetlerini takvıyey~ ka -
rar verirler. Bu tesaniitten mulhcm 
olarak Arnavutluk ile İtalya arasında 
anlaşmalar yapılacaktır. 

4 _ Assamble Arnavutl.uk tacını.n 
İtalya kıralına ve haleflerınc arzedıl· 
mesini kararlaştırmışlardır. 

yeni Arnavut kabinesi 
Yeni Arnavutluk hükümeti şu suret 

le teşkil edilmiştir: 
M da .. be - Bawekil ve Nafıa . Nazırı . Şefk~t • U&olini de Arnavutluk • :s c Adlı 

sınden 1 • f ~. b" nutukta Verlaci, Hariciye: Dıno . em_ı. : 
§Unl•r e~el ır~t ~t ıgı ır ye: İpi Cafer, Maliye: Alızolı. Feyzı, 

,. ı Soy emı•tı : M f Er 
,. Ekonomi: Bolga Andon, aarı : • 

- Eğer demokrat devletler, Al - ne•t Kolici. 
lll&Qya ve ltalya'ya kartı bir cephe B. Ciano tayyare ile Tirana varmıt 
~Ul'nııya tetebbüs ederlerse, biz de tır. 

erhaJ taarruza geçeceğiz. A•kerl'. vaziyet 
Anlatılıyor ki ArnQ·nılluk·un ia • Tiran, 12 a.a. - İtalyan kıtaatı, dün 

til:..,, ıtte bu taarruzdur. Fakat bu A 
t yunan hududuna varmadan son rna-~•rruz baıladığı bir sırada pek kü- vutluk komünil olan Biklitta'yı işgal 
çulr. denilemezıe de "orta" bir dev· 
let 1 1 etmitlerdir. aayı abilecek olan Polonya, n • lt 1 n 
• 'it ftkodradan bildiriliyor: a ya 1 •re ile deldirasyonu imzaladı. y 1 
Bun.a- . ·ı· d" l . . müfrezeleri otomobillerle ugos av 
R -n sonra ıngı ız ıp omasısı, • · ı d' 
onıanya ve Yunaniatan'la meııul hududunda Koplike gırmı§ er ır. 

olnııya baıladı. Filhakika her iki Yuııoılavya askeri tedbir 
cl~Yle.tin de vaziyeti Polonya'nın va- alm~ Jeiil 
tı~etinden daha naziktir. Roman• 1 t 
')'.a !• Yerilecek bir İngiliz garanti • Belgrad, 12 a.a. -k Yugos avya ara-
sının 11\Ü • • • fından Arnavutlu hududunda veya 
1 eaaır olması ıçın bazı fart • Ad . t'k U erinde aıkert tedbirler 
Aar~ da tahakkuk etmesi lazımdır. rdıya ıt k z. olunmaktadır. Alınan 

kaa takd' d ı ·ı· · · R alın ığı e zıp .. ır e ngı ız ıaranhaı ~ . h t dbirleri sadece Arnavut mul 
:ı•nya'yı alman tehlikesinden kur • ıza ilat. et akın halinde gelmesi ihti· 
aranıaz. tec . erın n "d' Akın durdu ve Kı· 

rnalıne kargı ı ı . . Yuııanistan'a ıelince; Arnavut • ral Zogo ite hükümetinin ecnebı Amem 
luk'un iatilaamdan evel lngiltere - leketlere savuştuğunu ve cenubı Ar· 
İtalya rekabeti karımnda bu dev • navutluğun hiç mukavemet gösterme
let için vaziyet kolaydı. Akdeniz'de den İtalyanlara teslim olmakta bulun
hangı deTI .... ..l•lta kuvetli iıe, Yu • duğunu öğrenince mültecilerden ço· 
naniatan da o devletle "'• .. aber 7Ü • fu yurtlatına döndüler. 
rümiye mecburdur. Fakat Ar • ..._ • .... , 
~tluk'un ltalya tarafmdan iıgalin· 
den sonra bu devlet Yunaniatan'ın 
karadan da komıusu olmuıtur. ltal· 
)'a, Amavutluk'u istila eder etmez, 

müzakereleri 

murabbaı arazi 
Almanya'ya geçti 

Berlin, 12 a.a. - Kaptan Riçer'in 
kumandasındaki Şvabenland vapuru 
nun şimal kutbuna yaptığı sefer ne
ticesinde 600.000 kilometre murabbaı 
genişliğinde bir saha alman hak~mi
yeti altına girmiştir. Kaptan Rıçer, 
dün cenup kutbu mıntakalarından 

Kukshaven'e gelmiştir. 
Alman hakimiyeti altına giren ara

zi şarkta ve garpte kutba doğru sa.rp 
hayırlarla muhat bir buz . sahası ıle 
tahdit edilmiftir. Bu arazı parçasının 
cenubunda pek dik kayalıklar var
dır. 

Şvabenland vapurundan uçan alm:n 
tayyarecileri buz sahasının başladıgı 
yerde karaya inmişlerdir. 
Keşfedilen arazinin hudut noktala

rına Gıımah haçlı bayraklar dikilmiş-

Alman Propaflanda Nazırı 
Dr. Göbbels 

Dr. Göbbels 
lstanbul'da 
İstanbul, 12 (Telefonla) · - Mısır· 

dan gelmekte olan Alman P~.opagan· 
da Nazırı Dr. Göbbels bugun saat 
15.20 de Yeşilköy tayyare meydanın
da yere inmi§tir. Dr. Gö~b~ls tay~~
re meydanında vali muavını B. Hu -
dai ile hava müfreze kumandanı, al
man başkonsolosu, alman matbuat .a~ 
janı ve şehrimizdeki alman kolonısı 
tarafından karşılanmıştır. 

Dr. Göbbels otomobille 1stanbul'a 
ve oradan da Trabya'ya giderek al· 
man mezarlığını ziyaret etmiş, sonra 

tir. sefer Boğaziçfnde bir gezinti yaparak Pc-
Cenup kutbuna yapılan bu "alman rapalas oteline inmi§tir. 

Göring'in himayesi altında Alman Propaganda Nazırı saat 
ke~fiyat. cemiyeti" tarafından tertip 20.30 da alman başkonsolosu tarafın· 
edılmi§tır. dan Tokatlıyan'da şerefine verilen zi-

Kaptan R~<jer, Spitzberg'e yapılan yafetic }lazlr bulunmu~tur. Yarın va
alman seferınden sağ kalanlar rneya- Ji muavinine kartını gönderecek, geh
nındadır. rin muhtelif yerlerini geıecek ve cu

ma sabahı saat 8 de Berlin'e hareket 

1 rak Kıralının kaza 

neticesinde vefat 

ettiği anlaşıldı 
Londra, 12 a.a. - İrak elçiliği bu • 

rada ne!Jrettiği bir tebliğde, .~ır~~.?~~ 
zi'nin bir kaza neticeıinde oldugunu 
teyit ettikten ıonra diyor ki: 

Fakat Musul'da bir takım fesatcılar 
bu hususta yalan haberler yaydıkların
dan halk ingiliz konsolosanesine te -
c;ıvtiz ederek konsolosu öldürmilşler
dir. frak hükümeti ve milleti bu hidi

ye teeaııüf eder ve müttefik Büyük 
Britanya'ya otan dostluk hislerinin 
samimiyetini beyan eyler. 

edecektir. 

Çin kıtalarının 

muvaffokiyetleri 
Cunking, 12 a.a. - Çinliler muhtc · 

lif cephelerde muvaffakiyetler kayde· 
diyorlar: . 

Cenup Çin'de Çin kuvetlerı Kanton 
civarına varmışlardır. Japonlar mu
kavemet etmektedir. 

Kiangsi'de çinliler Unini işgal et
mek istiyen japonlara karşı muvaf!a
kiyetle müdafaada bulunuyorlar. 

Hainan adasında çinliler Tingon 
şehrini ıabtetmişlerdir. 

Son günlerde Çocityuan cephesinde 
3.500 japon askeri ölmüştür. 

Yunanistan'a teminat verdi. Şim • 
di lngiltere, Polonya'ya yaptığı tek
lifi Yunanistan'a da yapmca, ltal • 
Ya, Yunanistan'ın lngiltere tarafm. 
dan verilen bu teminatı kabul et -
meıini kendisine karıı "haamane 

Belgrad, 12 a.a. - Hırvat partisi li
deri Maçek'in arkadaşı Koşotiç, bu -

gün Be~rad~gekrekmili~hitmu-j!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
halefet partisi reislerini hükUmetle 

' ... . . 
bir hareket" telakki edccegını ve 
evelce verdiği teminatı geri alaca • 
iını bildirmi~tir. Yunanistan cidden 
nıüıkül bir vaziyettedir. Italya'nın 
Yerdiği teminata inanarak İngiliz 
&'aran tisini red mi etmeli? Yoksa 
ltalya'ya meydan okuyara~ e~ni -
Yetini İngiliz garantisine mı bagla -
b\alı ? 

Eier haya ve Almanya, §İmdiye 
kadar küçük devletlere verdikleri 
teminata sadık kaldıklar.nı göster • 
~it olsalardı, Yunanistan için bir 

•rara "armak belki de daha zor 
~~rd_u.. Fakat geçmiJ bir kı1- .sene• 

, hadıseler göatermİ§tİr ki Alman· 
Ya Ya 1 d . 
t• "e talya'ya bu noktala• a 1 • 
ınıat a 1 - • • 

/ 
• 

ıır ·ı a a caız değildır. . .manya, 

Y ~ 
1 

e AYusturya'nın Çekoslovak -a nın li • , 
h ' lvanya'nın Polonya nın ve ~oına.ny ' , .. k" 
ta- 1 • nın istiklallerine ve mul 1 

... anı ald • • 
detrn· . •nna hürmet etmeyı va -

•ıtır, it 1 1 k' Ye h t • a ya da Arnavut u a, 
a. ta li b . • . t 

"erın· . a eııatan'a katı temına 
•ıtı. Fak t b . b 

•ı bu ... ·· a u devletlerın azı • .. un ta "h • hakkınd rı e kanşmıı, diierlerı 
"llrulın a heılenen emeller de açıf a 

E Uftur. 
&aaen bu .. 

her ~Yde "gunkü teklinde dava, 
rin iıtikt·~ı o~ce. küçük devletle • 
cadelen: erı davasıdır. Yani mü -
1 · lııev~u crın varı ._1 u evelce bu devlet· 
d .. 1111; .... " 'k· ort büYiik d e ı ınci derecede 
fuz Ye hle f eylet arasında bir nü -

n •at ·· 
naenaleyh b ınucadeleaidir. Bi -
re ~·~ herab:r de~ı~.tler İçin lngilte· 
Polıtıka 2!ar ~urumek yalnız bir 

h Ul'etı d v•ı nıu afa~a egı , varlıklarını 
mesele 'd· ~Ydeıı enıin ol aı. •r. Fakat iki 

lllak ısterler : 

hırvatlar arasında cereyan etmekte o- D 
lan müıakerelerin vaziyetinden ha • o .O N o l E R berdar etmiştir. 

Muhalefet liderleri, bu müıakere
lerin cereyanına hakim olan zihniyet 
hususunda hırvatlarla tamamiyle mu
tabık bulunduklarını beyan etmişler • 
dir. Bu müzakerelere yakında devam 
olunacaktır. 

Bir Leh askeri heyeti 
Londro'yo gidiyor 

Londra, 12 a.a. - Deyli Ekspres ga
zetesinin Varşova muhabiri, mareşal 
Rydz Smigly'nin dün yapılan bir ge
neraller toplantısında ingiliz ordu er· 
kanı ile müıakerelerde bulunmak ü • 
zere Londra'ya askeri bir heyet gön • 
derilmesine karar verdiğini yazıyor. 

Yüksek rütbeli beş leh subayı bu 
hafta zarfında Londra'ya hareket ede
cektir. 

ı _ Jngiltere tarafından verilen 
antinin samimi olmasından. Bazı 

gar ' · k k b" devletler lngiltere .nın sı ııı ır 
zamanda bu teahhiıtten kaçınmak 
• t' ceg" inden korkmaktadırlar. 
ıs ıye . h 

2 _ İkinci ve belkı de da a e -

h . tli bir nokta, İngiliz garan • emıye . . 
• . , alakadar devletı otorıter 
tısınnı .... d k 
d ı tlerin tecavuzun en oruya -eve • 1 d 

k d ecede müessır o maaı ır. ca er . . 
B• • cisi siyasi bir mesele ıse, ı . 
ırın 'k' kt d . • . d keridir. Bu ı ı no a a 

kıncısı e as ı 1 
• d'l ek olan her dev et n • tatmm e ı ec ·ıd . ·ı teklif edilen ~kı e an • gıltere ı e 

• "' hazırdır. 
latmıya tırınege A. ş. ESMER 

Şehirli ve tabiat 
Uz.un müJJet tabiatla temasını kaybeden ve onu ancak bir •İnama 

dekoru gibi arada aırada uz.aktan aeyr•tm•k /ır•atrnr bulan ıehirli· 
nin içinde tabiat •evgi•inin ;samanla dumura alrama•ına neden fGf· 
malı? Tabiat artık onun için bir ihtiyaç olmaktan çıkmıf, inaiyakları • 
nın bu en kuvetli.si ıuur alttnda ihtibaaa uğramııtır. Fakat, neıvü ne· 
ma•ına lü:aumlu ıartları bulamadığı için /iliz.lenememif olan tohumun 
bü11bütün yok olduianu •anmayın/ Bir gün teaadüller ve hadiseler o -
nu tabiatın ltucaiına alıverince, ihtiba11a uğrıyan tabii sevkin derhal 
ve müthiı bir reak•iyonla dııarı vurdufunu, ve örtülü kalmıı olduğu 
z.amanın uz.unluğu niapetinde ıiddetli bir ihtira• halini aldıiını 11örür
sünüz.. Tabiat, kendi eline te11lim edilen çocuğundan, ıehrin unutturu• 
cu te.;rlerini bir hamlede silecek kadar kuvetlidir. 

Nülu11unun büyük elueriyeti köylü olan türk kadar toprağa bailı 
millet nadirdir. Fakat garip dejil midir ki, büyük ıehirlerind• .h~lkın 
tabiat aev11isini en JÜyade kaybetmif olduiu memlelıetlerd•n bırı ge • 
ne Türkiye'dir. Alabildiiine 11enif ve boı toprakları olan bir memle· 
kette elı•eri ıehirlerin eolcalrsı:a, bahçesiz., hava•u:, dapdaracık ve 
•ımsılıııılı bina yıiınlarından oücucla gelmiı olmaaını na•ıl izah etme
li? Bunun Y•ııône lrabul edilir aebebini ben, Hlıi devirl•rin .ô•ayif . ve 
emniyet noksanında buluyorum. Fakat artık o lraranlık devırler tarıhe 
lrar11rtuıtır, Şimdi memlelretin her yanında tam ve lcati bir •n:niyet 
hava11ı hakimdir. Şu halde ıchirlinin tabiata dönme.; içi~ ll•~eklı ıart
lar tahakkuk etmiıtir. Ve 11erçekten, hangi ıehrimiz.e gıtaenız., bu ta
biata dönüıün bariz manz.ara.;yle lıarıılGfırsınız.. Sırtlara tırmanmıf 
tahta ve kerpiç yıiınlarından mürekkep karanlık bina Y.ıiınları >:a~~ 
yaVOf bol bahçeli ve bol güneıli me•kenler halinde Feraha ve genıılıge 
doiru dağılmakta ve açılmaktadır. 

Biz ıehirlilerd~ ıev,i ve alakaların en tabii ve en temi~ini uyan
dıran 6u f•mayülü hıalandcrmalı için, ,.hirlerimw balaçclenclirmek 
ve Jl.eıillendirmek i,in elimiMlen ••leni y_~molıyıs. 

YOfar NABi 
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iSTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Harici siyasetimiz ve milli 
müdafaamız 

Yunus Nadi, bugünkü baş~akalesin: 
de, başvekil Dr. Refik Sayd~ ın ev~! 
i\inkü meclis içtimaında dahıh ve harı.cı 
siyaset hakkındaki ~erd~ği izahatla mıl· 
letin takdir v• tebrıklerıne ~~k ~azan~ı
iını ıöylcdikten sonra, hancı ıı~sctı • 
mizin Atatürk devrinde ohlugu itbı İn· 
öniı devrinde de ideolojik ihtillifl~r~a 
taraf almamak s iyaseti olduğunu, bı~ım 
Türkiye'yi ~ ve mu~faza tem~lıne 
bakan kendi ideolojimız bulundugunu 
izah ederek muhtelif milletlerle olan 
münasebetl~rimi:zin şekillerini anlatıyor, 
başvekilin sözlerinden bazı p~rçalar.~~k
lederek en son icap merhalesınde, buyuk 
türk ordusunun kahramanlığına dayandı· 
fımı:zı illve ediyor ve vatanperverliği -
mi:ze ve dostluklarımıza sadikane riyaet
te devamla birlikte milli müdafaamızın 
kudretine dayanarak harici vaziyetleri 
bütün bir itidal içinde çok sıkı bir dik· 
katle takip edebiliriz, ve öyle de yapıyo· 
ruz. iste harici siyasetimizin htilbası" 
diyor. 

Bugünkü Avrupa'da Türkiye 
Peyami Sa fa, "Ha<liseler arasında" 

sütununda, bir fransız ıı:azetcııinin Av -
rupa vaziyetini tahlil eden yazısından 
baı parçalar naklederek bu vaziyeti hiı· 
lba ettikten sonra sözü Tilrklye'ye ıı:eti
riyor ve baıvekil Dr. Refik Saydnm'ın, 
Ttlrkiye'nin her hangi bir temayülle sulh 
yolundan ayrrlmıyacağını apk bir dille 
büyiık millet Meclisi k!irsüıianden illin 
ettiğini söylUyor ve "Türkiye'nin şu ve
ya bu her hangi bir şebeke içine ıtirerek 
ötekine karsı cephe almıyacağını temin 
eden bu ifade, hükUmetin en selimetli 
yolu bütün vuzuhiyle ıı:ördu~üne iıaret
tir" diyor. 

Emniyet ve itimat 

Nalına mıhına, muharriri, başvekil Dr. 
Refik Saydam'm meclisteki son beyana
tı memlekette eıaacn mevcut bir emni
y~t ve itimadı bir kat daha kuvetlendir
dlğinl kabinenin tam bir itimada layık 
olduğ~nu, Refik Saydam'ın beyanatında, 
kuvetine emniyeti ve nefsine itimadı o
lan kuvetli bir adamın mert vakur ifa· 
deıi bulunduğunu söyledikten sonra, 
Türkiye'nin siyasetini izah ediyor ve 
"Keskin tilrlc "Ungülerinin gölgesi altın· 
da, tam bir dikkat ve tayakkuz içinde 
hale ve istikbale emniyet ve itimatla ba· 
kıyoruz. Birliğimiz ve kuvetimi:ı eUve
rıimizdir." diyor, 

TAN 
Sulh cephesinde Türkiye'nin 
vaziyeti 

Sabiha Zekeriya Sertel, bu baımaka· 
lede baıvekil Dr. Refik Saydam'ın mec· 
liıteki beyanatında Türkiye'nin ıulh cep· 
besindeki vaziyetini anlatan sözlerini in
ceden inceye tefılr ederek anlamamız 
li.zım olduğunu a()ylediktcn sonra, Tür
klye'nin fikir cereyanlarından ve men• 
faat hırsından uzak siyasetini anlatan 
cilmleleri tebarliz ettiriyor ve Türkl~' • 
nln 1914 harbine hangi sebeplerle gir -
diginl anlatarak bugün o sebeplerin de
iiımediğini, zahirdeki ideoloji maskele
rine rağmen davanın aynı dava oldufu. 
nu izah ettikten sonra, bugün Tiirkiye'
nln İamet İnönü gibi bir cumhurrciılne 
ve yapacağı işi bilerek yapan bir devlet 
mekanlzmaııına malik olduğunu bildik -
ten ıonra bidiııth sGkGn ve huzur içinde 
takip edebileceğimizi ilave ediyor. 

Dr. Göbels, bugün geliyor 

Alman propaganda nazırı Dr. Göbclı'
in hilkUmetlmizin misafiri olarak bugün 
tayyare ile Rados'tan 1iehrlmize gelecc
iini hariciye vekileti tarafından telgraf
la villyete bildirildiğini, alman nazırının 
refakatinde bulunan hiıkilmet erkanın • 
dan beı kisi ile birlikte vali muavini 
Hüdai Karataban tarafından karşılana -
cıimı ve Perapalaa oteline misafir ecdi
leccğlni yazıyor. 

Neıriyat kongresi .... 
"Günün meseleleri" aütununda, maa

rif vekilimizin kültür hayatımıza yeni 
bir iıtikamet verecek olan maarif 5Qraaı 
ile neııriyat kongresi tesebbiislerinin e -
hemiyetini hatırlattıktan sonra, gerek 
ııiıraya gerek neşriyat kongresi için ya
pılan toplantılara !hım olan ciddiyet ve 
ehemlyetin verilmedigini, bu toplantılar
da basit meselelerle uğraşıldığını, ez
cümle mecmualar namına kona;reye mu
rahhas seçilen iki kişinin, bu isten anla
mayan kimseler olduklarını, söyledikten 
sonra, bu meseleye layık olduğu ehcmi
yetin verilmesi bir vazife olduğunu ya
zıyor. 

YENİ SABAH 
Kabinenin proğramı 

Htiaeyin Cahit Yalçın, bu b:ış makale
d,e, b~ıvekil Dr, Refik Saydam'ın Mec
lıstekı beyanatında, Tiirkiye'nin fikir ce
reyanlarına veya menfaat hırslarına ali· 
ruklcnerek sulh yolundan inhirafına im
kan olmadığı hakkındaki teminatının bil· 
tıin hirk milletinin hislerine tercüman 
~~uğunu, bir çok milletlerin korkudan 
dalı tutuldutu bu ıırada kabine progra
mında bu sozlerin ve icabında bilvasıta 
veya doğrudan doğruya vukua gelebile· 
cek her teca>'iızii silahla karşılıyacağı. 
mı:z Yolundaki beyanatın lu:zumlu ve 
!.•>:dalı. olduiunu ıöyledikten ıonra, 

Türkün hattı hareketi ne olacaiı artık 
malllındur. Biz ııimdi kalbimiz rahat 
~~ıleri~lz açık, vaıJfo baıında, ıUkQn v~ 
ıtımat ıçinde bekliyebiliriz." Diyor. 

Baıvekilimizin teminatı 
Her sabah sütununda, Cemalettin Sa

raçoğlu, başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
mecliste evelki gün söylediği sözlerin 
Türkiye'nin aldığı ve alacağı vaziyeti a~ 
çıkça i Österdigini ıöyliyerek, kimseye 
karıı kötU bir niyetimiz olmadığını ıöy
lilyor ve "Kimsenin de bize karısı kötii 
niyet vo fena dilılince bealemomeei tar· 
tiyle" diyor. 

a.a. Matbuat Servısı 

Türkiye cümhuriyetinin harici 
siyaseti 

Politika sutununda, Reşat Sagay, baş
vekilin meclistekı beyanatını mevzubahs 
ediyor ve beyanatta Turkiye'nin harıci 
siyasetine teallük eden so:zleri tcbarux 
cttirdıkten sonra, bu beyanatın her tur
lu tereddiıtleri izale edecek mahiyette 
oldu~unu soyluyor. 

İKDAM 
Emrivakiler 

Ahmet Agaoglu, bu başmakalesinde, 
beıcriyetin eskı devirlere rıcat eder gı
bi göründugunü, hak, adalet ve huriye. 
tin çigncndigini, ve inkar edildigini soy
liyerek, habes harbındanberi cereyan e
den siyasi emrivakileri sayıyor ve fa -
'kat tarihin sarsıntılar geçirdikten sonra 
daima tabii istikametini aldıtını ve hu
riyet adalet istikUil gibi mefhumların, 
onla;ı kaldı;maga çalışan emrivakileri 
mağlup ettiğini izahtan sonra "Bu kere 
dahi beşeriyet kuvetin hakkıl, maddenin 
ruha tabi olduğuna tabi olmak uzerc -
dir" diyor. 

Türk hava kamplan 
İşaretler siıtununda, İkdamcı imzaıı 

muharrir, maarif vekaletinin hava kamp
ları hakkındaki tamimi munasebetiyıe 
yazdıgı bu fıkrada tayyarecili in bütun 
dunyada aldığı ehcmıyeti iÖZ onüne ge
tirirsek koca Turkiye'nin on şehrine in· 
hisar eden Turkkuşu teokilitına ba~lı o
larak kurulacak hava kamplarının da pek 
küçük ve mahdut bir ıekilden ibaret ka· 
lacağmı ıoyliıyor, 

VAKİT 
Korkusuz, tereddütsüz Türkiye 

A11m Us, bu baısmakalesinde, cihan ta
rihinde çok nadir tesaduf edilen bu dö
nüm noktalarından birinde faaliyete bae
lıyan yeni Meclisin, ilk is olarak Refik 
Saydam hükumetine itimat reyi vermek 
ıuretiyle milletin hakiki mümcssıli ol
duğunu gbsterdigini aöyledikten sonra, 
başvekilin meclisteki beyanatını mevzu
lıahs ediyor ve dlinyanın bugıin arzetti· 
ğl hayret ve tereddüt alemi içinde Tur
kiye'nin pek müstC5l1a memleket olarak 
mevcut bulunduğunu izah ederek milli 
şefin ve millet meclisinin etrafında yek
pare bir kaya gibi toplanan türk milleti
nin istikbali, emin olarak korkusuz ve te• 
reddütaliz bekledi~ini ilive ediyor. 

SON POSTA 
.........__ ........ __ ..., 

Alınan siyaseti bir dönüm 
noktasında 

Muhittin Birgen, her gün sütununda, 
Almanya'nın, alyasi nüfuzunu hudutları 
haricine taııırdıktan sonra, bugün, kuvet 
ve cebir yotiyle, milletler arasında hak 
ve ad5.Jet yolu olan iki istikamet ortasın
da bulunduiunu ı;öylüyor ve kuvetsiıı: 
haklmı, baba kuvet gibi he:ıimete mah
k<lm oldugunu, tahakküm ve cebre karşı 
isyan ederek haklarını tanıtan Türkiy• 
ile bizzat Almanya'yı misal getirerek i· 
:zah ettikten sonra, &Özü Almanya ilo 
Balkanlar arasındaki mlinaaebetc getiri
yor ve yalnız Almanya'nın değil, bütüıı 
mihverin Balkanlar'daki siyaset huzur
ıuzluğunu izale etmek ii:zere ciddi ve sa

mimi teminat vermekte ıecikııiiyecekle-
ri iimidini izhar ediyor. 

Paati kurultayı 

Hususi kaydıyle neşretüfi bir Anka
ra haberine atfen, bliyük parti kurulta -
yının 29 mayısta toplanmrya davet edil
mesinin esas itibariyle kararla~tığını, 
bir hafta sürecek olan toplantılar ruzna
mesinin, partinin hayat ve faaliyeti bakı
mından çok chcmiyctli maddeler ihtiva 
edecefini yazıyor, 

Batvekilin nutku ve 
Türkiyenin vaziyeti 

Necmettin Sadak, bu serlevha altında 
yazdığı baş makalede, Arnavutluk'un iş
gali bıitün minisiyle Balkanlar'ın mu -
lcadderatı ı.ıeklini aldığını aoyledikten 
sonra, Tiırkiyc'nin en kuvctli Balkan 
devleti olmak itibariyle bütün göılerin 
Türkiye politikasına merakla çevrilmiş 
olduğunu, bu bakımdan, başvekilin nut
kunun tam :zamanında yetiştiğini yazı -
yor ve Dr. Refik Saydam'ın sözlerin • 
den harici siyasetimize teallGk eden fık
ralarla, memleketin ve milletin maruz 
kalabileceği vckayie karşı alınan tedbir
lerden bahis sözlerini naklederek "Da
yandığımız tek kuvet cümhuriyetin mu -
zaffer ve yılmaz ordusudur" diyor. 

Yeni vekaletlerin kadroları 
Yeni vekiletlerin büdçeleri ve kadro

ları üzerinde hazırlıklar yapıldığından 
bahis bir Ankara telefon haberinde, De
nizbank'ın lağv olunarak yerine merke
zi dıtanbul'da olmak üzere mülhak biıd· 
çeli bir denizyolları umum mUdOrlUğü 
kurulacağını ve posta, tela;raf ve tele
fon ve devlet demiryollarının mlilhak 
büdçe halinden nkarılacakları haberleri
nin de mevsimsiz tcllkki edildiğini ya
zıyor. 

loört Sovyet torpitosu 

Port - Sait'te 
Portsait, 12 a.a. - bört sovyct tor 

pidosu limanda demirlemiş ve Kahi 
re ile Moskova arasında resmi diplo 
matik münasebetler mevcut olmaması 
na rağmen, i!k C:cfa olarak mürettcba 
tının karaya çıkamasıııa müsaade edil 
miştir. Sovyct toı pidoları kısa bir 
müddet kaldıktan sonra uzak doğuy 
doğru aeyahatlerine devam edecek 
terdir. 

J 
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Alman boyunduruğu 

altına giren çekler 

Bu esareti gönül rızosiyle mi 

istemiyerek mi kabul ettiler 

1 Yazan : Piyer Dominik 1 
Y enilmili bir milletin a

leyhinde bulunmaktan 
Allan beni korusun. Hususıyle 
fstiklilini kaybetmiş bir mille
t in .. Fakat Prag'da vukua ge
len şeylerden dehşete diı5tiığiı
mli itiraf ederim. Geçen sene
nin ilk teşrininde çeklerin siı
det ulkesini muharebcsiz tah
liye etmeleri anlaşılabilirdi. 
Fransız ve İngilizlerin tavsiye
lerini dinlemış, Avrupa sulhu 
uğruna gururlarından müthiş 
bir fedakarlıkta bulunmuşlar
dı. Fakat bu senenin martında 1 

Mart istilasına kim müsaade 
etmiştir? Fransa, İngiltere bu· 
nu tavsiye ve tasvip etmi~ler 
midir? Tavsiye etmeml:ı, bıli
kis hayrete dlişmiışlerdir, tas
vip etmemiş olduklarına bir 
delil de Çekoslovakyn'nın Pa
ris elçisi B. Osusky'nin bir 
milleti değilse de bir fikri tem
sil ederek halli makamını mu
hafaza etmekte bulunmasıdır. 
Amerika'ya vanncıya kadar bü
tün liberal memleketlerde hep 
aynı manzara mlişahede cdil
mektedi r. Bununla beraber, 
Prag'da şansölye Hitler'in şeh
re girişi günU sabık başvekil 
ve ordu ba$kumandanı general 
Sirovy, çekoslovak gönüllüle· 
rini Ural'dan Vladivostok'a ge
tirmiş olan adam, tek gözlü 
kahraman Sirovy, Hitler'in eli
ni dostça sıkıyordu. 

Birkaç ıaat önce cümhurrei
si Hacha ve dış bakanı bizzat 
Hitler, Ribbentrop ve arkadaş
ları tarafından tehdit edilme· 
mişler miydi? 

Cilmhurreisi Hacha, taleple
rin insafsızlığı karşısında bay
gınlık geçirmişti; alelacele ge
tiril n bir hekim bu muhtazın 
dir itmiş, ona fedakirlığı ta
ma'" ryacak kadar kuvet ver
mişti. 

Aynı cümhur reisi Hacha iki 
gÜ!l sonra bir resmi tebliide 
bize: 

- Hayır, diyordu, yaptığımı 
iht yarımla yaptım. Çekoslo
vakya'yr ıansölye Hitler'in eli
ne kendi ihtiyarımla terkettim. 

Gerçekten imzasının serbest
çe atılmamış olduğu nasıl ta
aavvur olunabilir? Onun köleli
ğe canatmış olduğuna bir sürii 
delıl var. 

D tın bize yeni "protektor,. 
fon N eıırath'ın gelişi 

dolayısiyle Prag sokaklarında 
yap lıın geçit resmi hikaye edi
liyor, Prag bir bayram havası 
için e tasvir olunuyordu. Ve 
ben kendi kendime diyordum 

ki: _ Sevinçlerini haykıranlar 
çekler değildir, alman.Iardır; 
şuradan buradan, belkı Sak

sonya veya Bavyera'd~n gel
miş olan alınanlardır k.ı sokak
ları hesaplı haykın$larıyle dol
durmuşlardır. 1stilanm erte
sinde istilaya uğrıyanların ka· 
dın, erkek ve çocuk, mec;~ul as
kerlerinin mezarına ~ıçek!e~ 
getirip başında dua ettıklerını 
hatırlıyordum. Bütün bu sadık 
ve imanlı halkın, istilacının 
giiya saygı vesilesiyle başına 
almım nöbetçiler dizdiği g.İn· 
den itibaren artık mezarın sem
tine uğramaz oluşlarını hatırlı
yordum. Fakat şeflerin, Ha
cha Beran ve Sirovy'nin alman 
generallerinin yanı .ba:ıı~da b1! 
mezarı ziyaret edışlerı benı 
hayrete düşürüyordu. 

7 nisan tarihli Intransigeant
da çıkmış iki resim bugün ~'?z
lerimin bnünde duruyor. Bırın
cisi memleket umumi valisi B. 
Henlein'i B. Hacha ve Sirovy 
ile birlikte Prag cümhur reisli
ği sarayında bir masa başında 
otururken gösteriyor. İkincisi 
asker kıtalarının B. fon Ncu
rath önünden geçişlerini tas
vir ediyor. Cümhur reisi Hacha 
B. fon Neurath ile general fon 
Brautschitch'in arasında yer 
almıştır. İki üniforma araııınd3 
kısa boyu ve sivil elbisesiyle 
zavallı bir manzara vucuda ge
tiriyor. Askerleri selamlıyor. 
1871 den sonra bu neviden bir 
harekette bulunacak bir tek AI. 
sas-Loren'Ji bulunmuş olduğu
nu sanmıyorum. 

H absburgların tahakkü
müne alışkın olan çek 

şeflerinin köleliği pek tabii 
bulmuş o!dÜklarına mı inanma
lı? Fakat Masaryk eğilmiyor
du. Avusturya'nın şefleri cüm
hıırrcisi Miklas, şansölye Şuş
nig onlara örnek olmuslardı. 
Onlar şimdi hapistedirler. Ha
yır, bu olanlardan bir ıey anlı
yamıyorum. 

Çek şeflerinin istikbali kur
tarmak istedikleri, kendileri i
çin mühim olan şeyin bir hüri
yet gölgesi muhafaza etmek ol
duğu, alınanlara inkıyat etmiş 
bir cümhur reisinin hiç yoktan 
iyi olduğu, macarların haps
burglar imparatorluğunda pek 
kudretli oldu'ltlan tleri •Ürülü
yor. Ne söylenirse söylensin 
çek milletinin inkıyadmı imza
lamış olduğuna, çek milletinin 
alman bayrağım seliimladığına, 
çek milletinin vatanını boğmu, 
olan adamın elini sıktığına be
ni kimse inandıramaz. 

İtalya'nın hedefi: 

Arnavutluk petrolü 
ve Adriyalik denizi 

İtalya ile Almanya arasın
daki askeri mesai teşrikinin 
ilk verimi, İtalya'nın Arnavut
luk'taki mevkiini takviye et
mek olacağı hakkındaki tah
minle , ıtalyan donanma ve ka
ra kuvetlerinin, paskalya yor
t usun n birinci günü, sabahle
yin erkenden Arnavutluk sahil
lerine saldırması ile gerçekleş
miştir Musolini, politik ger
ginliğın hami bir hadde var
mış olduğu bir zamanda, İtal
ya"nın kUi derecede emniyette 
görmedi i Arnavutluk:taki va
siyetini ufak bir şüpheye ma-

hal bırakmıyacak şekilde tak
viye etmiye karar vermiştir. 

Arnavutluk sahillerinin muh
telif noktalarına asker çıkar
malda başlıyan İtalyan hareke
tine tekaddüm eden hidiselerin 
tarihçesi pek sarih değildir; 
maamafi~. hareketin politik ve 
askeri neticeleri kareısında, 
bunun ehemiyeti ikinci planda 
kalmaktadır. 

İtalyan - yuıoslav münase
betini bozmak maksadiyle, kı
ra! Zogo'nun Yuıoslavya'ya 
karşı ini bir harekete reçmek 
tasavvurunda olduğuna ipret 

eden "Giornale d'İtalia., gaze
tesinin iddiası, o derece fante
zi ile doludur ki, yrllardanberi 
adeta bir İtalyan protektorası 
vaziyetinde olan bir devlete 
karşı yapılan hareketten dola
yı, Roma'nın bile mahcubiyet 
hissetmekte olduğuna insanın 
hükmedeceği geliyor. 

1 talyan hareketinin hedefine 
varacağına şiıphe yoktur. Ha
ber verildiğine göre, İtalyan
lar donanmanın yardımiyle 
çar'ça'buk karaya çıkarabilecek
leri üç tümenle harekete geç
mişlerdir; bu kuvet, şayet Ar
navutluğu istilaya yetmiyece~ 
olursa· Musolini muhakkak kı, 
ıon haf talar içinde geniş ölçü
de alınan seferberlik tedbirle
riyle buyumüş olan ordu mey
cuduna başvurup Arnavutluga 
kuvet gönderecektir. Arnavut
ların bu kuvetlere mukabele e
decek vasıtaları pek az olsa ge
rek. Maamafih, Arnavu~luk't~ 
da mecburi askerlik hızmetı 
ta~bik edilmektedir. Ordu mev
cudu 12.000 kişidir; bir kaç sa
hil bataryası ile birlikte, 22 ba
taryadan ibaret bir de topçusu 
vardır. Arnavutların şeca.at ".e 
askerlik kabiliyetlerine hıç bır 
diyecek yoktur; onların cetl~
ri, buyük efendı:erı t.ırklerın 
ordularına en mukemmeı asker
leri vermişlerdir. Yalnız §ura
smı unutmamak lazımdır ki, 
milli duyguda vahdete meydan 
vermemek için en mükemmel 
bir vasıta olan derebeyleri ya
şatmak politikası, osm~nl~ h~
kimiyetinden kalma cıddı bır 
mahıurdur. Bu itibarla, bun
dan yirmi yedi yıl eve! osmanlı 
hikimiyetinden kurtulmuş ve o 
tarihten beri 1 ir çeşit poli
tika oyunları. ,det olmuş o
lan arnavutların, bu kadar kısa 
bir zaman zarfında, İtalya'nın 
askeri hareketine göğüs gerebi
lecek derecede bir milli birl~k 
meydana getirmiş olmaları bır 
harika sayılabilir. 

1912 de Tiirkiye'den ayrıla
rak miıstakil bir prenslik ilan 
ve harpten sonra devletine 
cümhuriyet idaresini kabul e
den ve 1928 denberi müslüman 
Zogo hanedanlığı altında bir 
kırallık olan Arnavutluğun 27 
bin 500 kilometre kare üzerin
de bir milyondan fazla nüfusu 
vardır. Biıyük bir kısmı arna
vut olan halkın, 700.000 i müs
lüman, 210.000 i ortodoks, 100 
bini katoliktir. Sahil boyu şe
hirleri olan Draç ile Valona'da, 
her birinde 9.000, hükümet mer 
kezi Tiran'da 30.000 nüfus var
dır. 
İtaba. cihan harbindenbet'i 

sistematik bir surette Arnavut-
luğa yerleşmiye çalışmıştır. 
1914 ilkkanununda, italyan ku
vetleri Valona'da karaya çık
mışlar ve müteakip yıllarda 
tekmil cenubi Arnavutluğu i5-
gal etmişlerdir. Mütarekeden 
sonra, İtalyanlar, hemen hemen 
tekmil Arnavutluğu işgal ve bir 
müddet sonra, bu memleketi 
kendi himayeleri altında müs
takil bir devlet ilan etmişler
dir. Bunun üzerine, İtalyan po
litikası Yugoslavya ile büyük 
bir anlaıımazlıia yuvarlarunıı
tır. Epiy uzun süren bu anlaş
mazlık, İtalyanların 1920 ağus
tosunda işgali ilga etmeleri ü
zerine bertaraf cdilmi5tir. Di· 
ğer taraftan, elçiler konferan
sı, yugoslavların şimali Arna
vutluk üzerindeki hak ve iddi
alarını red ve Arnavutluğun 
mülki tamamlığı, İtalya'nın 
stratejik emniyeti için lüzumlu 
o!dugu kaydiyle mevcut sınır
ları tasdik etmiştir. O ~nlerde 
Yugoslavya'da hükümran olan
ları bu karar hiç de memnun et
memiı;tir. Bunun üzerine, 1924 
de Arnavutluğa karşı Yugos
lavya'da silahlı bir baskın ha
reketi hazırlıyan ve bu baskın 
hareketiyle siyasi hasmı ve 1-
talya taraftarı olan Fan Noli'
yi memleketten atan bugünkü 
kıral Ahmet Zogo'ya müzaha
ret etmişlerdir. Zogo Tiran'a 
yerleşip kendini kıral ilan et-

tikten sonra, eski dostları yu
goslavlara sırtını çevirip ken
dini İtalyanların kollan arası
na atmak zorunda kalmıştır. 
Ahmet Zogo daha 1926 da, ~a: 
ni Arnavutluğun cümhur reısı 
bulunduğu sıralarda, İtalya ile, 
statükonun emniyeti ve karşı: 
Iıklı yardım ve dostça. mes.aı 
teşrikinin esasları tespıt edıl
miş olan bir mukavele yapıl
mıştır. Bu dostluk anlaşması
nı 22 ikinci teşrin 1927 de ya
pıİan ve 20 yıl müddeti o~an h_ir 
tedafüi ittifak muahedesı tikıp 
etmiştir. Bu muahede, Arna
vutluğu zımnen bir protektora 
sahasına çevirmiş ve Arnavut 
hükumetine bir çok istikrazlar 
veren İtalya'ya, bu memleket 
üzerinde mutlak bir nüfuz kur
durmuştur. 

İtalyanlar, Arnavutluk'ta yal 
nız sermaye sokmak ve bu su
retle muslihane hulul politika
sı rütmekle iktifa etmemişler, 
aynı zamanda, Arnavut ordusu
nu organize etmek ve hiç yolu 
olmıyan bu memlekette mo
dern bir yol sistemi kurmak gi
bi işlere de girişmişlerdir. Mü
nakale tekniği bakımından bu 
derece geri kalmış olan Arna
vutluk gibi bir memlekette, İ
talyanlar, hava nakliyatını ade
ta monopol altına almışlardır. 

Endüstriye gelince, bu saha
da da sadece İtalyanlar çalış
mışlardır. İtalyanların Arna
vutluk'taki faydalı çalışmaları
na rağmen, iki millet arasında
ki münastbet, her zaman dost
ça bir manzara arzetmcmiştir. 

Hatta bazen, rerginlik adeta 
bir anlaşmazlık seklini almış, 
fakat Arnavutluk Roma'nın 
mali yardımına muhtaç b.ulun
duğu için her defasında hır h~l 
tarzı bulunmuştur. Ekonomık 
bakımdan İtalya'yı en ziyade a-
15.kalandırmış olan mesele, ol
dukc;a zengin olan ve İtalyan 
yıllık ihtiyacının onda birini 
karşılıyan Arnavutluk petrolle
ridir. Diğer taraftan İtalya i
çin asıl ehemiyetli olan cihet 
Adriyatik denizindeki stratejik 
vaziyettir. fste bu son hareke
tin asıl hedefi budur. 
NOYE ZURHER SA YTUNG 

Dünya 

memlekelf erinde evli 

kadrnlann nisbet i 

1n2iltcrc'de Ötl'dcnbcri 
gelinlik 'kız, evli Ii:aclınCian 

daha çoktur. Fakat İngil -
tere'yi dünyanın en az evli 
kadını bulunan bir memle
ket zannetmeyin. 

Geçenlerde "acaba kızı -
mız mı çok, kadınımız mı?" 
diye bir istatistik tutul -
muş, İngiltere'de yüz ka -
dından 53 tanesi evli çık -
mı§. Halbuki F inlandiya'da 
evli kadınlar yüzde 43 ü 
zor buluyormuş. 

Beri yanda Amerika bir
Ieşi k devletleriyle, Japon -
ya da evlilik cihetinden a
şağı değil: Amerika'd~ ~a
yılan yüz kadının 61 ının, 

Japonya'da 62 sinin kocala
rı varmış. 

"Çocuğumuz olmıyor, 

böyle giderse halimiz nice 
olacak?" diye sızlanan 
Fransa'da ise, öyle zanne
dildiği kadar çok gelinlik 
kız yok: fransız kadınları
nın yüzde 57 si evli. A l -
manya'da da evli kadın ye
tişken kızdan daha çok: 
yüzde 55 buçuk. 

dalmış bulunuyordu. 

KURBAGA DAMGA~ 
\. - 34 -=:!./ 

Johnson'un uykusu derindi. Fakat 
o gece, bir saat kadar uyuduktan son
ra birden uyandı, ve kendini gündüz
den daha dinç hissetti. Yavaşça yata
ğından kalktı, terliklerini giydi, rop 
dö şambrını aldı. Çekmeceyi açtı, i
çinden bir şey: çıkardı, koridoru n ha
lısının üzerinden yavaşça yürüyerek 
salona yaklaştı. 

- 431, Fitzroy Squarc, dedi. Hiç 
kartvizit kullanmam da ..• 
Kapıya doğru yürüdü. Tam çıkar

ken, mütereddit durdu. 
- M ile Bennct'i çok severim. Ken

disine Maitland'ın göründüğünden 
daha az kötü olduğunu söyleyiniz, 
dedi. Bu hakikati de itiraf etmeliyim. 

Elk, pencereden onun gidişini sey
rederek: 

- Zavallı adam, dedi. Bu darbe o
na çok ağır gelmiştir. Ona az kaldı, 
bu sabah Maitland'ı gördüğümüzü 
söyliyccektiniz, değil mi? Farkına 
vardım, ve müdahale edecektim. Bu 
sır yalnız genç kıza ait kalmalıdır. 
Dıck, içten gelen bir sesle: 
- Allaha şükür ki söylemedim, de

di, ve birden Johnson'u kahvaltıya 
davet etmiş olduğunu hatırladı. 

xxı. Kısım 
M. J ohnson bir ziyaret 

kabul ediyor . 

Fitzroy sokağındaki, 431 numaralı: 
bina, sahibi tarafından üç ayrı apartı
mana taksim edilmişti. J ohnson'un a-

Yazan: Edgar WALLACE 

partımanı al t katta idi. Bodrum ka
tındaki dairede kapıcı ile ı<arısı otu -
ruyorlardı. 

Filozof Johnson, o gece, saat 11 c 
doğru bitgin biıı halde evine döndü. 
Bütün gün ticarctanclcre, bankalara 
baş vurmuş, her yerden rcd cevabı al
mıştı. Her seferinde ümidini kırma
mış yeniden teşebbüse girişmişti. Fa
kat netice alamamıştı. 

Kapıyı anahtarı ile açtı. Yorgun 
yorgun salona yürüdü. Ve içini çeke
rek kendini divanın üzerine fırlattı. 
Bu kadar yol yürümeğe tahammülü 
yoktu. 

Salon, lüks bir tarzda değil, fakat 
zevkle döşenmişti. Yerde, büyük, ye
şil bir halı serili idi. Odanın dört bir 
tarafında kütüpanelcr vardı. Burada 
paranın temin cdemiycceği bir konfor 
mevcuttu. Biraz sonra yerinden kalk
tı, raflardan birinden bir kitap aldı, 
ve iki saat kadar okudu. Gece yarısı
na doğru lambayı söndürdü, ve yat -
mağa gitti. 

Yatak odası, küçük bir koridorun 
nihayetinde bulunuyordu. Beş dakika 
sonra soyunm~ ve d erin b ir uykuya 

Hiç bir ses işitmemişti, adeta teh 
likeyi evciden hissederek uyanmıştı. 
Salonun kapısını açarken, içcrdcn e
lektrik düğmesinin çevrildiğini duy
du, ses salondan geliyordu. 

Birden kapıyı açtı , elektriği yak
mak için elini düğmeye uzattı. Tam o 
sırada karanlıkların içinden bir ses 
duyuldu: 

- Elektriğe dokunduğunuz an ken
dinizi ölmüş bilin. Elimdesiniz. SiIA
hınızı derhal ayaklarınızın diJ>ine bı
rakın. Çabuk l 

Johnson ,yaz ıhanesinden aldığı ro-
velverini yere bırakmak için eğildi. 

- Şimdi içeriye girin. Biraz çabuk. 
Johnaon: 
- Kimsiniz siz? diye sordu. 
- İsim ne ifade eder. Fakat, madem 

ki arzu ediyorsunuz, "Kurbağa., diye
lim. Yazıhancnizin anahtarını atın. 

- Anahtarım burada değil, yatak o-
dasında, dedi. 

Ses: 

- Kımıldamayın, diye emretti. 
Johnson terliğini çıkarmış, ilk şaş-

kınlık anında yere bıraktığı silahını 
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İlalya Arnavutluğu 

neden ve nası l iıgal etli 

İngiliz - Polonya anlaşması ve 

İtalyan - Arnavutluk kavgası 

H adı:;eler bıribıunı kovalıyor. B. Nevil/e Chemberlııın 
dun Avam kamarasında lııgıJteI.e'nin Pol~nya hukume

tine vermış olduğu tek. taraflı ttı_ah!1u~un yer.~nı tutmak. u
zere lngilıere ve Polonya'nın daı.mı. bır tedaf':'ı anlaşma_ ım
zalamıya haur olduklarını soylemıştır. Başvekıl'. bu daımı an
laşmanın kati suiettc akdinl:I intizaun B: Beck'ın Londra. k.a.
bınesine. lngilterc'nin Polonya"ya vcrmış. ~lduğu garanti ıle 
aynı şartlar daireosinde icabında lngıltere nın yardrm.ına .lr.o.ş
mak hususunda teminat vermış oldugu~u soylemıştır. lnp~
tere'nin tek tanıllı garantisi daha şımdıdcn lransız - !eh ıtt!• 
fakına benzer bir karşılıklı tedafüi ittifak~ tebed~ul etmış 
demektir, bu suretle iki büyük garp devletı Polonya ya karşı 
aynı durumu almış bulunuyorlar. piğer tar~f!an bu sabah Ar
navutluğa karşı bir İtalyan asken hareketının başl~mış o.ld~
ğu oğrenildi. Draç ve Valona daha şafakla beraku şıddetlı bır 
bombardımana maruz kalmışlardır. $u dakikada enternasyo. 
nal Villriyete hakim olan iki vakıa bunlardır. 

lngiliz - leh anlaşması B. Beck'in İngiliz bakanlariyle yap
tığı ıorilşmelerin mantıki bir neticesi olmuştur. Bu anlaşma 
yalnız lngiltere'nin değil, fakat Polonya'nın da yeni bir vazi
yet alışının ifadesidir. Bu tedafüi anlaşma hiç bir muayyen 
devlete karşı değildir, fakat lransız - leh anlaşması gibi her· 
hangi bir tahrik edilmemiş tecavüz ihtimalini gözetmekedir. 
Polonya ve Fransa arasındaki ittifak gibi bu anlaşma da Var
şova ile Berlin arasında l 9J4 alman - leh anlaşması çerçevesı 
dahilinde iyi münasebetlere engel teşkil etmez. Bu yeni hadi
senin enternasyonal vaziyet üzerindeki tesirlerini ölçmek i
çin Berlin'in resmi reaksiyonlarını beklemek lazımdır. 

Artık işikir bir surette belirmiştir ki, ltalya, hiç şüphe-
siz Almanya ile tamamiyle mutabık olarak, Baltık'tan 

Karadeniz'e kadar sağlam bir şark seddi vücuda getirmek hu
susundaki lngiltere diplomasisinin gayretlerini geride bırak
mak için hadiseleri zorlamak istemiştir. Arnavutluğa karşı i
ta/yan hareketine başka bir mana verilemez. Günlerden beri 
Roma ile Tirana arasında, 1927 İtalyan - Arnavutluk ittifakı
na Yeni bir inkişaf VtJrmek. İçin müzakereler yapı/Jyordu, Ha
kikatte Arnavutluk Üzerinde 1talya'nın askeri kontrolunu te
sisı, bu memlekette bazı stratejik noktaları işgal hakkı. mev
zuubahsti. Arnavutluğun İtalyan "himayesi_ a/;,..,-. ı.vn~ası 
Balkanlarda ita/yan l(eni~ı-... ~~·· .. ı,, ılk merhalesını teşlcıl e
pecekti. E6•r IJll doğru ise, ita/ya ile Almanya'nın müşterek 
hegemonya hususundaki planlarının şöyle olması mu~temel
dir: Almanya merkezi ve ~ar ki Avrupa sahasım kendıne tah
sis etmekle aslan paymı almıştır; ltalya nüfuz mıntakısı ola
rak Balkanlarrn kendisine verildiğini görecektir. Balkanlar 
çok daha müşkül ve geniş gayelerin tah.a~kuku .hu!usu.n~a teb 
likeli bir sahadır. Ne de olsa, ltalya hadıselerın tazyıkı ılt1n
da ve her halde Almanya'nıa Orta A vrupa'da almasına göz-
711atdugu manfaatler mukabilinde, şimdiye :tadar biç bir yer-
de bulamamış olduğu avantajları elde etmek frrsatını kaçır
mamak endişesiyle Arnavutluğu himayesi altına almak hare
ketine girişmiştir. Stefani ajansının bildirdiğine göre şu son 
günlerde iki mtJmleket arasında daha sıkı bir ittifalun akdi i
çin, Roma ile Tirana arasında müzakereler devam ederken, 
"silahlı çeteler,. in tehditkar tezahürleri Arnavutluk'ta otu
ran İtalyanlarrn şahsi emniyetlerini tehlikeye düşürmüş. !ta/
yan tebaaları derhal harp gemilerine nakledilmiş ve hemen 
dün akşam İtalyan kltaları Arnavutluk istikametinde Brendi
zi'den hareket etmiş. Gerisi malumdur: deniz hareketleri bu 
sabah şafakla Draç ve Valvona"nrn bombardımaniyle başla
mıştır. Fakat hadiseler hakkrnda İtalyanlarla arnavutların 
verdikleri malumat biribirinden çok ayrıdır. Tiran'ın tebliği
ne göre mevzubahis olan şey, kıra/ Zog, Arnavutluk hükümetl 
ve meclisi tarafından müstakil bir devletin bükümranisine 
aykırı diye reddt'dilmiş olan bir İtalyan ültimatomudur. Ya
pılan hareketler hakkında da iki metin biribirini tutmuyor: 
Ro.ma italran h~reketinin pek ~z engelle /r.arşrlaştılmı temin 
edıyor; Tırana ıtalyanlarm çetın bir mukavemetle Jcarşılaşa
caklarrnı iddia ediyor. 

B u ~avganrn hakiki şümulü nedir ve faşist ltalya"nın 
şımdiye ka~ar kend_is_inin müttefiki olan küçiik bTr 

devlete karşı bu anı hareketının asli gayesi nedir ı Elile mev-
cut olan natamam ve kontrolü imklinsız malumatla iki şık 
muhtemeldir. Roma hük.ümeti, rejimin itibarı için lüzumlu ve 
nispeten kolay bir muvaffak/yet araştırarak. Adiryatik deni
zinin hikimiytJtini tamamlamak için Arna.vutluk'u işgale karar 
vermi!i olabilir. Bu takdirde hakkında peşinen Yugoslavya'ya 
fteminat verilmiş olan mahdut bir hareket mevzubahis olacak
tır. Bu hadisenin ltalya'nın Balkanlarda ve Ege denizinde u
.,ıun soluklu bir hareketinin ilk merhalesini teşkil ettiği de 
farzolunabilir. Bu, Almanya'nın Romanya üzerinden Kara· 
deniz'e doğru inişine muvazi bir hareket olacak ve şarki Ak· 
deniz'de ltalya'nrn hikimiye~ini tesise matuf bulu1!a_caktrr. Bu 
hal, lngiltere ve Fransa'mn ımparatorluk yolları ıçın devamlı 
bir tehlike demek olur. 

Johnson: 
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(_R_A_o_ v_o_) 
TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

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

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

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

Ankara 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13 00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle-

ri. . 1ok 
13.15-14 Müzik (Senfonık P ~ • 

lar, opera aryaları ve saıre, 
Pi.) 

18.30 Program · 
18.35 Müzik (Neiieli plaklar? 
19.00 Konu:ıma (Zıraat saati) 
19.15 Ti..rk müziği (Fasıl hey-

eti). Çalanlar: Hakkı Der
man Eşref Kadri, Hasan 
Gür.' Haluk Recai, Basri Üf
ler, Hamdi Tokay. Okuyan: 
Tahsin Karakuş. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber· 
!eri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Türk müziği. Çalanla~: 
Vecihe, Cevdet Çağla, Refık 
Fersan, Kemal Niyazi Sey
hun. Okuyanlar: Mahmut 
Karındaş, Melek Tokgöz. 1 -
... - Karciğar peşrevi. 2 - Sa-
13.hattin Pınar - Karcığar 
şarkı - Sana gönül verdim. 
3 - Udi Ahmet - Karcığar 
şarkı - Elimde iken senin. 4 -
.... - Halk türküsü - Urfalı
yım ezelden. 6 - Cevdet Çağ
la - Keman taksimi. 7 - Raif 
beyin - Karciğar şarkı - Gü
lüyor sevdiğim. 8 - Bedriya
nin - Hicaz şarkı - Mümteziç 
aşkınla. 9 - Sadettin Kayna: 
ğın - Hicaz şarkı - İşte senı 
seven benim. 10 - .... - Hüsey
ni saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (Mizah saati) 
21.15 Esham, tahvilat, kambi-

yo - nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Mfüdk (Küçük orkestra -

_ Krlangıçların vedaı. S ·:. 
chert - Bir gecenin roıı; 
Vals. 4. Leopold ·Kar~ 
hatırası. 5 - Kunneke • t 
elbiseli hemşireler op~e 
den marş - Final. 6 - n~ 
Löhr - Tempo! TemP0 !..ı 
lop .7 - Pachernegg - Vıı:,, 
süiti: ı) Küc;ıik geçit r;o-
2) Operada balet müzi&'I 
Grabende gezinti, 4) Pr~ 
de atlı karınca. r 

22.30 Müzik (Solistler - P 
23.00 Müzik (Cazband ·pi.) 
23.45-24 Son ajans haberlefl 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLt 
16 Uypsig- 19.30 Doyçl 
zender - 20.10 Münib, Vl 
na_ 21 Milano - 24 T~ 

ORKESTRA KONSERL~ 
VE SENFONİK KONS 
LER: 17 Monte Cencrı 
22.30 Sarbrük - 22.45 :L 
semburg - 24 Ştııtgart. 

ODA MUSİKiSİ: 15.25 f{af 
burg -16 Münih -18 Br~ 
lav - 18.20 Laypsig - ı 9 ~ 
nih. 

SOLO KONSERLERİ: 
Ber!in - 18.30 Doyçlall 
zender - l.S.40 Kolonyıı 
19.40 Münih - 21.40 Lond

1 - Recyonal - 22.30 Roma 
NEFESLİ SAZLAR (Mal'$ 

s.): 22.30 Strazburg - 23 
Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE l{C 
ROLAR: 17.30 Kolonyıı., 
18.30 Kopenhag, Paris - p. 
T. - 21 Beromünster. 

HAFJF MÜZİK: 14.15 Milli' 
- 16 Viyana - 19 Berlill 
20.15 Frankfurt 

HALK MUSİKİSİ: 18.35 'ıJ 
yana - 23.15 Budapeşte (S 
gan orkestrası). 

DANS MÜZİÖİ: 20.Ul Berlit 
Ştutgart - 21 Berlin, Soff 
- 22 Monte Ceneri - ız.1 
Belgrat -22.20 Breslav, :Mir 
nih, Viyana - 22.30 Pozna,; 
- 22.45 Sottens - 23 FIO' 
ransa, Roma - 23.25 Londı>t 
- Recyonal - 23.45 Tuluz " 
24 Droytviç, Lüksemburı 
Paris. 

1 

Şef: Necip Aşkın) 1 - Doh
nanyi - Rapsodi. 2 - Glessmer 

........_ --========::::::;:;;;;;:::=::::::;;::;;;mİİİİll 

Arnavutluk'ta bir.araba tamirci•i 

Her halde bu ihtilafta biribirinden ayrı iki safha mevcut
tur. Enternasyonal baJumdan, elçiler konfcr~ns.ı 1921. depren
sip itibariyle Arnavutluk'da ltalya"ya bususı hır vazıyl't tanı
mıştır. 1916 da akdolunan ilk İtalyan.-. Arna_vu!l'!k anlaşması 
faşist devlete genç lcırallıkt:ı asayışı temın ıçın . mudahalc 
hakkı veriyordu; fakat 1927 ıtalyan - Arnavutluk ı~tıla~ mu
ahedenamesi bu neviden bükümleri çıkardı ve miıstakıl Ar
navutluk'un bükümrani bak/arını tam bir surette tanıdı. Bu 
saatte ltalya'nın Arnavutluk'a karşı yaptığı hareketin asıl B· 

likaya değer taralı, bu hadisenin Yugoslavya'da ve Yunanis
tan'da yani italyanlann Balkanlardaki bir teşebbüsünden doğ
rudan doğruya tehdide maruz bulunan iki memlekette uyandı
racağı akislerdir. 

Filhakika mahdut bir hareket mi yoksa daha gl'niş ölçüde 
ve vahim ihtilatlar doğurabilecek bir te!jebbüs mıi mevzubahis 
olduğunu Belgrad ve Atina'nın reaksiyonlarr gösterr.cektir. -
Le Temps 
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ayağı ile halının üzerinde arıyordu. 
Nihayet buldu ve ayak parmakları ile 
kendine doğru çekti. Zaman kazan
mak için: 

- Evet, ben ateş ettim. Fakat kim
seyi vurduğumu zannetmiyorum. 

kurbağa damgası gözüküyordu. Kapı· 

nın üzerinde de aynı işaret mevcuttu. 

- Bunu bir ihtar olarak telakki et

meli değil mi? İşte daha bunu böyle 

telakki ctmiye vakit kalmadan, netice

lerine uğradım bile l 

- Ne istiyorsunuz, dedi. 
- Evrakı istiyorum.. Maitlan-ds 

Consolidated'den aldığınız bütün ev-
rakı .• 

J ohnson: 

- Evde, hiç bir kıymetli evrak yok .. 
diye cevap verdi. 

R övolvcr şimdi ayaklarının altında 
idi. Hırsızın, yerini tamamiylc tayin 
ettiği an, eğilip silahı yerden almıya 
hazırdı . Gözleri karanlığa alıştığı hal
de muhatabını göremiyordu Yabancı: 

- Yaklaşın, diye emretti. Ellerinizi 
uzatın. 

Johnson itaat eder gibi yaptı, ve bir
den dizleri üzerine düştü. Silah sesi 
kulaklarında çınladı, bir feryat işitti, 
tabancasının ışığında bir karaltı sezer 
gibi oldu. Ve şiddetle kendisine biri
nin vurduğunu hissetti. 

O n dakika sonra kendisine geldiği 
zaman oda bomboştu. Zorlukla kalktı, 
lambayı yaktı, scndeliyerek, ne h a lde 
olduğunu anlamak için yatak odasına 
gitti. Başındaki şişi elledi, ve yüzünü 
buruşturdu. Bu sırada, kapı mütemadi
yen ve adeta amiranc bir surette vuru
luyordu. Başına ıslak bir bez koyduk
tan sonra, koridoru geçti, ve sokak ka
pısını açtı. Kar~,•sında, iki polis me
muru, ve kaldırımda toplanan kalaba
lığı gördü. 

- Buradan ateş edilmedi mi? • 

- Yaralı mısınız? Hırsız mı girmiş· 
ti? 

- Ben de bilmiyorum. İçeriye gir
mez misiniz? J ohnson onları altüst ol
muş olan kütüpancyc götürdü. Rüz
gar storu oynatıyordu, yan sokağa ba
kan pencere açıktı. 

- Bir şey eksik mi? J ohnson: 
- Zannetmem, dedi. Hadisenin, adi 

bir hırsızlık vakasından daha ciddi ol
duğunu zannediyorum. Scotland Yar
da müfettiş Elk'c telefon edeceğim. O 
gelinciye kadar odayı olduğu gibi bı
rakırsak daha iyi olur. 

Telefon çaldığı zaman, Elk odasın
da H.agn'ın firarına ait raporunu ha
zırlamakla meşguldü. Dikkatle dinle
di, sonra: 

- Şimdi geliyorum, Johnson. Poli
se söyleyin, hiç bir şeye dokunmasın. 
Kcndişi ile görüşeceğim. 

Elk gclinciye kadar Johnson giyin
di. Elk, etrafı iyice tetkikten sonra: 

- Oldukça üstadane bir iş, dedi. 
- Hiç beklemiyordum, ateş edecek 

zannediyordum. Tabancamın patladığı 
anda bana vurmuş olacak. Elk: 

- Demek ki "Kurbağa,, idi öyle mi? 
diye sordu. Bundan şüpheliyim, çün
kü Kurbağa hiç bir zaman bu gibi işle
ri bizzat görmez. Johnson, emin bir 
gülüşle: 

- Ya kurbağa idi ,ya da emin adam
larından biri, dedi. Bakın.' 

Kurutma kağıdının üzerinde m ah ut 

Elk: 

- Daha beterleri de vardır, diye ce· 
vap verdi. Eksilen bir şeyiniz yok mu? 

Johnson başını salladı. 
- Hayır bir şey eksilmemiş. 
Elk odada çabuk fakat dikkatli bir 

araştırma yaptı. Pencerenin yanında 

rüzgarın havalandırdığı perdenin kı':· 
rıntılarından birinde bir tebliğ ilmı· 

haberi buldu. Bu, bir seyahat çantası
nın alındığına dair bir makbuzdu. 
Great Northcrn Railvvay'in son dura· 
ğından verilmişti. 

Elk: ' 
- Bu size ait mi? diye sordu. 
Johnson kağıdı alarak muayene etti 

ve Elk'c iade ederek: 
- Hayır dedi. Bunu hiç görmemiş· 

tim. 

Elk bunun tarihini okuyabilmek i
çin kağıdı ışığa tutarak baktı. Bavul 
onbcş gün evci tevdi edilmiş ve tevdi 
edenin ismi yazılmamıştı. 

Elk kağıdı portföyüne koyarken: 
- Buna dair tahkikat yapacağıın, 

dedi. Herifi görebilmiş miydiniz? 
- Üzerine ateş edeceğim zaman o

nu görür gibi oldum, maskeli olduğu· 
nu zannediyorum. 

- Sesini tanırabildiniz mi? 

(So11u var) 

n~ 
k 
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Kübik hayat 

Tayyare piyangosu 
keşidesinde dün 

kazanan numaralar 

.-······································~ . 
23 NiSAN . . 

Çocuk Bayramı ve haftasında : 
göndereceğiniz mektuplannıza ~ 
Çocuk Esirgeme Kurumunun : 
ŞEFKAT fi§lerini yapıştınnağı : 
ihmal etmeyiniz! : 

--•..••••............................... ,: 

~--~-·--~~--

'Gün irin __ ...;;;;...__;~..._.,,..._-. -
Dünya vaziyetine dair 

mülôhazalar • 
Naıuhi BAYDAR 25.000 lira 26.003 numaraya ~ıkh P. T. T. teşkilat 

kanunu değişiyor 
Her aahada bin türlü mevzu bu • 

lunmasına rağmen, sabahleyin ga • 
zeteıini her eline alanın gözleri 
doirudan doğruya siyasi buhrana 
taalluk eden haberlere gidiyor: Al
manya'nın yeni tasavvurlan var 
mı? İtalya ne gibi maksatlar güt • 
mektedir? Çekoslovakya, yahut Ar· 
navutluk vakalanm andıran yeni 
hadiseler hazırlanmakta mıdır ? 
Bu devletler ve bu hadiseler kartı • 
ııında uzak ve yakın, büyük ve kü
çük diğer devletlerin almakta ol -
dukları vaziyetleri nasıl tesbit et • 
meli ? 

• 
Sonları 
1000 er 

003 iten numaralar da 
alacaklar 

Posta, telgraf ve telefon umumi mü
dürlüğü, teşkilat kanununu değiştiren 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Bu proje ile muamelat ve fen müfet· 
tişlerine ait kadro geni~letilmekte ve 
telgraf reisliği ile telefon reisliği bir· 
leştirilmek ıuretiyle bir reislik haline 
getirilmektedir. 

lira ikramiye 
latanbul 12 (Telefonla) - Tayyaı-e piyango numaralarının 

ç~ki.!mes.ine bugün de devam ~dilmittir. Bugünkü keıidenin en 
~uyuk pıyangosu olan 25.000 lıra, 26003 numaraya isabet etmİt· 
tır. 

yalnız gündüz matinelerinde 

OLİMPİYAT 
GENÇLERİ 

, 

12,15 ucuz matinesinde 

STAT iLAHLARI 

Tel: 2193 

MÜNÜR NURETTİN 
ve arkadaşlarinın son konıeri 

Bu akıam aaat 21 do 

Program 
l - Abıtabiyle bu ıep 3. ci Seli-

min 
2 - Bir neıe yarat, Refik Feraan 
3 - Suımuı gece her yer Rakım' 

ın yeni bir tarkııı 
4 - Bizim sahraların baıı Sadet

tin'in yeni bir prkısı 

İkinci kısım 
Bu kısma Münir Nurettin tanbu
ru ile iştir~k edecek yeni ve es
ki milntehap eserler okuyup ça
lacaktır. 

Üçüncü kısım 
ı .-.;:;; 

ı - Keman taksimi 
2 - Akşam yine gotıen bestekSr 

Sadettin 
3 - Daldım sevgi seline ,, ,. 

4 - Yüzilm gülse de kızlar beste
kir Selahattin·in 

S - Memo Halk türkilsil 
6 - Sarı kordela halk garkıır.ı 

Bilet aahtına .devam ediliyor 

Tl: 2193 ~ 

caktır: 

39213 23116 37406 5060 6734 16892 
36687 12826 9644 14766 22334 22764 
35207 14888 36668 29068 18771 27704 
5831 34397 35607 8216 39907 21051 

15636 13581 38545 25054 9688 32126 
24233 26223 31791 5796 1349 494 
33386 2569 30290 22697 32273 12747 
25344 29063 21315 31724 36428 2529 
20155 11546 37061 17394 32454 19881 

6706 25436 4133 32524 35588 23246 
30657 10106 15452 25327 18352 28054 

7032 22991 9946 30273 28305 32893 
39501 28699 2579 906 465 18361 
9158 18632 12120 13467 8399 35103 

27417 1662 35502 84 2185 28576 
21663 31880 36831 10311 32018 6365 

27255. 

1000 lira ka::ıananlar: 
8778 6097 34290 3638 11931 870 

14988 21660 27124 36746. 

200 lira k1Uananlm: 
32741 14200 6831 16391 29707 30779 
5451 22242 35542 15536 31690 35805 
7674 2338 35494 26694 8650 28141 

12302 23780 23388 9789 25203 28411 
27701 39293 14085 13125 31698 38851 
9154 8487 23999 7793 20396 3014 

29063 312'56 39686 638 38285 29808 

'10 lira kazananlar: 
37089 30052 3112i 14716 8733 22432 
21296 31541 14965 13232 30003 2072 
16645 23749 5621 2875 21879 23300 
29291 35270 4846 38973 25933 30481 

294 31756 994 13906 26454 210i9 
ı ·-- ıg92 8415 22584 25494 19288 31498 

25879 35410 28849 6976 37946 16837 
156 11178 37978 23365 38133 12055 

20970 1605 26702 12006 13323 22222 
22326 23852 8878 2244 33878 5351 
20506 26443 39727 18470 4799 1374 
35820 20482 29157 28863 29280 16912 

2257 31360 18920 3375 23569 14920 
24881 3690 7736 30765 21567 25902 
3465 29574 14188 39888 35808 10356 

İçimizdeki ıeytan 

zamanlar Bedri'den, hatta daha ıonraları onun ka· 
dar kuvetli olmryan diier muallimden dinlediği 

naimeler canlanıyor, hafızasının ve muhayyelesi • 
nin bu insafsızca oyunu karıısında çareıizce kapa· 
iı vurup kalkıyordu. 

Tefrika No: 11= Yazan: Sabahattin ALI 

Demek hayat böyle iki adım ileriıi bile aö. 
rülmiyen sisli ve yalpalı bir denizdi. Tesadüflerin 
oyuncaiı olacak olduktan sonra ne diye bir irade
miz vardı? Kullanamadıktan sonra röisümüzü dol
duran hisler ve kafamızda krmıldıyan düıünceler 
neye yarardı? Yaıayı,ımı:z:a ve cbafı~ıza ıekil 
vermek arzusiyle dünyaya gelmekten ıııe hayatın 
ve muhitin verdiği ıekli kolayca alacak kadar boı 
ve yumuıak olmak daha rahat, daha makul deiil 

miydi? 

Macide buna benzer §eyleri siali bir tekilde dü
ıünüp cevaplandırınıya çalı§ırken günler orağın 
biçtiği saplar gibi üst üate yığılıp kalıyorlardı. Ken· 
dini piyano ile avutmıya çalıştı. Bir zamanlar bir 
rumun evinden emvali metruke idaresine ıeçen ve 
aon günlerde ucuz bir fiyatla ıatıhia çı~arılan e.~ • 
ki ve akortıuz bir piyanoyu, pek fazla ıarara lu • 
zum kalmadan, babasına aldırmak mümkün olmuı· 
tu. Yukan katın büyük sofasında bir kener~ yerleı· 
tirilen ve paılı ıamdanlariyle alçak tavanı ııaret •· 
den bu zavallı alet, Macide'ye sadece hüzün veri • 
yordu. Şimdiye kadar aldığı müzik derslerini~, ~ • 
cak dünyada insan ruhunu harekete ıetırmıye 
müstait bir müzik olduğunu isbat etmek ıibi bir 
faydaıını ıönnüı, fakat buna henüz ne kadar uzak 
oldujunu anlamakta &'ecikmemiıti. önüne bir no • 
ta açarak çahımıya baıladığı zaman ku1ağmda bir 

O müzife, diğer arkada,ları gibi, bulacakları 

kocasının seviyesini bir derece yüksek tutmakta yar 
dımı olaun diye heves etmemiıti. Ona, evlendikten 
aonra bir kenara atılacak bir genç kızlık elbisesi 
ıöziyle bakmıyor, bütün ömrü milddetince, bu Öm• 
rün manaaı olarak yanında götüreceti yakın bir 
arkadaı diye sarılıyordu. 

Yazın sıcak günlerini lot sofada uzanmak, uc • 
ıuz bucakıız düıüncelere dalmak, annesinin kom • 
ıularla beraber tertip ettiii bai ve bahçe ıezme • 
terine ıiderek deliımen arkadatların oyunlanna 
katılmak ve bu muvakkat "kendini unutma"dan 
daha ku•etli bir İç sıkmtısı ile uyanmak suretiyle 
ıeçiriyordu. 

Bu sırada, ıene bir tesadüf, naaıl devam edecek 
diye düıünmekten bile yorulduiu hayatına, baıka 
bir istikamet verdi : 

Hem ıezmek hem de aatıp savacak ,.Y kalıp kal· 
madıiını bir daha sözden ıeçirmek için lıtanbul'· 
dan Bahkesir'e gelen Emine teyze, hoppa kızma 
hiç benzemiyen bu ağır başlı, güzel akrabaya mef. 
tun oluvermitti. Hele onun müziğe çalııtıf ını öğ •• 
renince ortalığı ayağa kaldırdı. Balıkesir'de kalmıt 
olan akrabalarına biraz da merhametle baktığını 

hiuettiren bir eda ile ı 

"inan olsun Macide'yi burada bırakmam. Bura • 
da ziyan olacak kız mı bu? lstanbul'da hem okur, 
hem dünya ıörür, hem de burada pathyacağına 

18197 37719 11626 13481 20008 35595 
37804 9592 14554 33684 9473 21594 
2177 24906 36467 35447 39871 4324 

34589 22516 3315 8654 1845 3767 

50 lira kazananlar: 
12650 39561 2530 9518 15649 27740 
23872 38720 11605 1263 3801 26844 
2369 30176 7388 26698 35590 39670 

36751 38074 25944 37557 28902 11895 
22665 10100 6013 2678 34120 12252 
10882 38946 31946 4599 2688 4719 
10099 38496 32393 28209 28380 35617 
24872 18599 3231 11557 6333 21895 
6777 7383 39481 34789 35191 27658 

23878 9221 35195 35297 37373 21676 
7904 27850 22626 16759 5115 26989 

25104 38407 13651 14727 35048 30178 
8477 12740 16859 38295 23816 5332 

21033 9250 38196 21347 5347 20948 
27481 10579 10518 2742 34898 28999 

7066 35949 38738 16224 8980 20608 
13734 23127 4235 10876 10254 30523 
13003 35005 23118 562 13600 17408 
11303 3\828 12278 6132 4931 30795 
37701 26305 38502 22553 5761 37987 
14286 24456 2091 26581 5186 24504 
19357 25545 11583 8211 5422 2774 
3467 38810 10592 16325 7285 28685 

15779 16159 25768 20058 27071 18346 
34688 32978 18004 8888 16002 13351 
9230 6617 10125 15374 7521 16670 

23062 862 8485 11261 9404 1555 
30433 19329 28317 36349 30574 22937 
22455 17977 22535 29473 27897 18347 
21630 30201 37057 35131 10192 32912 

422 18575 10399 1783 20005 31780 
11789 16938 8812 36310 11367 1395 
27489 14854 38344 22295 1739 19937 
15822 12579 3926 38090 39233 30839 
33618 39752 34858 39442 8131 21135 
36444 20912 35543 26925 12463 18368 
6605 514 29951 15926 29256 

40 lira kazananlar: 
20580 1692 32206 23678 17 9350 
1380 23813 15745 29693 8723 7294 

11957 5839 39117 9874 592 36834 

5868 13443 23592 7571 29540 24899 
12153 36506 4064 28126 32873 30623 
34774 3094 15154 1519 35155 2665 
14819 13871 7657 25111 30371 39998 
19790 21098 35856 21211 27039 28479 
35669 16975 26127 6898 32543 5096 
6915 26829 16786 4305 33651 18690 

13927 37678 29985 13991 9277 2193 
2501 38975 38163 8556 6704 218 

25720 13750 9632 20212 9129 37521 
36165 10686 30245 4621 36134 21076 
3779 19468 16319 28039 12693 27748 
2419 10987 2272 20997 1957 14908 

39692 29237 293 30390 30157 8451 
33939 2324 37530 504 16492 25658 
9601 38004 8130 15976 26588 39962 

17359 38035 17142 15292 22776 10398 
34296 20994 33360 25012 37326 29170 

Semiha ile gezip eğlenir •.. ,, dedi. 

Ziraat Vekiltei pamuk tohumu 
alıyor 

Ziraat vekaleti, bu yıl müıtahsil e
linden 500 ton Akaba pamuk tohumu 
almağa karar vermiştir. Tohumlar 
fakir çiftçilere tevzi olunacaktır. 

Huta jandarmaların tedavileri 

Jandarmaların hastanelerde para
siz tedavi edilmeleri etrafında da
hiliye vekaletince yapılan teklif ma
liye vekaletinde tetkik edilmektedir. 

4184 31119 36172 39574 15838 36412 
38498 31524 16474 27264 2481 12124 
37712 34592 7396 13153 11915 528 
34130 26417 23950 10614 18657 25500 

1184 5701 32960 12856 22141 6291 
14154 14152 27201 5544 39556 32038 
18658 11473 23712 32221 2273 37950 
38905 16971 2607 20729 1726 19653 
13281 29650 11248 29746 35902 29378 
13493 13780 31685 4112 37542 21467 
31517 1255 392 11392 20015 30740 
34634 29973 24670 7474 9088 9846 
10314 12336 29073 1631 39468 29173 
31719 34423 32241 22226 9073 38211 
37002 2077 25662 11855 31661 14979 
30011 38773 235 18567 5 0654 
12324 17074 18881 7978 39412 14651 
10323 18613 26002 20764 19795 19531 
9510 5600 13849 35285 26258 39194 

11803 29212 7557 8614 34845 38279 
21714 14569 3032 32996 12428 4052 
17512 14129 10988 286 12144 4360 
33224 16080 5409 35153 21297 32053 
21987 12257 32957 28749 36250 33532 
20354 5804 9994 12197 1993 24797 
25870 17529 21847 17198 38634 14993 
21258 11904 17270 28673 5373 13965 
33786 21121 11053 34214 6351 23494 
15200 27174 26141 15131 30821 33189 
15212 38596 24734 5383 39879 9826 
34028 18954 12912 3792 6134 21633 
2094 643 34279 12766 7996 11459 
7798 24685 7957 23556 7631 33875 
8716 35399 17329 14705 23217 35295 

32883 25000 26003 10000 2979 3000 
13399 39371 1500 8127 19391 38229 
39213 23116 37406 5060 6734 16892 
36687 12826 9644 14766 22334 22764 
35207 14888 36668 29068 18771 27704 
5831 34397 35007 8216 39907 210'1 

15636 13581 38545 25054 9688 32126 
24233 26223 31791 5796 1349 494 
33386 2569 30290 22697 32273 12747 
25344 29063 21316 31724 36428 2529 
20155 11546 37061 17394 32454 19881 
6706 25436 4133 32524 35588 23246 

30657 10106 15452 25327 18352 28054 
7032 22991 9946 30273 280 30273 

28305 32893 39501 28699 2579 906 
465 18361 91158 18632 12120 13467 

8399 35103 27417 1662 35502 84 
2185 28576 21663 31881 36831 10311 

32018 6365 27255 1000 8778 6097 
34290 3638 11931 870 14988 21660 
27124 36746. 

Bu ve bu gibi ıuallcr herkeain 
zihnini yormaktadır. Şayet, gelen 
haberler ve yapılan tefsirler kariin 
dimağında düğümlenmekte olan 
bu suallerden· birini veya bir kaçını 
çözebilmit ise o zaman bunlann ye· 
rini yeni yeni sualler ve yeni yeni 
tahminler alıyor. 

Fakat, hadiselerin meçhulleri a • 
rasında malUm denilebilecek bir ta• 
raf varsa o da bütüncü devletlerin 
müıtereken hareket etmekte ol • 
duklarıdır: Dönen rivayetlere ba· 
kılırsa ltalya'dak1 alman askeri he· 
yellerinin sayısı gittikçe çoğalmak • 
ta, İtalyan genel kurmayında bir 
çok alman subayları vazife gör • 
mekte, iki mihver hükümetinin ik • 
tisadi hayatına lüzumlu bütün kay· 
naldarın tanzimi iti alman müte • 
hauıılarma tevdi edilmi§ bulun • 
makta ve propaganda nezaretinde 
de alman propaganda te kil8tı men 
supları çalıımaktadır. Hatta Lom • 
bardiya'da hayli alman aakeri tah· 
tit edilmiotir. ltalya " Fransa hu • 
dudu civarında loplanmıf olan bu 
kıtalarm 100 bin kişiyi bulmakta 
olduğu ıöylenmektedir. Almanya • 
İtalya arasında demiryollıırı, Al • 
manya'dan ltalya'ya gönderilen 
askeri kuv~tlerle harp malzemesi • 
nin sevkini idare için, alman me • 
murlannrn mürakabesi altına ko • 
nulnıuı ve cenubi Almanya ıimen • 
diferler idaresi Münih'ten lnsbruk'a 
naklolunmuıtur. ltalyan ıte'11rleri • 
nin hava taarruzlanna kartı müda • 
faa tertipleri almanlarca ikmal ve 
bathca limanlara mayn dökülmÜ§ • 
tür. 

Bütün bu ıayialar doğru ise • 1 • 
talya'nın Tunua, Cibuti, ve Süven 
hakkındaki tasavvurları sarahatle 
bildirilmit oldufuna göre - bütün 
bu hazırlılcların hedefleri bunlar 
mıdır? Ve eğer bunlaraa, Arnavut • 
luk'un iıgali, Jıarp ba,layınca, hem 
Yugoalavya'nın her taraftan muva • 
salasını kesmek, hem fransız ve 
insiliz donanmalarına Adriyatik 
denizini kapıyarak burada mihver 
devletlerinin hareket ıerbeatisini 
korumak maksadına matuf olamaz 
mı? 

Diier bir takım rivayetlere ina • 
nılıraa Almanya, yaptığı ve yapa • 
cağı iktiaadi mukavelelerle merke • 
zi v~ ıar~i Avrupa'daki vaziyetini 
taraın ettıkten sonra, sömürgeler 
hakkındaki arzularını tahakkuk et
tirmek yoluna girecektir. Almanya 
eski sömürcelerinden ba§ka Belçi • 
ka Kongoıunu, Portekiz Angolası • 
nı, ve Tanganika'yı ele geçirmek İs· 

(Sonu 7 inci sayfada ı 

3 

Sonra, kızın anasını ve babasını aaıl canevinden 
yakahyarak : 

da zevksia kapaklar içinde iyili ko"tu··ı ·· k" 1 • u ıtap a. 
rın ve cıier kebabı ite zeytin ya~lı eng" h' . . . • ınarın teş ır 
edıldıiı yokuıu hiç konuımadan çıluyorlardı. Pos-

"Kızınız burada memurdan baıka koca bula • 
mazaınız ki ... Halbuki o doktorlara, mühendislere 
liyik ... Hele bir kaç sene bizde k!llsın da görürsü • 
nüz.,, diye ilave etti. 

Macide bu neıeli, cana yakın teyzeye bayılmııtı. 
Eve her gelip gidiıinde yanaklarını sıkı sıkı Öpen, 
ona lstanbul'dan, orada bulacağı arkadaılardan 

bahseden ve Macide'nin : 
"Acaba konservatuara eidebilir miyim?,, suali. 

ne: 
" A ! ! o da söz mü? İstediğin yere giderıin!,, di

ye cevap veren Emine teyze Macide'nin ıö:ı:üne 
gökten onu kurtarmıya gelmiı yaıhca ve ıtitmanca 
bir melaike gibi görünüyordu. 

Anneıi ve babası pek itiraz etmediler, Mevıim 

sonbahara yaklaıtığı için ellerinde mahsulden kal· 
ma biraz paraları vardı. Macide'ye bir kaç kat 
"lıtanbulluk" elbiae yaptırdılar. Emine teyze ile 
ikisinin yanına bir teneke yeıil zeytin, bir kaç tene· 
ke bal ve iki tane küçük hah kattılar ve bir daha 
röremiyecekleri çocuklarını trene bindirip yolla • 
dılar. 

istasyonda yalnız annesi ağladı, babası ara sıra 
yakalıksız ıömleiini kurcalamakla ve tren kalktı
fı sırada kaılarını çatıp baıını hafifçe sallamakla 
iktifa etti. 

-6-

Nihat'la Ömer köprüden ağır aiır Babıali "d • 
de•ine doğru yürüdüler. Kitaprr camekan} ca , ,..... arını sey-
rederek Bayezıd a gitmek iatiyorlardı lk" t f • ı ara ın. 

tane yakınından &•çerlerken Ömer'" . . d b 
•• w ın ıçın en u • 

ıun ıeytanın ayagını kırıp daireye ugwram k t" 
f k t .. • ı d a geç ı, 
a a og e P~Y oıu yaklaımııtı; gitmek eülünç o • 

lacakh. Vazıfeperverlikten g ld" • · · . - . • e ıgını zannettıııı ve 
manaar:ı bulduiu garip bir üzünt" .1 ki .. 
rüdü 8' .. .. .. .. u ı e aya arını su 

· ır tutuneunun tezgahınd 1 ğ a, su mus u unun 
~anına ıı~alanmıt duran mecmualardan birini 15 
urut verıp aldı; yazanların ismine bir göz attık • 

tan sonra kıvırıp cebine ko d y u. 
Nihat hep dalgındı B' ·· •1 •. • ır og e yemegıne yetecek 

kadar paraları olmadıgw 1 hald Ö ,. b" e mer ın ır mec • 
muaya IS kurut verdiğini bile farketmedi. Öğleden 
evel çok tenha olan caddede hiç bir tanıdığa rast • 
lamadılar. Bay•zı'd' ı· .. d k" "" a ge ınce camıın yanın a ı 
kahvelerd b" · • en ırıne oturdular. Burada da kimseler 
yoktu. Uzaktaki köşelerden birinde iki tane zaval· 
lı fen f k''I · a u tesı talebesi harıl harıl ders ezberle • 
mekle menuldüler. llerde caddeye yakın tarafta 
ıakallı bir softa bozuntuşu 'nargile içiyor ve kurnaz· 
gö:ılerle etrafı süzüyordu. 

Bir müddet oturup meydandan gelip geçenlere 
tramvaylara, dilencilere baktılar. Nihayet Nihat 
rüyadan uyanıyormuı gibi batını kaldırarak : 

"P ı· · d d" ara azım azizım!,, e ı. 
11Maliim. Birazdan yemeğe gelenler arasında bir 

ahbap bulur, isteriz .•. Bir lira yeter değil mi?,, 
Nihat iatihfaf ve hiddetle ona baktı : 

"Öyle para deiil, adamakıllı para ... lı Y•P•cak 
para! .... 

(Sonu llGr) 
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Fransa ve İngiltere 
bugün vaziyetlerini 

tasrih edecekler 

Meıhur bir transatlantik tayyaresi 
Büyük okyonosta 

Alpleri fille ge~mek isliyen 
garip bir seyahı ar1yor 

ispanya' daki ltalyan gönüllüleri 
--

hakkında birbirine zıt haberler 

ltalya Kadiks'e yeni 
kıtalar göndermiş 

B. Nevil (emberleyn 

Avam Kamarasında 

beyanatta bulunacak 
(Başı 1 inci sayfada) 

da yapacağı beyanatın metni domin • 
yonlara ve fransız ve sovyet bükü -
metlerine bildirilmiştir. Bu beyanat 
İngiltere'nin Akdeniz statüsü tabi -
rinden neyi kastettiğini çok sarih o
larak bildirecektir. İngiliz hükümeti, 
teminatının sahasını mümkün olduğu 
kadar süratle Romanya'ya da teşmil 
etmek niyetindedir. 

Ayni gazete, yarın B. Chamberlain 
tarafından yapılacak beyanatın çok i
leri gideceğini ve doğu Akdeniz'i 
memleketlerinin ve bilhassa Yunanis
tan ile Türkiye'nin bütünlüğüne ve -
rilecek her türlü zararın İngiltere ta
rafından gayridostane telakki edile -
ceğini bildiriyor. 

Deyli Telegraf gazetesi, B. Cham
berlain'in Arnavutluk'ta kullanılan 
usulü çok şiddetle tenkit edeceğini 
bildirmektedir. 

Nazırlardan mürekkep hariciye ko
mitesi bugün öğleden sonra toplan -
mış ve toplantı iki saat devam etmiş
tir. Alınan haberlere göre toplantı es
nasında alman - leh gerginliği, italyan 
gönüllülerinin İspanya'dan geri çekil
mesi ışı. İspanyol fası meselesi görü
şülmüştür. 

Komitenin içtimaı iki saat sürmüş 
ve B. Çemberlayn ile Lord Halifax da 
toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

İyi malUmat alan mahfillere göre, 
başvekilin bazı müşavirleri ve ezcüm
le Simon ve Hoare, lspanya'dan kıta
atını çekmek mukabilinde İtalya'ya 
Balkan statüsünü garanti eden bir sis
teme girmek teklifinde bulunulması. -
nı derpi ediyorlar. Bu sistem bir u • 
mumi Akdeniz paktının akdini temin 
edecektir. Daha evci italyan - fransız 
ihtilafının halli icap edecektir. Aksi 
taktirde bu pakt doğu Akdeniz'ine 
münha ır kalacaktır. 

Başka tafsilat imkanı mevcut değil
dir. Fakat iyi maliimat alan mahfil -
ler şur.a kanidirler ki, ingiliz bükü • 
meti, mihveri ayırmak mümkün ol -
masa dahi ltalya'nın Almanya'ya tabi
yetini azaltmak için bütün gayretini 
sarf etmektedir. 

Dün akşam lord Halifaks'ı ziyaret 
eden bulgar orta elçisinin, Bulgaris -
tan'ın diğer Balkan devletleriyle olan 
B;lllaşmalarını asla ihlal niyetinde ol -
madığı ve balkanlı olmıyan devletlerin 
Banlkanlara müdahalesine muhalif 
bulunduğunu bildiren teminatı Bal -
kan statüsünün muhafazasını kolay -
!aştırmak itibariyle yeni bir salah un
suru teşkil etmektedir. 

Afyon Vilôyet 

Meclisinde 
Afyon (Hususi) - Şehrimiz hasta

nesinin yatak adedi vilayetin ihtiya
cına kafi gelmiyordu. Sıhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğü vilayet umumi 
meclisınrle bir teklifte bulunarak has
tanede yatak adedinin 60 a çıkarılma
sını istemişti. Vilayet meclisi de aza
nın teklifi üzerine yatak adedinin 75 
e çıkarılmasını kabul etmişti. Bu ka
rar üzr.rine hastaneye bir pavyon ila
ve edilecektir. 

Vilayet umumi meclisinde arazi 
vergisi hükümlerine göre mahsulleri 
hasara uğramış arazi sahiplerinin 
vergileri nasıl terkin edileceği mev -
zubahs olmuş ve şu esaslar tespit e -
dilmiştır : 

1 - Mahsulleri hasara uğrıyan 

fertlerın ayrı ayrı müracaat ~tmeleri. 
2 - Müracaat etmiyen mükellefler

den vergınin tahsili lazım ve zaruri 
olduğu. 

3 - Hasar derecesi yüzde (35) den 
yukarı olursa tahakkuk eden vergi -
nin yüzde ellisi, hasar derecesi yüzde 
(50) ile (70) arasında olursa verginin 
yüzde (75) i. hıısar yüzde (70) den yu
karı olursa verginin hepsinin terkin 
edilme i 

B. Daladiye 
beyanatta 

bulunacak 
(Başı 1 inci sayfada) 

diplomasi sahasındaki teşriki mesai -
nin ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Nazır, Avrupanın hali hazırdaki vazi
yetinde Fransa'nın tarzı hareketine 
saik olan başlıca prensipleri anlatmış
tır. 

Sarraut, Fransa'da yaşıyan ecnebi-
lerin kontrola ve bazı ahvalde bunlar 
dan istifade edilmesine dair tanzim e
dilen üç kararnameyi meclisin tasvi
bine arzetmiştir. 

Meclisin içtimaından evel Bonnet, 
İngiliz sefirini kabul etmiştir. 

B. Bonne Amerika büyü kelçisini 
kabul etmiştir. 

B. Datadiye'nin yarınki beyanatı 

radyo ite neşredilmiyecektir. Bu be -
yanat, Fransa'nın Avrupa'nın vaziye
ti karşısındaki mevkiini tarif eden kı 
sa bir tebliğden ibaret olacaktır. 

Bu beyanat, evvela İngiltere bükü -
metine bildirilecektir. 

Nazırlar konseyinden sonra, yalnız 
hükümetin aldığı askeri tedbirler 
hakkında değil. beynelmilel meselele
re dair cereyan eden müzakereler hak 
kında da büyük bir ketumiyet muha
faza edilmiştir. 

Diyarbakır' da 

~ah~malar 
Diyarbakır (Huauai) - Belediye 

reisi Şeref Uluğ'un Urfa mebusluğu· 
na seçilmesi üzerine belediye meclisi 
toplanarak reis intihabı yapmıştır. Re
isliğe ittifakla Nazım Önen seçilmiş
tir .. 

Halevi reisimiz Çahit Çubukçunun 
Diyarbakır mebusluğuna seçilmesi ü
zerine yerine, halkevi sosyal yardım 

komitesi reisf doktor Neşati Üster ta
yin edilmiştir. 

Etıbba odası 

Etibba odasının aylık toplantısı halk 

Seyyah Rişard Holliburt:On 'un maceraları 

'"Yankee Klipper" ismindeki mu
azzam amerikan deniz tayyaresi At
las okanusunu aşarak Avrupa şehir
leri üzerinde cevelan ederken, aynı 
tipteki arkadaşı "Kaliforniya Klip
per" deniz tayyaresi Büyük okyanus 
üzerinden Çin"e doğru derhal hava
lanmak emrini almıştır. 
Dünyanın en büyük transatlantik 

deniz tayyarelerinden biri olan "Ka
liforniya Klippler'in Okyanus üze

rinde açılmasına sebep olan hadise 
şudur: 

Me:ihur amerikan muhar.riri Ri -
şard Halliburton epey zamandır ga
rip bir seyahat serisi tutturmuştu. 

Muharrir, bu acaip ve meraklı seya
hatlerden birisini başarmak üzere 
bulunuyordu. Bir Hindi Çini kayığı 
ile Büyük Okyanus'u aşarak Ame -
rika"nın San Fransisko şehrine dön
mek üzere Çin sahillerinden hareket 
eden Rişard Holliburton, büyük Ok
yanus'ta bir ttayfun fırtınasına tu -
tulmuş, muharririn, Çin kayığı ile 
dağlar gibi Okyanus dalgalarına ka
rışıp helak olacağı tahmin edilmiş -
tir. 
Tayyare, derhal havalanmış. fa

kat şimdiye kadar muharrire ait hiç 
bir ize ve işarete rastlıyamamıştır. 
Rişard Halliburton 39 yaşındadır. 

Bu muharrir, amerikalıların garabe -
tiyle meşhur büyük bir seyyahtır. Fa
kat seyahatleri adeta efsaneyi andı -
rır. Bu amerikan muharririnin asıl 

şöhreti, Alp dağlarına fillerle yaptı
ğı seyahatten sonra yayılmıştır. Mu -
harririn maksadı, meşhur Kartaca kah
ramanı Anibarin, Afrika'dan getirdi
ği fillerle Avrupa'ya geçerek ve Alp
leri aşarak Roma üzerine yürümesi -
nin bir efsane olmayıp, tarihi bir ha
kikat olduğunu tecrübe ile ispat et -

mekti. . 
Anibal, Afrika'dan 100 fille hareket 

etti. Fakat Roma'ya ancak bir fille 
vardı: onun da gözleri soğuktan kör 
olmuştu. Halliburton ise, bilakis dört 
fille hareket etmiştir. Fillerin isimle
ri: Dalli, Dolli, Dinah ve Big Berta'
dır. Muharririn filleri de soğuktan 
fevkalade mustarip olmuş ve zavallı 
hayvanlar bir İtalyan devriyesinin 
yaptığı yaylım ateşi ile yaralanmış -
lardır. 

Bugün Okyanuslarda, ölüsü veya 
dirisi aranan Halliburton'un yaptığı 

acaip seyahatler bir iki tane değildir: 
dünyanın en yüksek tepesi olan Hi -
malaya"nın "Everest" tepesinden ken
disini aşağı ya mı atmadı: Kuş uçmaz 
kervan geçmez Borneo ormanlarında 

mı dolaşmadı. Bir uçtan bir uca Ara
bistan·ın kızgın kumlarını mı tepme
di, Habeşistanlarda mı dolaşmadı? 

1928 de Panama kanalını tersine, 
yani büyük Okyanus'tan Atlas Okya
nus'una doğru yüzerek geçti. Dünya
nın en tuzlu ve en kaynar sulu gölü 
olan Lut gölünü yüze yüze bir uçtan 
bir uca katetti. Nil nehrine akıntısına, 
tersine, enine boyuna kaç kereler dal
dı çıktı ... Neler neler! 

Rişard Halliburton harikulade ga -
rip şc:yler yapmıştır. Alp dağlarını a
arken, "Bu dağları, filin sırtında a
şacağım" demiş ve dediği gibi yap -
mıştır. 

Dünyanın en muhteşem mimari e -
serlerinden birisi olan Hindistan'daki 
Tacı Mahal türbesinin berrak sulu 
havuzlarına gece yarılarında girmiş -
tir. Yazılarında: "Sii ... ve: nayale gi
den bir şcınrali .. . " diye mermer ha
vuzları ve berrak suları anlata anlata 
bitiremez. 

Ba l ıkesir
1

in şehir plônı 

müteahhide ihale edildi 
Balıkesir (Hususi) - Şehir planı müh endis Egiliye 6600 lira -

ya ih a le edilmişti. Bun a ait m u kav ele imzalanmıttır. Bu mukave
leye n azaran, planın bütü n teferruatı bir buç uk senede bitecektir. 
Yalnız bu m üdd e t içind e şehirde inşaatın devam e d ebilmesi için 
müteahhit eylül nihayetine k adar planın a v an projelerini b itir -

miş ve Belediyeye teslim etmiş \ 
evi salonunda vali Mitat Altok, Kor olacaktır. , 

Sevgilisinin bıçağıyla 

yaralanan kız ! 

general Galip de.,:-::in iştirakiyle ya-
pıldı. Bu toplantıda yeni idare heye- Avan projelerinin ikmalini mütea 
ti intihabı yapıldı. Ve ittifakta idare kip Yani eylülden sonra şehirdeki in

şaata ruhsatname verilebilecektir. 
hayeti fizalığına nümune hastanesi o
peratörü İlhami, Akçakoyunlu, dahi
liye mütehassısı Neşatı Üster, yarbay 
doktor Ziya Bingöl, askeri hastane 
dahiliye mütehassısı Şükrü Ayberk, 
ve diş tabibi Mahmut seçildi. Haysi
yet divanı azahklarına askeri. hastane 
baş hekimi Şükrü, nümune hastanesi 
sertabibi Kemal Tarım seçildi. 

Fuara hazırlık 

Hayvan haıtalıiı bitti 

Başka bir habere göre 
Franko Madrid'e girdikten sonra 
İtalyan gönüllüleri geri çekilecek 
Londra, 12 a.a. - l sp a nya'dan gelen h aberler, pek m~tenakıs

tır. Bazı haberlere göre Musolini İtalyan krtalarının gerı alınaca
ğına dair Çemberleyn' e t e m inat vermiştir. Hatta İtalyan kıtala.~ 
rından bazıları şimdiden harekete başlamıştır. Bazı hab erlere g o 
re de bilakis pask alya esnasında l spanya'ya yeni İtalyan kuvetle -

ri sevkedilmiştir. 
Madrid'in sukutundan sonra İs -

panya'ya 17 .000 İtalyan askeri ihraç· 
edildiğine dair verilen haberleri res
mi Roma mahfilleri tekzip etmekte · 
dirler. 

ltalya ~önüllüleri çekecek mi? 
İtalyan askerlerinin 2 mayıstan e • 

vel geri alınacağına dair Musolini ta
rafından yapılan vait parlamento 
daki mahfillerle muhafazakarların bü 
yük bir kısmını tatmin etmemiştir. 
Bunlar, mezkur tarihten evel pek cid
di hadiseler çıkabileceğini beyan et -
mektedirler. 

Bazı ingiliz menbalarından bildi • 
rildiğine göre İngiltere hükümeti 
İtalyan askerlerinin hiç olmasa sem • 
bolik bir şekilde İspanya'dan geri çe
kilmesi için Roma hükümeti nezdin -
de israr etmiştir. 

İspanyol fasından gelen hazı ha -
berlerde Ceuta ve Tetuan'da fransız 
Fas hududunda halihazırda vücude 
getirilen istihkamların ehemiyeti te
harüz etirilmetedir. 

Tahkikine imkan olmıyan bir ha
bere göre Tanca'ya karşı bir hareket 
derpiş edilmesi ihtimali de vardır. 

Kadikı'e yeniden gönüllü 
göncl eril mit 

Cebelüttarık, 12 a.a. - Büyük per• 
hizin son haftasını geçirmek üzere 
Cebelüttarık'tan Sevil'e gitmiş olan 
seyyahların dediklerine bakılırsa bu 
ayın 8 inde Kadik'e yeni italyan kıta
ları çıkarılmıştır. 

Bu seyyahlar, Kadik'de bir çok i -
talyan görmüş olduklarını söylemek
tedirler. Seyyahlar, ayın 8 inde bu li
mana italyan kıtaatının çıktığını ve 
Kadiks'in ana caddesinden geçmek 
suretiyle İspanya'nın deniz üslerin -
den biri olan Fernando'ya doğru iler
lediklerini görmüşlerdir. 

Askeri makamlar hudutta ihtiyat 
tedbirleri almaktadır. Geceleyin Sa -
lineadan Cebelüttarık'a hiç kimse gi 
rememektedir. 

Londra gazeteleri, İtalyan kıtaları -
nın .yeniden İspanya'ya çıkarılmış ol
duğunda israr etmektedir. 

Deyli Telegraf, Deyli Herald, Dey
li Ekspres, bu gazeteler arasındadır. 

Deyli Herald son italyan kuvetle -
rinin geçen pazar günü Kadiks'e ~ıka
rıJmış olduğunu yazıyor. 

Roma mahfil1Prin'4o ~nvlendiğine gore 
Verilen garanti Yunanistan'ın çevırıue 
sistemine girmemesi şartiyle muteber 

(Ba~ı ı inci sayfada) \lan Arnavutluk'.un Ege'ye ve Kara • 
olduğu resmen teyit edilmektedir. d:niz'~. d?,~r~ hır sıçra~ tahtası ola-

Filvaki gazeteler, Londra"dan ge •

1 

bılccegını bıldirmektedır. 

len ve bu teminatın büyük Britanya'· Doiu Akclenizi deıJletleri 
ya verilmiş olduğuna dair ola~ ha~er- ve ~koaliıyon 
leri neşretmekle beraber şu cıhetı de Roma, 12 a.a. - Stefani ajansı bildl-
ilave etmektedirler: 
"İtalya hükümetinin ayni kati ve 

rsemi teminatı yunan hükümetine de 
vermiş olduğunu haber verecek mev
kide bulunmaktayız." 

B. Metakıaı Muıolini'ye 
teşekkür etti 

Roma, 12 a.a. - Stefani ajansı bil
diriyor: 

Roma'daki yunan orta elçisi bugün 
hükümete aşağıdaki tebliğatta bulun
muştur: 

"Yunan hlikümeti, 10 nisanda ital -
yan maslahatgü:ı:arı tarafından İtalyan 
hükümeti adına faşist hükümetinin 
gerek kara hudutları ve gerek deniz 
hudutları itibariyle Yunanistan'ın bü
tünlüğüne riayet edeceği hakkında 
kati teminatı ihtiva ederek yapılan 

tebliğattan dolayı en hararetli teşek
kürlerinin bildirilmesine Yunanistan
ın orta elçisini memur eylemiştir. Baş 
vekil B. Metaksas, başvekil Musolini
nin bu beyanatını büyük bir memnu
niyetle senet ittihaz ederken, iki 
memleketi her zaman bağlıyan anane
vi dostluğu bozacak mahiyette hiç bir 
hadisenin vuku bulamıyacağına ve bu 

riyor: 
Popolo di Roma gazetesinin Paris 

muhabiri yazı yor: 
Londra ve Paris tarafından Bal -

kanlar'da Arnavutluk meselesi müna
sebetiyle ihdas edilen telaş verici man
zaranın Atina, Ankara ve Bükreş'i 
anti totaliter bir koalisyona sürükle
mek için en iyi çare olup olmadığı ya
kında anlaşılacaktır. Bu koalisyonda 
İngiltere'nin karı açık bfr surette gö -
rülmekt•, fakat İtalya'nın hiç bir za
man tehdit etmediği ve kendileri da
ima samimi münasebetler idame ettiği 
doğu Akdeniz'i devletlerinin karı o 
kadar vuzuhla sezilememektedir. 

ltalya'nın meıul olmaclıiı işler 

Birinci genel müfettişlik bölgesini 

teşkil eden 8 vilayetin iştirakiyle bu 

sene İzmir enternasyonal fuarında 

bir pavyon yapılacak ve bunda bölge 

mamulat ve masnuatı teşhir edilecek
tir. Pavyonun planları müfettişlik fen 
heyetince ha::ırlanmaktadır. 

Şehrimiz merkezi ile, merkeze bağ

lı köylerde ve vilayetin beş kazasın

daki şap hastalığı yüzünden 23 kanu
nusanidenberi şehrimiz pazarına çift 

tırnaklı hayvanların gelmesine müsa
a de edilmemekteydi. Bu yasak bazı 

şutlar dahilinde ve yalnız merkez ka 
zasında hastalık olmıyan köylerden 
getirilecek hayvanlar için kaldırılmış 
tır. Harice sevkedilecek hayvanlar 
beş gün müşahede altına alınacak ve 
veteriner muayenesinden sonra sevk
lerine müsaade olunacaktır. 

Şap hastalığı dolayısiyle şehrimiz-• 

ı muslihane teşriki mesainin devamı i
çin yeni bir samimiyet devresinin baş
ladığına kati surette kani bulundu -
ğunu ilave eylemektedir." 

Anadolu'da yunan felaketinin me • 
sulü İtalya değildir. Suriye'de yerle
şen İtalya değildir. Filistin'de kanlı 
hadiseler çıkaran İtalya değildir. 
Londra ve Paris'in ortalığı tetaşa dü
şüren hiddetinde, gözden kaçması 
mümkün olmıyan tahrikamiz cepheler 
ve bir samimiyetsizlik mevcuttur. 
Türkiye ve Yunanistan fransız - in -
giliz tazyiklerinde bu memleketlere a
it toprakları hegemonyalarına alet O• 

tarak kullanmak gibi gizli bir maksat 
mevcut olduğunu görmekle hata işle
miş olmıyacaklardır. 

Yu~oılav mahl illerinin fik irleri 
Belgrad, 12 a.a. - Yugoslavya mah

filleri lngiltere'nin doğu Avrupa'sı 
devletlerine lüzumu veçhiyle yardım 
imkan ve ihtimalini az çok tereddüt 
ve şüphe ile karşılamaktadır. 

Et ve zahire fiyatları 
Belediyece yapılan tetkikat netice

sinde bu günden itibaren koyun eti 
45 keçi ve kuzu etine 40 öküz etine 30 
kuruş narh konmuştur. 

Havaların müsait gitmesi dolayısi
le zahire pazarına bol miktarda zahi
re geliyor ve hepside satılıyor. Bu 
günkü piyasaya nazaran buğday kilo
su 3 kuruş 60 santim, arpa 3 kuruş 14 
santim ve nohut, 6 kuruş 77 santim 
üzerinden muamele görmektedir. 

Pazar yerine az miktarda yağ gel
mekte olduğundan günde ancak 200 
kiloya yakın yağ satışı yapılmakta
dır. Fakat bundan sonra yağ fazla 
miktarda geleceğinden satışın hare
ketleneceği şüphesizdir. Piyasada ya
ğın kilosu 80 kuruşa satılmaktadır. 

Aydın Halkevi hoparlör 
tesisatı yaptı 

de sığır, inek, keçi bulunan mahaller-

deki ahırlar belediye ve veteriner mü

dürlüğü tarafından fenni temizleme

ğe tabi tutulmaktadır. 

Bu suretle uzunca bir zarnandanbe

ri durgun bir halde bulunan hayvan 
alış verişi koyun, keçi ve sığır gibi 
hayvanların da şehire getirilmesine 
müsaade edilmesiyle başlamıştır. 

Vilayetimizin merinoı;laştırma mm 
takasında, ilerde şarbon hastalığı 

çıkmasını önlemek için merinos ye
tiştirme fen memurları tarafından 

koyunlara aşı yapılmaktadır. 

H a b er 
Afyonda çıkan Haber gezetesi 17 

yaşına girmiştir. Meslektaşımızi teb
rik ederiz. 
_, •....... .....•.. .... ... .. ....••... •. •• __ 
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Ticarethane sahipleri: 
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Yaralı Gülzar 

İzmir (Hususi) - Karataş'ta Ha
lil Rifat paşa caddesinde Hüseyin oğ

lu Neşet namında bir genç, nişanlısı 

Gülzarı vurmuştu. Neşet, yakalanmış

tır. İfadesinde: 

- Onu çok seviyordum. Beş alt~ ay 

beraber yaşadık. !ık defa, her arzu-

ma muvafakat ediyordu. llilahare 
benden soğudu ve bir gün beni bıra
kıp gitti. Kendisini sokakta görüp 
benimle gelmesini söyledim, 

- Ben artık seni istemiyorum, 

dedi. Ben de tahammül edemedim. 
Evela bıçağı çekip sapladım. Bıça-

ğım eğrildi. Sustalı çakımı çıkarıp 

vurdum. 

ltalyan tehdidi mi? 
Roma, 12 a.a. -'Havas IJansı bil 

diriyor: 
Balkanlar hakkında, siyasi mahfil

lerde bildirildiğine göre, Yunanis -
tan'a verilen garanti bu memleketin 
İngiltere tarafından tasavvur edilen 
çevirme sistemine girişmemesi şartiy
le muteberdir. Bu mahfiller, İngiltere 
tarafından Polonya'ya verilen garan • 
tiye benzer bir ingiliz garantisi Bal
kan memleketlerine de verildiği tak • 
dirde, Arnavutluk'un işgalini Ege'ye 
ve Karadeniz'e doğru yeni bir italyan 
yayılmasının takip edeceğini ilave et
mektedir. 

Gazetelerin neşriyatı 
Bütün gazeteler, İngiliz sistemine 

girmemeleri için Atina, Ankara, Bük
reş ve Belgrad'a bir ihtar mahiyetin
de telakki ettikleri vaziyeti uzun u
zun kayd ve işaret ediyorlar. 

Bütün gazeteler İtalya'nın, Türki
ye ite Yunanistan'ın kendi limanları
nı yabancı filoların emrine 

0

vermeleri
ni müsamaha ile karşılayamıyacağını 

Bu mahfiller ne Yunanistan'ın, ne 
de Türkiye'nin İngiltere ile karşılık
lı bir tedafüi ittifakı kabul edemiye -
ceklerini zira böyle bir ittifakın bü -
yük devletler arasında umumi bir harp 
vukuunda kendilerini derhal ileriye 
atacağını bildiriyorlar. 

Siyasi mahfiller, İngiltere'nin de 
bunu anladığını ve Yugoslavya'ya şim
diye kadar gerek doğrudan doğruya 
gerekse bilvasıta hiç bir garanti tek -
lifi göndermediğini kaydetmektedir
ler. 

Yu.sroılavya ve mihver 
Bu mahfillere göre Yugoslavya 

Berlin'e ve Roma'ya itimat etmekte
dir. Pek tabii olarak bir gün bu itimat 
bozulduğu takdirde Yugoslavya bütün 
kuvetiyle kendini müdafaa edecektir. 

Fakat şimdiye kadar böyle bir endi
şeyi haklı gösterecek hiç bir şey mev
cut değildir. 

937 yıhndanberi hususi idare işte -
rinde t tbik edilmekte olan beş sene
lik iş programı bu seneki umumi mec
lisce tadil edilmiştir. Ayrıca 3 senelik 
yeni bir yol programı da tespit edil -
miştir. 

Aydın (Hususi) - Halkevimizin 
getirttiği hoparlörler şehrin muhtelif 
yerlerine monte edilmiştir. Hoparlör
ler parklar arası ile, halkevi önüne, 
ve Ramazan paşa camii meydanına 

konmuştur. 

ÇOCUK işi memleket işidir. 
Çocuk Bayramına siz de vitrin
lerinizi çocuğu ilgilendirecek su
rette süsliyerek iştirak ediniz. 

"'···· ····· ····························· ... 

Demiştir. Kız, on yerinden yaralı

dır. O da; 

- Beni vuracağını bilseydim onun
la evlenirdim. Ölümden o kadar kor

kuyorum ki... demektedir. ,Yaraları 

ağırdır. 

bildiriyorlar. 
Corriere Padano, Bükreş, Ankara 

ve Atina'nın italyan emelleri karşı -
sında Belgrad'ın gösterdiği anlayışı 

göstereceklerini ümit etmekte, aksi 
takdirde "Bugün bir italY.an toprağı o-

Gene bu mahfillere göre Lo~dra ve 
Paris Akdeniz'deki menfaatlerini teh
d_it edecek her tehlikeye karşı müna
sıp tedbirleri, küçük devletlerden İn
giltere"nin idaresinde bir siyasi blok 
teşkilini istemeden alabilirler. 
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Yeni yıl bütçesi 
Btttç~ encümeni bu hafta 
İçinde tetkiklerine baılıyor 

ULUS 

Musiki 

Uko Amann 
Oçünctl 

konseri 

Amerikan kongresinde 

Bilaralllk kanununun lidlll l~ln 

görüımelere baılandı 
Vatinıton, 12 a.a. - Mebuaan mecliıi hariciye encümeni bita-

raflık kanununun tidili müzakerelerine bqlamı~r. . .. . . 
Muhtelif hatiplerin bu müzakereler eanaaında ılerı ıurdüklerı 

Dünya vaziyetine dair 
mülôhazalar 

VE:kôletler bütçelerinin fosil ve 
maddelerinde değişiklikler var 

Viyolonist Liko Amar geçen pazar 
günü üçüncü konserini verdi. Konse· 
rine 18 ind utrın meçhul bir kompo
zitörünün sonatiyle bqladı, Y. S. Ba· 

fikirler fUDlarcbr: 

İki rüıvel hidisesi 
etrafındaki tahkikat 

1 

Guycr - cümhurlyetçi - : Dünya ye
ni bir umumi harbe tahammül edemez. 
Kellog paktını imza dene 63 devleti, 
mczkUr paktı yenUcmck için Vqing
tona davet ediniz. 

(Başı S inci sayfada) 
temektedir. ltalya'nın Cibuti'ye •e 
Almanya'nm Tansanika'ya yerlet • 
meai hint denizinın bu devletler 
kontrolüne sirmeai demek deiil mi
dir? F allat, yazılanlara bakıbna 
ltalya Suriye'de F,ranaa'nm yerine 
seçmek davasındadır. Şu hale söre, 
bu iki devlet lnailtere ile Fransa'· 
nm imparatorluk yollan üzerinde 
sıkıca mevzi almak niyetindedir • 
ler? 

(Ba~ı 1 inci sayfada) Dahiliye büfem: . ch'ın (yalnız keman için) Partita re 
Dahiliye vekileti büdcesınde 130 minörünü de çaldıktan eonra, Brah· 

bin lira kadar bir fazlalık vardır ~e ma'ın gene aynı tondaki sonatiyle 
büdce yekfinu 5.073.190 liradan 5 mıl· proıramına nihayet verdi. 

Bu sün için bütün bunlar rivqet 
ve tahminden ibarettir. Lakin. dün• 
yanın bildiii &ibi, lnsiltere ile F~ 
aa her türlü ihtimale kartı tedbll' • 
lerini almaktadırlar 

Faddia • demokrat • : Bitaraflık ka· 

Matbaa masraflarını teşkil eden 
maddeler arasında, cihah piyasasında 
kağıt fiyatlarının yüzde yüz artma • 
sından dolayı kifi gelmiyen iptidai 
ınaddeler faslına 10.000; iş ve itçilerin 
artmasından dolayı da itletme madde
sine 5.000 lira ilive edilmiştir. 

yon 201.000 liraya çıkmıttır. . Liko Amar her zaman oldufu gibi 
Maaş faslına 68.446 lira ilive edıl - bu sefer de konserini muvaffakiyetle 

miştir. Nahiye müdürlerine hayvan batudı. Amar her ıeyden evel aana
ve yem bedeli olarak 65.016 li.~ .~0.: tın çile ve atet devrini ıeçirerek ol
nulmuştur. Matbuat umum mudurlu· gunlufun en son mertebesine yüksel· 
ğu büdceainde bir değişiklik yoktur· mit. yani aükQn ve itidale kavuşmut 
Emniyet Umum Mütlürlüiii: bir aanatkir olarak göriinü~or .. Bu i· 

İatanbul, 12 (Telefonla) - Emni -
yet JılUdilrlüğü iki rüıvet hidiseainin 
takibatını bitirmiş ve evrakı müddei
umumiliğe vermittir. Rüşvet suçlula· 
rı ikinci tube sivil batkomiserlerin
den; Ömer, Emin, komiser muavini 
Burhan, İsmail, Halim ve Unkapanı 
komiser muavini Ulvi ile polis memu 
ru Cemal olmak üzere yedi kişidir. 

Bunlardan Cemal ve Ulvi rüşvet alır 
tarken yakalanmışlardır. 

nununu büsbütün kaldırınız ve ana • 
yasanın umumi bir harp halinde reiai
cümhura verdiği hareket serbestliğini 
devlet reisine bırakınız. 

Devlete ait matbaaların birleştiril
nıesl hakkındaki 3558 sayılı kanun 

Bu tedbirler daha önce, yani Mü
nih'ten evel almmıt olaaydı umumi 
vaziyet buıünkü tekli bulmadan 
önlemnit olmaz mı idi ? 

• hükümlerinin yerine getirilebilmesi 
için bir matbaa binasının inşası zaru· 
rt olduğundan, yapılacak tetkik neti· 
ceainde binanın yerini, inşa tarzını 
tespit ve gelecek senelere sari teahhüt 
icrasına mezuniyet veren bir kanun 
projesi hazırlanması lü~u. g~rül : 
düğünden (binanın pr.01esının ıhz~ı 
masrafları) adiyle yenıden açılan hır 
fasla l5.000 liralık tahsisat konulmuş
tur. Büdce yekilnu 1.300.000 li~dı~. 
Geçen aene bu yekun 1.298.620 lıra ı· 

Emniyet umum müdürlüğü için bu tibarla Amarın üalQ~unda hıç bı~.~U
aene teklif edilen büdce yekfinu, ge - balataya tesadüf edılmez .• Ne ~yük 
çen seneden 400.000 lira fazla olarak ses çıbrmak, ne de iti vırtilyosıte~ 
7.400.000 lir\l.dır. Memurlar maaş~, 4 vurmak pyretketlifi var. Eser neyı 
milyon 492.0SO liradan 5.59~.690 lira· icap ettiriyorsa onu yapmak; ~e. ek· 

a çıkarılmı•tır. Merkez muatahdemle aik ne futa. .. Sanatkir kuvetını ta· 

Fish - cümhuriyetçi • : Bütün bita
raflık kanunu, mütearrız devletlerin 
kim olabileceğini hükümetin evelden 
tayin etmek arzusuna istinat etmekte
dir. 

Maaa - cümhuriyetçi • : Bitaraflığı 
tamamiyle ortadan kaldırmak icabe· 
der. Bu kanun hakiki bir bitaraflık 
prensiplerine uygun değildir. 

lnsiltere'de Sundey Timea, Sun • 
dey Cbronicle, Daily Sketch sibi 
yirmi kadar gaaetenin aahibi olan 
Lord Kemaley'in Avrupa gazetele • 
rinden hemen hepsinde intitar eden 
ve Ulua'ca da kısmen iktibas ola • 
nan "Çemberleyn'i müdafaa" bat • 
hkb makalesine bakılırsa "Hayır, y y • t ' ""il b ri ücreti 59.700; muvakkat tazmına aarruf etmeyi, aaıart enerJı e a-

Kenterbury Baıpiskoposu 
İstanbul' da 

l80.000; kırtasiye 9.850; ~liyetler le· mi randımanı temin etmeyi çok iyi 
vanmı 58.000: memurın harcıra· biliyor. .. 

B. Razvelt'in Warnupring'Jeki almanu.-dı," demek lazım selir. 
· aözleri etrafında Bu makalenin fU parçaamı terdi • 

..ii. 

Devlet Süraı: 
Devlet tilrasının teşkilatı hakkın -

daki 3546 sayılı tetkilit kanunu dola· 
yısiyle kadroya ilave edilen ba ve 
memurlar maqı kartılığı olarak me • 
murlar maqı faalına 84.288 lira zam· 
medilmittir. 

hı l05.000; zabıta memu.rlannın Amarın müziğinde itidalin ve su· 
melbusat masrafı 270·000: aılih ve kilnun doğurduğu pek öyle kolay ko
cepane, maske ve muhabere vaaıtala • lay sezilmiyen gizli ve derin bir ~
riyle bunlara ait teferruatın mubayaa zellik de var ki bu, ancak geometrık 
masrafı 10.000; polis karakollarının ve matematik bir ıüzellik olarak tav· 
tamir masrafı 38.000: polis mecmu~- sif edilebilir. 
aı ve gazetesi masrafı 11.~; ~oha Amar 1923 aeneainde kurduğu ve 
mektepleri masrafı 186.600,; auvarı po· Hindemith'in de altist olarak iştirak 
lia hayvanları satın alma masrafı ettiği kuartetiyle Alman!a'da .. P~k 
25.000 liraya çıkarılmıştır. büyük bir töhret temin ettı, ve butun 

Vatington, 12 LL - .. Vaşington 
Post" gazetesi Ruzvelt'in .. Eğer harp 

İstanbul, 12 (Telefonla) - .~ngiliz olmazsa sonbaharda Warmapring'e 
Kenterbury ba§peskoposu bugun Mor tekrar ıeleceğim" yolundaki aözleri
gan yatiyle ıehrimize gelmiştir. Yat- ni mevzubahsederek bu sözlerdeki 
ta Peskopostan başka İngiltere kıra- harp tabirinin Amerika dahil olsun ol· 
liçeainin hemşiresi de bulunmalKadır. masın garp medeniyetini hayati bir 
Peakopoa bugün saat 4 te ıehre çık- tarzda wracak olan umumi bir harp 
mıJ, camileri, müzeleri gezmiş ve ak· kastettiğini tasrih eylemektedir. 

me edelim: "Uzlapnalar imzalan • 
maz ve imzalanan uzlatmalara rİa• 
yet olwunazaa dW.ya harabiye aü • 
rüldenir. Bunlar o derece zaruridir· 
ler ki imza aahiplerinden birinin .&
zünü tutmıyacaiı bahanesiyle mü • 
zakerelere &iritmekten kaçmda • 
maz ve taraflardan her hansiai eö
züne aadakat cöstermiy~ olur • 
aa teahhücllere riayetaizliie kalfl 
da ihtiyati tedbirler alnur. Nite • 
kim ~ltere hükümeti Münih't• 
aonra böyle laareket etm.İf, ail&lılan• 
mayı da yavatlatacaima hızlandır
...., ve gelittirmittir.,, Aynı makale
den bir de fU kısmı okuyalım: "Bis,; 
aükWı ve huzunı temine muvaffak 
olacatmuzı umduk ve bu yolda ça• 
bttık. Bunun yerine bir taarruz kar• 
tıamda kaldık. Hükümetin bu me7• 

Tekaüt ikramiyesi faslından 7.200 
lira tenzili, müatahdemler ücreti fas· 
ıına 7 .020 lira zam, muvakkat tazminat 
faslına 11.226 lira ilave edilmiştir. 

Devlet şurasının bu seneki büdce 
ye~u. geçen sene yekunu oian 
252.370 liradan 95.630 lira fazla olarak 
348.000 liradır. 

Jandarma genel komutanlığı büdc.~- dünyada akisler uyandırdı. Hugo 
sinde maaşlar faslına 30.651 : tekaut Rienmann'ın fransızcaya tercüme e
ikramiyeaine 5.000; müstahdemler üc· dilen kamusunda (1931 balını) ken· 
retine 1.896; muvakkat tazminata diainden töyle bahsediyor: "Liko A· 
3.285; iaşe bedeline 100.000; küçük mar 1891 de türk tabası olarak Bu
inşaat ve tamirata 125.000: nakil vaaı· dapeşte'de doğmuştur .... "; bu kayıt: 
talan mübayaalarına 27.500 lira zam onun esasen şahsında mevcut sempatı 
ve buna mukabil muhtelif fasıllarda yi nazarımızda büsbütün arttırmııtır. 
da tenziller yapılmıştır. Kompozitörü meçhul sonatın akom-

Jandama umum kumandanlığı büd· panyimanını realize eden ve Brahma 
cesi, geçen seneden dört yüz küsur bin sanatının bilhuaa tefsir bakımından 

şam üzeri yata avdet etmiştir. Yarın Bu gazete ancak milletler azimklr 
Fener'deki rum patrikanesine gide- davranırlar ve Roma. Berlin mihveri 
cek, patriki ziyaret edecektir. ciddi bir mukavemet noktası bulursa 

Bazı kwnaı f abrikalan 
hakkında bir ihbar 

yapıldı 

harbın önüne geçilebileceği mütale· 
asında bulunuyor ve diyor ki: 

" - Roma • Bertin mihverinin yegi· 
ne anladığı dil kuvet dilidir. Ruzvelt 
İtalya ve Almanya'dan çok daha ku· 
vetli olan bir milletin bir harp takdi· 
rinde kayıtsız kalamıyacağını Roma -
Berlin mihverine ihtar etmiıtir." 

İstatistik umu mmüdürlüğü büdce· 
sinde geçen seneye göre 1640 lira nok· 
sanlık vardır. Bazı fasıllardan 26.710 
lira tasarruf yapılmıt. bazı fasıllar~ 
bU arada, merkez ücretlerine 19.620 lı
ra ilive edilmiş, iki kontrol makinesi 
1Dübayaa bedeli olarak 3.500 lira tah • 
aiaat konulmuıtur. Büdce yekfinu 
242.000 liradır. 

lira fazla olarak 11.013.000 liradır. çok mesuliyetli piyano partiaini hu· 
- auiyetle idare eden Huchkınayer, ke· 

latanbul, 12 (Telefonla) - Bazı ku 
mat tacirlerinin hususi sermayeli ku· 
mat fabrikalarına sipariş verdikleri 
kumaılann kenarına ingiliz markası 
işlettikleri ve bunları ingiliz kumaıı 
diye sattıkları ihbar ve şikayet edil· 
mittir. Alikadarlar tahkikat yapmak· 
tHırlar. 

elan okuyufa cevap vermesi ve sal • 

1 U .. , 0 .. 1 D I , HABERLER ha bat1ı diier dev1et1erin de m• -
' I ka...et tedbirlerine ittirake di.•.et 

olmunuı umumi bir sempati ayan • Filistin işinin 

halli için İngiliz 
teşebbüsleri 

mancıya naslı bir yardımcı oldu. 
N. Ş. K. 

,,et---• .. ~_, .. 
-l"UIOJI -.sert• 

Devlet meteoroloji işleri umum mil· 
CtürlUfil büdceainde eaub bir deği -
tiklik yoktur. Diyanet itleri reialiğ~ 
bildcaine, memurlar maaıı faslındakı 
fazlalıkla, 28 bin lira ilave yapılmıt -
tır. 

Maliye VeWleti bütcen: 
Maliye vekiletinin büdcesi, geçen 

aeneye cöre, bir milyon liraya yakın 
ekNklik vardır. Bu seneki yekfin 
2().57,3.000 liradır. Geçen seneki yekfin 
21.418.600 liradır. 

Londra, 12 a.a. - Gazetelerin ebe-
·aı' ingı"liz hükilmetinin Filistin me-
rı, • , hal1 k 
selesini alelacele Kahire de . etme 
teşebbüslerinden bahsetme~edır. , 

Deyli Herald, büyük Bn~ya nın 
enternasyonal buhran dol~yı~ıyle bu 
meseleyi hemen halletmesı lazım gel· 

dilini yazıyor. 
Deyli Telegraf gazetesi, Londra 

Filistin konferansında bulunmut o -
lan delegelerin ekaeriainin Kahire'ye 
ıelmiİ bulunduklarını • ~ M~~ır'~n 
Londra elçisinin de Kahıre ye dondü· 
ğilntl ve mllzakerelerde birinci derece· 
de bir rol oynıyacaltıiı yazmaktadır. 

Yahudilerin liJeri Kalaire'Je 
Kahire, 12 LL - Sioniatlerin lideri 

Wei.zmann, dün tayyare ile Filistin'· 
den buraya gelmiştir. Mumaileyh, 
başvekil Mahmud pap ile görüpıtlş-

tür. 

İran Veliahdi' nin düğünü 

Fransız ve Leh 
delegeleri de 
yola çıktdar 

Merkez müteferrikası 10.000, kırtaal 
ye 15.000, mahkeme masrafları 235.000; 
defterler ,,., matbu evrak 330.000: mu
,,.Jtkat memuriyet barcirahı 60.000; 
Jsarcirahlar 169.SOO; posta telgraf üc· 
reri 547.913; vergi ve tafiye işleriyle 
ui"f&D komis]JOn muraflan 163·140; 
cibayet masrafı 72.700; faiz ve aciyo 
J.500.000; Avrupa'ya gönderilecek mü· 
f ettişlere harcirah 35.000 ; irat getir • 
oıiyen mim emllk tamir masrafı 
212.370; mim emval müşterek masraf· 
Jarı 37 .SOO; 2777 numaralı kanun mu· 
cibince yapılacak siyaaal bilgiler oku· 
Ju masrafları karşılığı olarak 125.000; 
IJUidaY koruma vergisi cibayet teıki· 
Jitı ve masrafları 370.000; Ankara 
kaJDbiyo borsası büdceaine yardım 
27.701; Konya ovası sulama idareain· 
ce Ziraat bankasından yapılmıt olan 
doksan bir bin lira istikrazın itfa kar
plığı taksiti olarak 42.828; tiftik ce -
oıiyetine yardım 10.000 liraya çıkarıl· 
aııttır. 

Düyurlfi umumiye büdceainc1e de 
bir milyon liralık bir azalma vardır. 
Bu büdcede, Düyunu umumiye sene· 
lik mürettebatı ve idare meclisi mas· 
rafı olan 5.317 .000 lira, 4-050.000 liraya 
indirilmittir. 

. 12 a.•· _ İran veliahdinin iz -
. parı• eraaimine ittirik edecek olan 

dıvacı rn W gand'ın riyaseti altın· 
ve general ey h . d" 

1 nan resmi franaız eyetı, un 
dabuu k ·· Marsilya'ya hare et etmıştır. 
akf8:de bilhassa B. Becq de Fauquie

ç B Nasaignon da bulunan heyet 
re• ve · 'd T • ta e ile Marignane an unua a, o-

yyar B tdad'a ve oradan da trenle 
radan a . 

Tapu ve lıadaatro: Tahran'• gidecektır. 

BugiJ..nka 
vaziyet 
ka11ısında 

-

X Kahire - Apğı Mısır'da 1din cbr.W lqilten'de bütün partiler ~ 
mahallei kebir civarında iki kasaba hareketi tutnuya hazırdırlar. lnsil· 
bir yangın neticesinde harap olmut- t•• bükümetinin ar~~- büdİD 
tur. 32 kiti ölmüt. 300 kiti yaraianmıı memleket. •ar~ır •• Butua ~.at 
tır. vatamn davetin• ıcabete mübe,.,a • 

(Başı ı inci saylad•) 

Feci bir cinayet 

lııı ildürdü ıe 

babasını yaraladı 
Führer methut kitabmda bahset· 

tiii 18yleri, en dindar bir ad~ veccl Manisa, (Hususi) - Şehrimizin dıı 
ve beyecaniyle tahakkuk etürmek • mahallesinde Bozköy caddesinde 
tedir. Anflua'taD sonra Çekoalov~- rençberlikle geçinen İbrahim oğlu 
ya'yı alman için ve Çekoalo•akya • Mehmet ağır surette yaralanmış ve 
dan sonra yaptıiı tav~ar~ mı on altı yaşında Halide de bıçak • 
zaruri bazı sebeplerden ilen lar altında can vermiştir. 
selmektedir. Ortada yalnız tat- Halide, ba~ını~ arzuaiyle. ve ken
....,.an bir feY Yan& o da ha· di nzaaiyle bır delıkanlıya nıpnlana· 
kikatin yürümekte olduiud!8": caktı. Evelce kızı istiyen ve babası i -
Bu yaziyet karııamda '-" iki le kızı tarafından redle karşılanan 
zümrenin f&l'kta .. Akdenia'de katil Hamdi, Halidenin övey anası -
menf-tleriaia .... tan çarp..-cak • nın minevi evlidıdır. . 
lan tahüclir. ltalya'nm Ama.ut • Hamdi birkaç pn evel askerliğini 
luk'a saptetmai balkanlarda yapa• bitirerek terhis edilmittir. Övey an
caiı büyiik hareketler için bir stra • ne, kızın Hamdiye ve~ilmeainde ıs~a~ 
teji noktası olduiu Yaktiyle Ro • etmiştir. Fakat baba ıle kı_z ~dıyı 
ma'nm tarka dofru bu yoldan sark· istememekte devam eylemışlerdır. 
tıimı herka bilir. Vaziyetin artık Gece aaat 1 - 2 aruında .herkesin de
tmle tahammülü yoktur. Her iki rin bir uykuda olduğu. hır sıra~ k~
zümre en hakiki çehresiyle sarih•• til duvarı aşmak auretıyle eve gırmıt 
kati "Y&Siyetlerini almak ve hakiki Halidenin o~ı~ yak.taşarak kızı u
aimalanm söetermek zamam sel • yandırmıt. çıfteyı çevırerek ateı et -
mittir denilebilir. Avrupa'nm bu miştir. Bıçakla da saldırarak savat -
---' • L-L--- • • d b" sinirle • 1ı kızı sırtından, kalçasından ve yil· 
..,..._. ... _........ IÇID e ~ rak "ldil Ü tür 

XBratislava - İtalya, Slovakya dır .. .,, 
devletini resmen tanımııtır. İtalya- Vakıa, lnsilt•e kendini ve İID • 
nın buradaki bat kon90losu hüküme- paratorlaiana ciddi bir tehlike bi
tinin yakında Bratialavaya bir ai~ ....... sönffiiü saman bütün im"' 
al mümeail ıöderecelhd Slonkya Yet ve kudreti ile hareket• setir .. 
bepekili Ti90'ya bildirmiftir. Fakat, lnsiltere'de mecburi uk•"' 

x Lom,a - Kırat ile larallp; 29 lik hbmeti meaelai hala m~ • 
nisanda Wembley'de yapılacak olan f& edilmektedir. Büyiik Britanya ... 
İngiltere kupası maçının finalinde ha caba bir Avrupa harbi zuhur e.ı. • 
zır bulunacaklardır. . M g~aüllü krtalariyle kadini, ~ • 

X L~n~ra - Re~~er &J&nl~~ın Sof paratorlujunu ve meaf~atl-:m' 
yad~ ~atıhba~ına gore, dahılıye ne- müdaf-ya muktedir olahil~ - ?ı 
zaretının emrıyle Bulear naayonal Bilhuaa franus muharrirlen - • 
soayalist partisi dağıtılmııtır. kalelerinde hep bu aaalleri aora"' 

X Roma - B. Teleki ve B. Oaaky· yor •• m.itizleri ...d>ari ukerlll 
nin ziyaretleri tarihi önümüzdeki hizmetlai ihdasa tepik ecliyorluo. 
haf ta batlangıcı olarak teabit edilmit- TenmPJJf Wr fnuıaız mahan'İrilllll 
tir. bir ,._......ta p llliriitalealara tel& • 

X Sofya - Nafıa nazın B. Ganef düf edİ7'Gl'U' " ••• Halk mecburi W.. 
istifa etmittir. meli~ bile pkarmadan kaW 

X Nevyorlı - Nevyork borsasının edecektir. Fakat bir iki nesilde .... 
kapanıtıııda lıyaıetler yilkaelmiıtir. ri raluıla ve refaha kaYaflllUf olaa 
Sabahlejin. kaydedilen puanlar tek· orta muf komtumasda ... ootl 
rar ~1.-aıı v.e bqlıca kıymetler time" adı ...Uen bu rahattaa, .. 
evelial ıtınkO kapanıp hemen hemen refahtan azaklaflllJYa hir türlü 
müsavi bir dereceyi bulmuıtur. . kıl erdiremiyor.,, 

X Berlüı - Alman - Bulpr cemı • • .. 
yeti, Avrupa'daki Bulpr talebesinin d Dii

600
er buı ~arrirll edere soı;-_,.. 

Bedin üniversitesinde akdettiti kon· a tayyare~ en ve • • 
Unuebetiyle .. Kaiserhof"da bir yanm ea kuvetli donanmasma aa • 

f;,~u7 resmi tertip etmittir. bip olan lnsiltere, biçak kemiie ... 
x Roma - Buraya ıelınif olan Po yanınca, mecburi askerliğe de J& • 

lonya endu.tri w ticaret nazın Ro- Daf&caktır. 
man, hariciye nazın Kont Ciano ile Fransa ile lnciltere'nin keneli im-rimize hakim olarak yazİyeti bü • zünden yaralıya . 0 • ~ ş · • 

--:.1. b' 'tin" ..1!•-L-tJ .. _1.:- _..1! Hamdi bunu müteakıp sılih aeaıne ,_ ır ı a ve ~ e uuur .ua • d' de 
yanız. yetiıen kısın babası Me~e ı ar· 

hariciye mtıateıan Baatianini'yi ziya· •etlerinden batka güvendikleri 
ret etmittir. de Amerika Birletik Devletleri~• 

Türk milleti tarihte .. dalaa Mi - kasından ve yüsünden agır sure~~ 
yük buhranlar karpamcla kahmt ve yaralıyarak kaçmıttır· Zabıta katılı 
imtihanmı mavaffakiyetle Yermİt • aramaktadır. 

"Şimal fecri,, altında 
oynanan golf oyunu 

X Buenos Aires - Polia müdürü Avrupa demokrasilerinin .... 
nayonal aoayaliat tahrikltı işinde ih· bulundukları aıkmhlann ltir .. 
mali görülen bir komiseri azletmiş· kendine de muaallat olacatnu ... 

tir. görmiyen Amerika timclilik hiç 

Trak vapuru İatanbula 
getirildi 

mazaa Pittman projesine söre W • 
taraflık kanununu tadil edec-*' 
deniliyor. Bu proje ise, bil' harp ftt-

kuunda Amerika'nm hütün maha • 

Polonya delewui de yolda 
varşova. 12 a.a. - Cümh~rre!~ya
ri yüzbatı Krynaki, Moacıcki nm 1-

ve liahdi Mehmed Riza Pehlevi'ye 
ran ve ak .. d d' ~ 
düğün hediyesi olar gon er ı •• 
Polonya'da yapılmış üç ~itilik bir tu
rizm tayyare ile Varşova dan Tahran· 

tir. Biz böyle samanlarda ne yapd • 
mak lasım seldifini, biliris. Mem • 
leketin mukaddes iatildili ve asiz 
menf-ti neyi icap ettiriyona, mil
letin tarihi mukadderatım elinde 
tatanlarm yapacaima imanıma 
vardır. Bis, h• :sunan oldaia si • 
bi böyle tarihi dakikalarda Milli 
Şef"m etrafında tek bir vicclan Ye 

tek bir - halinde Oll1lll emrin• ama
deyis. Ba millet, Attila'nm, Kanaai 
Süleyma1a'm, Atatirk'ün arkama· 
durda böyle sitmit ve böyle 11111Yaf· 

laveç'in Dorklinden mıntakuı ti
mal kutup daireaine iki yüz kilometre 
.-afededir. Senenin hemen bütün 
aylan kıt " pce olan bu mıntakada 
afuatoa ve eylül aylarında ıeceleri 
harikullde parlak "timal fecri" olur. 

Dorlıclinden Jtuabuının colf saha • 
unda yaz aylarında bütün ıece golf 
oynarlar. Buranın havası, diinyarup 
her hanp bir yerinde, nisan ayı kadar 
ılık olur. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tirilya 
dvarında karaya oturan Trak vapuru 
limanımıza ıetirilerek Kaaımpqa ha· 
vusuna alınmıştır. Geminin alt taraf· 
lannda 1.~ metreye yakın bir yara var 
dır. Yaranın bir hafta içinde kapatı· 
lacağı ve geminin hafta sonunda se
ferlerine başlıyacağı anlaşılmaktadır. 

riplere - paraaı pefİn Yerilmek W 

amerikalı olmıyan s...Werle ...a · 
dilmek f&l'tİyle ·her türlü silah W 

cephane •tabileceiine dairdir .... 
Awupa harbi çıkacak oluna .Ame • 
rika'ya kim pefİD para •erİP .na 
ve cephane alabilir ve hunlan .... 
rikab olmıyan •apurlarla aevb • 
debilir? lngiltere Ye Fransa ... a hareket etmittir · 

fak olmuttar. 
N.A.KOÇOKA 

Tapu ve kadastro umum müdürlüiü 
büdceainin bu sene teklif edilen umum 
yeld1nu, geçen seneden iki yüz sek • 
.en küsur bin lira fazla olarak 1 mil· 
yon 757.000 liradır. Maaşlar faslı ge· 
çen seneden 260.897 lira fazladır. Ka· 
dastro ve tapu tahrir heyetleri ücre -
tinde de 5.700 lira fazlalık mevcuttur. 
idare masrafları ve teçhizat faslına 
2.000 ; fen malzemeleri tamiri faslına 
3.000; lira zam ) ~ılmıştır. 

Gümrük ve İnlai~lar: büdcesi 

Prof. Pittard'rn latanbul'da 
verdiii ikinci konferans 

l1tanbul'da yaz ha1tabklanna .,, ...................................... ':. 

kartı koruyucu tedbir i Bugünün çocuğu yannm bü- : 
İllan bul' claki çocuk kurtarma 

yurdu lijvedildi 

Dünyanın içinde bulunduiu ı.lt
likeli •asiyette fÜyU bulan rİYay• .. 
ler, yapılao tefsir ve tahminler ... 
saca bunlardll'. Gümrük ve inhıaarların . ' 

O r ekaı • geçen seneye göre 489.37 ıra • 
ğiyle 5.583.700 lira olarak tıa_zırlan 
mıştır· Maq faslında 77.6~ lıra e:~ 
aildlk vardır. Geçen sene budceye . 

1. aaalı tamı· nulmut olan 489.370 ıra e . 
rat"" inpat faslı bu aene, 72.700 lı~a-
dır. Müstahdemler ücreti. 28.370 lira 
fuladır. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Prof«: 
.. Pittard bu akaşm saat ıs.ıs te ü-

aor da 'k' k ·veraite konferans salonun ı ı on 
nı Gö'l ha a ferans vermittir. Mevzuu vz : 
sında yaııyan ilk insanların medenı
yetidir. Madam Pittard da yarın Çapa 
kız muallim mektebinde Roao hakkın 
da bir konferana verecektir. 

İstanbul, 12 (Telefonla) -:- Beledi: İ yüiüdür. Kimaeaiz bikes yavru-
ye önümüzdeki yaz mevaimmde tehri : la k ak · · lda b" ı· 

h• l"l • htemel bir L-·talık. : n orum ıçm yı ır ıra ve ıe ır ı erı mu u.- • • 
tan korumak için pmdiden tedbir al· i verip Çocuk Esirgeme Kurumu-
maktadır. Bu husuata allkadarlara da : na biz de üye olalnn 1 • 
bir timim ıanderilmif, bam! dikkat : • 

. 1 ri bil~:..:ı--ı...;. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,-
ıöaterme e "'"uuus--· 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Beledi· 
yeye bağlı çocuk kurtarma yurdunun 
liivine karar verilmittir. Buradaki 
çocuklar Dilpilnlerevi'ne verilecek, 
Dütkünlerevindeki mektep de tefti 
edilecektir. 

Bu ri•ayetlerden, tahminleraa 
Ye tefsirlerden çıkanlacak hikü9 
I• •ar mıdır? Şimdiki halde t1•i1*f.;.!J 
Wlirüs ki bisim için tehlikeler 
ima sörüfclüiü kadllr uzaktır. 

N-.JU MrDAıa 
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Türk Hava Kurumu 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

Memurlar Kooperatif Şirketi 

Kişelerinden ahnız 
SATIŞ YERLERi 

Merkez mağazası 
Y eni,ehir şubesi 
Bağçeli evler §Ubesi 

) T. C. Ziraat Bankası 
) Türkiye ı, Bankası 
) Türk Ticaret Bankası 

1266 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --- -- 3 Doktor aranıyor -- -- -- -- -- -- ---- -- . -- ETi BANK -- -- -- -- -- -- -- -Genel Direktörlüğünden : --- --- -- -:= Sıvas vilayetinin Divriki kazasındaki demir, Artvin vİ· := 
= liyetinin Borçka kazasındaki Murgul Bakır, Niğde vilayeti-:= -= nin Ulukııla kazasındaki Bolkardağ simli kurşun, iıletmele-:= -:= rimiz için ikametgah ve ikametgahlarının tenvir ve teshini := = İfletmeler tarafından temin edilmek ıartlariyle üç doktor = 
E: alınacaktır. := = Müracaat edenler arasında dahiliye mütehassısı veya = -= operatör olanlar tercih edilecektir. = -:= Diploma ve ihtisas vesika suretlerinin Eti Bank Genel _ 
E: Direktörlüğüne gönderilmesi. (1258) 11284 -

~ııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııiıııııııırrııııııııııııııııııııııııııı~ 

ve tahliye iıleri yapflr1lacak 
Sümerbonk Umumi Müdürlüğünden : 

1.) Sıva.s'ta tesis edilecek Çimento Fabrikası için hariç
ten gelecek takriben 5.000 ton sıkletindeki makinelerin 
S msun'da tahliye, gümrükleme ve Sıvaı'a sevki i~leri bir 
müteahhide ihale edilecektir. 

2.) isteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Mü<Jür· 
lük Ticaret servisine ve lstanbul' da Sümer Bank İstanbul 
tubesine müracaat ederek ıartnameyi almaları lazımdır. 

3.) Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin nihayet 6 ma· 
yı 1939 tarihine kadar Bankaya tevdii lazımdır. 1291 

ETİ BANKTAN: 
Mühendis ve fen memuru aranıyor 

Bankamızın muhtelif madenlerindeki inşaatta şantiye 
fef i olarak çalışmak üzere tecrübeli mühendislere ve bun
ların yamnda çalışacak tecrübeli in§aat fen memurlarına 
ihtiyacımız vardır. Talip olanların Ankara'da Eti Bank 
Genel Direktörlüğüne müracaatları. (1253) 11285 

Hari~len gelen menba suyu fiallar1 
Belediye Reisliğinden: 

Hariçten Ankara'ya getirilen menba sularının yeni da
macana satış fiyatları afağıda yazılmıştır. Sayın halka ilan 
olunur. (1316) 11314 

Taş delen 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 litr elık damacana 

Kocata.t Suyu: 

Depoda yeni 
Satış Fiatı 

Krş. 

90 

95 

70 
132 r 

92 

192 

192 

192 

Bakkallarda ve 
Evlere teslim Fi. 

Krş. 

100 

105 

75 
142.S 

102 

202 

202 

202 

Ut US 

Makinist aranıyor 
Büyük bir maden işletmesinde mev 

cut Beggerlerde (Ekskavatör) çalı

§Clcak ve idare edecek kuvetli bünye
li ve tecrübeli makinistlere ihtiyaç 
vardır. Talip olanların muhtasar ter
cümei hallerini ve istedikleri aylık 
mıktarını gösterir bir mektupla An
kara'da 498 numaralı posta kutusu ad-
resine müracaat etmeleri. 1162 

Kiralık: 

Kiralık daire - Yenişehir'de Ba
kanlık karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Tl: 1265 1105 

Kiralrk Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltmk Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1128 

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

Kiralık - 4 oda 1 salon k$.milen 
parke dötcli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Sellnik 
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 aokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

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

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

Kiralık - Yenişehir'de İsmet Paşa 
caddesi son durak Kocatepe'de Çoruh 
sokağında 3 No.lu apartmanda kalori
ferli bir banyo ve bir mutfak ve iki o
dalı bir daire kiralıktır. Apartman ka
pıcısına müracaat 1216 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-
ze müracaat. 1227 

Acele devren kı'ralık Ap. - Tam 
konforlu 5 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
lanik caddesinde 46 No. Başara a
partımanında 5 odalı konforlu bir 
daire kiralıktır. Bekçisine müracaat. 

1252 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6354 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı ki1"çük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her 1atır, kelime arala
nndaki boıluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük illn 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için 
beher ıeferinc aynca on kuruı alı
nır. 

Küçüle illnlarm 120 harfi ceçme
m.,,ı l&aundır. Bu mllrtan seçen i
lanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

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

Kiralık oda - Otobüs durağı her 
tarafa yakın tam konfor müsait şera
it. 12-13 veya 18-19 arası Y. şehir Kı
zılay yanı özen mahallebici dükka-
nından sorulması. 1270 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul
varı Ökmen Ap. da No. 8 de bekarlara 
elverişli konforlu oda. Tl: 3792 

1278 

Kiralık apartıman - Atatürk bul
varı' Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da S oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 • 

Çok ehven acele devren kiralık a
partman - Uç oda, bir hol, kalorifer, 
sıcak su Menekşe ıokak No. 4. Kapı-
cıya. 1288 

Kiralık - Maltepe köprüsü yanın
da Özveren Ulus sokak 3. N. apart
manın konforlu alt katı. Görmek için 
üst kata görüşmek için T. 2521 e mü-
racaat. 1293 

Aranıyor: 

Kasiyet aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1~5 

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

Yeni sinemada 
Bu Gün Bu Gece Büyük Vals'e 
nazire olarak vücuda getirilen ve 

3 büyük aanatkar tarafından 
yaratılan 

Büyük caz 
Boş rollerde: Alice Faye - Tyron 
Power - Don Ameche 
Fevkalade nefis müzik ve danslar: 
taşan ve fışkıran bir neş'e .. ve bü
tün bunların fevkinde sonsuz bir 
aşk. Seanslar: 14.45 - 16.45 - 18.45 

Gece: 21 de. 

13 - 4 - 19:!9 --
FOSFARSOL 

.. 
KAN, KUVET, İŞTİHA ŞURUBU 

Umum doktorların müttefikan tak· 
dir ve milyonlarca vatandaşa itimatla 
tavsiye ettikleri en mUkemmel bir ku
vet şurubudur. Daima kanı tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. 
Her zaman gençlik, dinçlik verir, ze
ka ve hafıza kudretini yükseltir. Si -
nirleri, adaleleri kuvetlendirerek, uy
kusuzluk, halsizlik, fena düşünceleri 

giderir. Vücut makinesine lazım olan 
bütün enerji ve kabiliyeti vererek da
ima azim, irade, n~e sahibi eder. Mi
de, barsak tembelliğindc!n ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevıekliği 
ve ademi iktidarda şayanı hayret fay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL'u 
Diğer bütü·n kuvvet ilaçlarından 

ayıran batlıca haua 
. Devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha 
yaratması ve ilk kullananlarda bile 
mucize tesirini derhal göstermekte
dir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlike
li hastalıkların nekahat devrelerinde 
en mükemmel bir derman 9urubudur. 
Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini~ 
haizdir. t::: 

Satılık: 

Acele satılık apartıman - 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 bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 
Satılık arsalar - Ankara'nın her 

semtinde küçük çapta ucuz arsalar i· 
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 1166 

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

1167 

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 Ford uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
sefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m2. 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 kişililt acele 
satılıktır. Görmek için: Yenişehir Ne 
catibey caddesi No. 16 kapucudan. 
Görüşmek için: Her gün 13 - 14 tele -
fon: 3183 Haluk. 1211 

Satılık arsa - Yenişehir'de Ko
nur sokak 18 ve 20 numaralı apartı

manların 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. yüzü olan 428 M2 ar
sa gayet uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1230 

Maltepede satılık arsalar - Ekim 
ve Akın sokaklarında imarca parsel
lenmiş araa satılıktır taliplerin yeni 
halde 4 No. ya veya tel: 2368 1233 

Satılık iki dişi ceylan - Pek kü
çük olarak alınan vetamamiyle ehli· 

HER ECZANEDE BULUNUR 

leştirilmiş halen üçer yaşında iki 
ceylan Ankara'dan acele ayrılı§ doJa
yıııiyle satılıktır, İ&tiyenlerin gör
mek ve görüşmek üzere Cebeci De
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mü-
racaatı. 1245 

Satılık arsa - Yenişehirde Ştirayi 
devlet ittisalinde üç tarafı açık, yilzil 
bahçeye nazır güzel bir arsa aatılık -
tır. 2988 telefon numarasına milraca -
atları. 1246 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebeci asfal
tı üzerinde parsellenmiş ve etrafları 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 

Satılık otomobil - 1931 ModelBu· 
ik marka satılık. 5047 telefona müra-
caat. 1262 

Satılık - Küçük evler yapı koope• 
ratifinin hisselerinden bir hisse satı-
lıktır. Tel. 2406 1274 ., 1., ırt 

Satılık arsa - İç Cebeci otobüs du
rağı yakınında 446 M. köşebaşı. !ç 
Cebecide Bakkal Mehmet Beşoraktan 
veya 1484 telefondan sorulması. 1294 

Satılık küçük motosiklet - Motör 
Sachs, az kullanılmış, peşin para mü .. 
racaat: Y. Z. E. üç numaralı binada 
Hüsnü Ortaç. 1290 

Satılık apartman - İstanbul, Llile
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4.5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

lş verenler: 

Muhasebe memuru aranıyor - Or· 
ta ticaret mektebini bitirmiı bulun
ması şart, yazı ve rakamları düzgün 
bir genç muhasebe memuru aranıyor. 
Ulus'ta (İş) rumuzuna tahriren mü-
racaat. 1224 

Dikiş bilen genç bir bayan aranı

yor. - Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Toygar Ap. No. 5 e müracaat. 1279 

iş anyanlar: 

lş arıyor - Hesap tetkiki, ticart 
muhasebe ve defter tutma usullerine 
vakıf bir muhasip muvakkat veya da· 
imi. Ulus'ta (R) rumuzuna mektupla 
müracaat. 1275 

Zayi - !9 Bankasındaki 33036 No. 
lu küçük cari hesabımda kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisi
ni yaptıracağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Osman SELEN 1289 

Halk ve Sus sinemalarında 
• \ 

Bu Gün Gündüz ve Gece İstanbulda 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: 12 de ucuz matine ve 14 - 16 - 18 - 20.30 da normal seanslar 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baıımevi ANKARA 

Matbaa mildilril : Ali Rıza BASKAN 

HALK sinemasında: Ucuz Halk Matinesi 12.15 de: NEŞ'E iLE M'.\urice Chevalier. 

YENİ sinemada geceleri 21 de filmden evvel VARYETE NUMARALARI 

~==================~ 
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H i K A y E 

KONYAK ... 
• Yazan: Umran NAZiF 

/ 

- Iyi canım ama .• Vaktı geçirmek Karı koca beni hemen her gece yok
için bizde oturarak o arkadaşınızdan luyorlardı. Gene karın şiddetle yağ
bir müddet ayrılmak istemez misiniz? dığı bir gece benim odama çıkmışlar-
1.!eıela sizle bir tavla partisi yapar- dı. Kadın çay kaynatıyor ve kocası 
dık. bu iyi adam baş ucumda durmuş eli 

Tavla partilerini onunla sık sık alnımda ateşime bakıyordu. Ve ben 
Yaprnağa başlamıştık. Istemiye iste - bilmiyordum neden titriyor ve müt
ıniye ona karşı içimde önüne geçil- hiş terliyordum. O bir aralık karısına 
lllez bir takım iştiyaklı hisler duy- dönüp: . . . . 
~i• başlamıtım. Güzeldi Seve - - Çay fena değıL 1 ~akat ıçıne bır 
bıleceğim bir kadındı. Ne bile - bir parsa konyak atabılsek çok daha 
Yinı ben zeki idi. Ne eli idi. Ve ben iyi olurdu. Dedi. 
&_ençtiın, Fakat içimden bir iyi insan - ••••• 
tıınsali olarak ortada dolaşan kocası- - Hanım ... Bi{de hiç konyak yok 
na karıı her hangi fena bir harekete mu .. ? Ben sana her zaman alırım da 
'gcçıncnıck için müthi!t bir mücadele- onun için sordum. 
Ye girittim. - Ah kocacığım ... Bir damla bile 
. ~kin neye yarar ... Her tesadüf et- kalmadı vallahi .... 

tığırn Yerde yeşil gözlerine bakmak- - • • • • • 
t~ bir türlü kendimi alamıyor 0 da - Sen bulamaz mısın? Bakala ka-
~z~erini benden kaçırmıyordu. Işte dar gitsen ... 

Yırn bu bir iyi adam ... Genç bir ka- Ben yerimden fırlayıp : 
dın ve toy bir delikanlının çok temiz _ Katiyen beyefendi, dedim. Bu 
batlıyan müttcrek hayattan gittikçe gece 0 kadar rahtsız değilim... Hem 
ko"&wu; tehlikeler. geçirmcğe ve bu bakınız bu saatte ve bu karda bakka
bakıılarla batlıy.a qinahk geceleri la nasıl gidilir! Fakat ben bu sözle
uykumu kaçınnağa beni hasta etme&e 
başladı. Bu vaziyette bulunan laerke- rimi henüz tamamlamamıştım ki o ca-
•in yapacağı gibi ilk tedbir olarak ketlni paltosunu alıp dışarı fırlamış-

k d• F k tı_. Ş. imdi karısı uzamış sakallarımda 
onu görmcmeğe arar ver mı. a at t t 

H a ba .. 1 ı rıyen parmaklarını dolaştırıyordu. 
bu da çok sünnedi. att zı gun er Arkadatım sözlerinin burasında 
bilakis fekültcden erken çıkıyor. Bir doğruldu. Tabakasından çıkardığı bir 
müddet sokaklarda avare dolaştı~n sigarayı ocağın küllcrindeki ufak a
sonra gelip odama kapanıyor ~~ ıt- tcş parçalarından birinden yaktıktan 
tabi öğleden sonra da onl~a ınıp ?· sonra üst üste bir kaç nefes çekti. Al
turuyor, konuşuyorduk. Nı~:,ct bır nı çizgilerle dolmuş, yilzü takallfis et
gün kış gelip çattı. Gene bır oğle so- mişti. lnler gibi ilave etti: 
nu onların evinde sobanın ka~şısı?da- - Ben gençtim. ihtiraslarıma hu • 
ki kırmızı bir veJansanın uzerın~.e dut çekemiyordum. O kadınla bir 0 • 

oturmuş iskambil oynuyorduk. O vu- lup bu iyi insana karşı kötü hareket
tudunu hafifçe köşe yastıklarından lcrdc bulunuyorduk. Bütiln bunları 
biri llıcrinc bırakmış ufak kırmızı müdrik olmakla beraber ben artık i -
d • · olduğu rademin sahibi olamı"•ordum. Iradem 
Udalclarının ucuna iliştınnış J 

· d o kadar benim değildi ki tatil gelip 
ıncc bir sigarayı içiyor u. on· çattığı ve memleketten ihtiyar baba • 

Bir kar el iskambil oynadıktan 5 

:ıı mm son günlerini yapmakta olduğu 
ra bana yavaşça: , Dedi. ve aylardanberidir hasta yattığı hak-

- Peki nesine oynuyoruz.... kında mektuplar geldiği halde ben 
- Nesine isterseniz .... Dedim. hala Istanbul'dan ayrılamıyordum. 
- Mesela nesine? Babamın hastalığına en çok üzülen 
- Ne bileyim ben her harıgi bir gene o oldu. Eski mahalle... mektep 

ıcyinc işte.... . . mini ve hayat arkadaşı... ı 
- Canım iyi ya.. Şu şeyın ıs Nihayet beni zorla seyhate razı et-

koyalım ... Diye mırıldandı. ti. Ve beni karı koca vapura kadar 
Ve bu sözlerini müteakip etli par - teşyi ettiler. Karısının elini sıktık -

tnaklarını ufacık dudaklarında dol_a~- tan sonra ona doğru yürüdüm. Beni 
tırdı. Ve gözleri dudaklarımda ıdı. kollarını açıp bağrına bastı. Opü§ü -
Bu mürettep tuzağı anlamakta. ge -
cilancdim. Fakat artık bu talebı rcd· 
de demezdim. 

- Peki ... Peki. .. Dedim. 
Az ıonra oyun benim galibiyetimlc 

bitince derhal yerinden fırtı yarak: . 
- Ooo ... Vallahi olmaz ... ! Dcdı, 

Vallahi olmaz ... Imkan yok buna 1 
Ben şaşırmıştım. Ne olmazdı? Biz 

nesine oynamıştık. Derhal kurulmuf 
bir makine gibi harekete geldim. Ve 
Yerimden ııçrıyarak kalktım. O da 
kapıya doğru koşmağa başladı. Ben 
dışarı kaçacak sanıyordum. Fakat ~a: 
pının arkasına kadar gidip ellerını 
kapının topuzlarında birleştirip bana 
davetkar nazarlarla bakmağa başladı. 
Ve bu sefer mağlup olan bendim ... 

••• 
Bu hadiseden iki üç gün sonra IO· 

luk giden havalardan hastalanarak 
lllüthit bir bronşitten yatağa dilıtilm. 

yorduk. Ve nazarlarım bilmiyordum 
nasıl oldu; onun iri sırtının üıtünden 
karısının gözlerine ilişti. Ve onu az 
sonra ıslak bir perde gerisinden tit
rek ve bir dumana bürünmüş gibi 
gördüm. Ağlıyordum. Ne için mi ağlı
yordun? Dedin. Belki ~e vicdan aza
bından ... Ve belki de bu ayrı~ıktan ... 

Memleketime gittiğim zaman bir 
kaç gün sonra babamın ölüsilnü mua
yeneye gelen vilayet belediye dokto
ru işini bitirip dışarı çıkarken bana: 

_ Eğer ... Demiıti. Beş on gün eve-

t. den olsun vilayete gelip bir doktor 
ın k' k cclbetseydiniz muhakkak ı onu ur-

tarabilirdiniz .... 
lştc bu ikinci vicdan azabını hay~

tımın sonuna kadar duyacağım azı-
. Evet hayatımın sonuna kadar ... 

zım... . . 1 b 
öyle bir vaziyete gelduıı kı stan u-
la döndüğümde artık on1an ne aradım 

ucus 

Paris'te 

Bir Amerikan ·dilberinin 

300.000 frankllk 
mücevherini aşırdılar 

c,on zamanlarda büyük Avru
.. pa şehirlerinde, genç, güzel 

ve şık kadınların sokakta peşine ta
kılanik evlerine kadar takip etme, 
kadın eve girdikten sonra, evde 
yalnız kaldığına kanaat getirince: 
"Fırsat bu fırsat I" deyip eve da
larak .kadının nesi varsa hepsini a
şırma adeti aldı da yürüdü ... 

Birlkaç gün evci Paris'tc böyle 
garip ve heyecanlı bir soyguncu
luk vakası olmuı, bir amerikan gü
zeli soyulmuştur. Bakın vaka nasıl 
olmuıı: 

- Bir akşam Mis Sandra adında 
zengin ve genç bir amerikalı kadın, 
saat 7 deyince evine dönmüş. Otur
duğu apartıman da Paris'in en civ
civli caddelerinden birinde ... 

Genç kadın evinde saat 9 a kadar 
hizmetçisi ile beraber kalmış • 
Hizmetçi çekip gittikten sonra 
genç kadın elektrikleri söndürmüş 
ve yatmış. Aradan bir müddet geç
mi§. 

Bir aralık kadın yarı uyur ya
rı uyanık bir halde iken ka

pı vurulur gibi olmug. Sandra 6es 
çıkarmamış. Kendi kendine : 

- Komşunun kapısı olacak, de
mi§ ve gene dalmış ... 

Fakat birdedbire kapı zorlan-
• mış ve kadının da yüzüne şiddetli 

bir elektrik tutulmuş ve odanın 
lambası da yanmış: elleri tabancalı 
iki adam, tabancaların namlularını 
alnına doğru çevirmişler, ateşe ha
zır bir vaziyetteler ... 

İçlerinden birisi tabancasını ka
dının ba§ına yaklagtırarak, bir is
panyol şivesiyle : 

- En kUçilk bir ses çıkardın mı, 
kendini ölmüt belle 1 

demiş. Kadın: "etmeyin, eyleme
yin" dcmiyc kalmadan haydutlar
dan birisi zavallı kadının a~zım a
dam akıllı bağlamı§. Ama, kadın da 
vakanın dehşetinden bitmiş ... 

Hırsızlar kadını göstererek 
konuşmıya başlamıılar: 

- Haydi çabuk ol da bunu ne ya-
pacaksak yapalım. 

- Kaçıncı kattayız? 
- Dördüncü katta. Neyapalım? 
- Apartımanın avlusuna atıve-

relim. 

,; 

Sürat! 
daima 

sürat ... 
Irak kıralı birinci Gazi, otomobil 

kazasına kurban gitmek üzere olduğu 
sırada, otomobilinin sUrati 120 kilo
metreyi buluyormu!. 

Birinci Gazi lngiltcre'de, Horrow
da talebe iken babası kendisine küçük 
bir otomobil almıştı. 

Büyüyüp de otomobil kullanabile
cek yap gelince, birinci Gazi, okudu
ğu kollcjin malikinelcrinde otomo
bille durup dinlenmeden gezer, oto· 
mobili sürer, sürerdi. Bazan otomobili 
yoldan kaçırarak bordürleri çiğnedi -
ği de olurdu. 

Kıralın en büyük dostu Grafton 
dükü de İrlanda'da bir otomobil kaza
sına kurban gitmiştir. 

Kırat, tayyareye de binerdi. Fakat 
otomobil kullanma11nı, tayyare kul-
lanmaktan daha çok severdi. Kendisi
ne bunun ıcbebini sordukları zaman, 
kıral : 

- Otomobilde, dcmiıti, sürat daha 
çok belli oluyor da ondan çok aeriyo· 
ruf?l.,, 

Kıralın babaıı Faysal da bir oto
mobil kazası neticesinde ölmüttil. 

ne sordum ... Bir akrabaları zaten ls
tanbul'da olmadıklarını (A) kaaabası
na tayin olunduklarını aöylemitti .. 
Hem azh ' dostum... Biliyor musun? 
lnsan sadece ihtirastan... Etten ve 
lccmikten mUtetekkil bir mahlQk de
ğildir ki. .. Bana artık bu agk macera
sından geri kalan aadece ıstırap ve 
vicdan azabı idi ... Iıte o kadar ... 

••• 
Sabahleyin arabamız yola çıkmak 

üzere hazırlandığı zaman arkadqım 
ortada yoktu. Hancı onun gece yarı
sı bir binek hayvanı buırlatatak 9 aa
at ilerdeki .(A) kasabasına ıittiğini 
söyledL 

- Olmaz, sesi duyulur •• 
- Öyle ise boğalım. 
- İstediklerimizi vermezse, de-

diğin gibi yapalım ... 
Haydutlar bir taraftan böyle ko

nuşurken, diğer taraftan da birisi 
kadını omuzlarından sarsmış : 

- Mücevherlerini gösterecek mi
sin yoksa ... 

K
adıncağız bakmış ki it fena, 
ağzı bağlı, gözleri çerçeve

sinden çıkmış, haydutların önüne 
düşmüş, dolaplarında, çekmecele
rinde ziynet eşyası namına ne var
sa, bir bir bulup hırsızlara vermiı: 
bilezikler, gerdanlıklar, yüzükler ... 
Tam 300.000 frank değerindeki mü
cevheratı teslim etmiş. 

Hırsızlar ellerine geçirdikleri 
mücevheratı kadının çantasına koy
muşlar. Çantada da on beş bin frank 
varmış. Telefon tellerini koparmış
lar, elcrinc geçirdikleri bir sicim
le genç kadını karyolaya sımsıkı 

bağlamıglar, Giderlerken : 
- Uslu uslu dur, merak etme ya

rın gelip çözerler. Biraz sıkılacak
sın ama, kusura bakma, haydi ali -
ha ısmarladık ... 

demişler ve çekilip gitmişler. 

H akikaten genç kadın, ağzı 

kolları, bacakları, bağ -
lı bir halde ertesi günü öğle vakti
ne kadar karyolasında kalmış. Hiz
metçi gelip genç kadının bağlarını 
çözmüş. V c polise koşarak vaziyeti 
anlatmıJ. 

Polis komiseri kadını dinlemiş : 
bu amcrikah genç kadın, beş sene
den beri Franıa'da outruyormuş. 

Paris'in en lüks otellerinde uzun 
müddet kaldıktan sonra nihayet so
yulduğu eve yerleımiş. Meğer genç 
kadını tanımıyan yokmu!f. Tazeli
ği, güzelliği ile Avrupa'nın birçok 
zengin ve asillerinin nazarı dikka
tini cclbetmiş. Hatta Paris'in yük
sek eğlence 1 ml rinde, Holivutta, 
lngiltere'de güzel kız aramıya çı
kan maruf Hindistan Ncpal mihra
cesi bile, kendisiyle cvlenmiyc ta
lip olmuı. 

Mavi gözleri, kumral saçları ile 
Amerika'da ve lngiltere'de "pha
ne tehlike" ismi verilen bu ameri
kan dilberinin bir kıskançh~a kur
ban gittiği tahmin edilmektedir. 

l.:"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11.. 

Hastalıklı çocukların çokluğu 

milleti inkiraza s\irükler. Yok
sul yavruyu kurtarmak içi'n 
yılda bir lira ver Çocuk Esir
geme Kurumuna üye ol ! 

._,, ....•............................ , .. _. 

Münhal Müdürlük 
Aydın Belediye Reialiiinden : 

35 lira asli maaşlı belediye hesap iş
leri müdürlüğü münhaldir. 

Belediye memur ve müstahdemleri 
nizamnamesinde yazılı vasıfları haiz 
ve bu işe ehliyetli bulunanların fotoğ
raf, kısa tercümeihal ve vesikalariyle 
belediyemize müracaat etmeleri ilin 
olunur. 11343 

Ankara Borsası 

12 Niaan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açıllı P. Kapanlf F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Aaııterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Madrid 
Vareova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belrrad 
Yokahama 
Stoldıolm 
Moüova 

5.93 
126.6850 

3.3550 
6.6625 

21.41 
67.2475 
50.8025 
21.3150 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.9025 
:z.4.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.57 
23.9025 

5.93 
126.6850 

3.3550 
6.6625 

28.41 
67.2475 
50.8025 
21.3150 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

54.62 
30.57 
23.9025 

ESHAM VE TAHVIUT 
1933 türk borcn I. 19.075 19.10 

(Peşin) 

1933 tlirk borcu III. 19,lOo 19.10 
(Pe~in) 

Sivas Erzurum hattı 19.15 19.15 
İs, III. 

!ANDAÇ 
NÖBETÇi ECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perııembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenİliehir eczaneler 
Cumanesi: htanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkaU'ide bir has

talık vuknunda acele imdat istemek iı; in 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon miıraca

at: Şehir: (1023-1024). ·Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı li
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehi r Anbarı: (3705). - Taksı telefon 
numaralRn: Zincirlieami civan: (2645-
1050-1196). - Saınanpazan civarı: (2806 
-3259), - Ycni&ehir, Havuzbaşı Sızım 
taksi: (3848), • Çankırı caddesi, Ulus 
taksisi: (1291). -1ııtanbul taksısı: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son aefcrleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 • .oo 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya' \.ın Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M . na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçfören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 
Ulus M . dan Etlik'c 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. (nbrikalarn 7.00 - .-
As. fabrikalardan Cebeci'ye - .- 17.00 
Yenişehlr'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus 'M. :!.ın Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7 .00 
Akkopru'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
Ulus M . dan Bahçeli evlere - .- 20.00 
§ Ulus meydanıyle istasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren zaman
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına dönilşlcri ıinemalarm dağılıı saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhiltlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren s"atleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de. (Paurtcsi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toros silrat.) 

Samsun hattı : Hcrgün 9.35 (Kayse-
ri, Sivaı, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her :gün 9.35 
Zonguldak hattı : Her gün 15.00 

1.SOO senelik bir 
ekmek! 

Mısır'da geçenlerde bir hafriyat ya
pılmış, eski mısırlılara ait ve Mısır 
tarihini aydınlatacak değerde bir çok 
kıymetli eşyalar ~ıkarılmııtır. 

Tutankamon vadisinde yapılmış o -
lan hafriyatta çok enteresan bir şey 
bulunmuştur: ekmek. 

Milattan 1.500 sene evcl ölmüş bir 
kadın mezarından çıkan bu Mısır ek
meği, dünyanın en eski ekmeğidir ve 
bugün Nevyork müzesine aittir. 
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Acele ucuz -
Satıhk eşya 

Salon, yemek odası, yatak o
dası takımlan, avizeler, so
balar. 

Adres: Y enitehir • Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karıısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralı daire 

Telefon: 2488 

Çankaya Malmüdürlüğünden ı 

Adres: Uşar ve şeriki. Anafartalar 
caddesinde Kınacıhan 2 inci katında 

komisyoncu. 
1934, 1935 ticari senelerine ait o

larak verilen kazanç beyannamelerini 
zin tesbiti sıhatı için defterlerinizin 
tetkiki istenilmiş iae de icrayı ticaret 
ettiğiniz mahalli terk ve adresinizin 
meçhul bulunduğundan yapılamamış
tır. 

İşbu ilan tarihten itibaren l 5 gün 
zarfında mezkur seneye ait defter ve 
vesaikin kazamız varidat servisine 
ibrazı tayin edilen bu müddet zarfın
da ibraz edilmedi ği takdirde vergi 
matrahın resen takdir olunacağı teb-
liğ olunur. {1331) 11330 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha -

kimliğinden : 

İstanbulda Fenerde Abdi Subaşı 
Mişmarcı sokak 3 numarada Mehmet 
Derviş kızı Emine'ye: 

Ilanzinei maliy~yc izafeten vekili 
avukat Güzide Alpar tarafından aley
hinize açılan 232 lira 7 kuruşun tan
sili hakkındaki davadan dclayı ika
metgahınızın mcçhuliyetinc mebni i
lanen davetiye ve gıyap kararı tebli
ği suretiyle yapılan duru ma sonun
da muddeabih 232 lira 7 kuruıun 25. 
12. 936 dan itibaren% S faiz ve % 10 
avukatlık ücreti ve mahkeme masraf
lariyle birlikte tahsiline 21. 9. 938 de 
karar verilmiş olduğundan iş bu hü
küm hülasasının tebliği gününden iti 
baren 8 gün içinde temyiz etmediği
niz takdirde hükmün katilcşeceği i-
lan olunur. 1286 

Ankara: Birinri Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Eskişchirde Hacı Ali bey mahalle
si Sakarya caddesi 100 No. da Mev
lUt oğlu Mustafa Yurdayara: 

Sümerbank müdürlüğü vekili avu
kat Cemal Hazım Görkmen tarafın

dan aleyhinize açılan 210 lira alacak 
davasından dolayı ikametgabızını 

meçhuliyetine binaen ilanen davetiye 
ve gıyap karan tebliğ suretiyle gıya
bınızda yapılan duruıma sonunda 165 

lira 36 kuruşun % 10 avukatlık ücre
ti ve mahkeme masrafiyle birlikte 
tahsiline 23. 3. 939 güni karar verilmi~ 
olduğundan iş bu hüküm hülasasının 
tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün 
zarfında temyiz etmediğiniz takdirde 
hüküm katilcşcccği ilanen tebliğ olu-
nur. (1325) 1328 

Vestiyer ve saire yaphnla<ak .:!11111111111111111111111111111111111111~ - -----Radyo Evi Müdürlüğünden : E ES Ki NAZ i 
1 - Radyo evi için yaptırılacak E E 

vestiyer, ıcI kürsüsü ve kütüpanc do- : Mu" essesesı· _ 
lapları a~ık eksiltmiyc konmu§tur. : : 

2 - Eksiltme 24. 4. 939 pazartesi = Paris'ten getirdiği en son model E 
saat 11 de radyo evi binasında müte - : : 
ıekkil komisyon tarafından yapıla- - Kadın şapkalart E 
caktır. : E 

3 - Muhammen bedel 2361 lira 52 - sergisini 14 - 4 - 939 cuma : 
kuruştur. Teminat 177 lira 11 kuruş : günü saat 15 ten itibaren a- E 
olup frur.la izaha~ ~l~k ve ~rt.namc E çacağını sayın rnüıterilerine : 
ile rcsirn ve proJeyı gormck ıstıyen - : bildirir 1295 : 
ter 1 adyo evi müdürlüğüne müracaat - ' : 
edebilirler. (1289) 11267 ,11111111111111111111111111111111111111,. 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --------
--Umumi Heyet toplanbsı -------- -E Ankara 5portina Kulüp Umumi Katipliğinden: E - -

: w Kulüb~müzün senelik umumi ~eyeti toplantısı yapılaca- : 
: grı\dan azalarımızın 16 Nisan 1939 pazar günü saat 10.30 : 
: da ~a~aklıderede~i te11is kulübüne gelmeleri rica olunur. E 
: B~ ıçtımada ekserıyet temin edilemediği takdirde içtima 23 : 
E Nısan 1939 pazar günü aynı saat ve mevkide yapılacaktır. E - -- 1284 -
,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

3 kalem giyim eşyası ahnacak 
Siyaaal Bilgiler Okulu Mübayeat Komisyonundan : 

Alınacak Beherinin tahmin 
Alınacak eşyanın nevi miktarı edilen fiyatı 

İlk teminat 
Lira Kuruı 

Beyaz pantalon 300 3,00 kuruş 138 37 
Atlet fanilası 500 65 ,, 

· Beyaz lastik ayakkabı 300 2.50 ., 
Siyasal Bilgiler Okulu talebesi için yukarda nevi ve miktarı yazılı üç 

kalem giyim eıyaaı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 28-4-939 
cuma giinü saat 15 te Ankara Mektepler Muhasebeciliği binasında yapıla
caktır. Beherinin muhammen fiyatlariyle ilk teminat yukarda yazılıdır. 
Ntlmunelcr ve prtname her gün okulda görülebilir. (1318) 11327 
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" Kültür Bakanhğı . 

Huriye Tugrul hakkmda 
Kültür Bakanlığmdan : 

Afyonkarahisar lisesi Türkçe öğret 
meni Nuriye Tugrul vazifesine git
mediğinden inzabat komisyonu kara
riyle müstafi sayıldığı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. (1341) 

11339 

Vakıflar U. Md. 

Raf yoptınlocak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün -

den: 
İkinci Vakıf apartmanda Bodrum 

katında ahşap raflar yaptırılacağın

dan pazarlıkla eksiltmiye konulmu~
tuş. 

Keşif bedeli SO lira 20 kuruş olup 
ihalesi 14. Nisan 1939 cuma günü sa
at on beşte ikinci Vakıf apartmanda 
Vakıflar inşaat müdürlüğü dairesin
de yapılacaktır. 
Taliplerin % lS teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(1344) 11341 

Askeri Fabrikalar 

377 ton kuvarsit kumu 

o il nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 
Tahmin edilen bedeli {16.000) lira o

lan 377 ton kuvarsit kumu asken fab
rikalar U. müdürlüğü merkez satın

alma komisyonunca 26. 4. 939 çarşam
ba günü saat 15 te kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1200) lirayı 
hnvi teklif mektuplarını mczkQr gün

de saat 14 e kadar komisyona verme -
Ieri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
:kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
mlıracaatları. (1207) 1122S 

25 ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (62.SOOI lira 
olan 2S ton Nikel Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
kornisyçnunca 29. S. 939 pazartesi 
güniı saat ıs te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Şartname (3) lira (13) ku 
ru mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4375) lirayı havi teklif mektupları

nı mezkur gün saat 14 de kadar ko
mi yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyana müracaatları. 

(1281) 11288 

25 ton Trinalrium • Fosfat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi$yonundan : : 

T ahmin edilen bedeli (7SOO) lira o · 
lan 2S ton Trinatrium - Fosfat Aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kze satın alma komisyonunca 31. S. 

1939 çarşamba günü saat ıs te kapalı 
zarfl2 ihale edilecektir. Şartname i

rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (S62) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla 
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle aHikadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesika iyle mezkur gün ve saa~te ko· 
misyona müracaatları. (1282) 11289 

"' Levazım A~~rliği 

11 O ton sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tekirdağ satın alma komisyo -
nu tarafından Tekirdağ tümen birlik -
leri için 110 ton sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı beher kilosu 28 
kuruşta:ı tutarı 30800 ve muvakkat 
teminatı 231 O liradır. 

3 - İhale günü 14-4-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4ıı.; - Şartnamesini her gün Tekir -
dağ tüm. satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ve kanu.:ıun istediği vesikalarla birlik 
te komisyonumuza müracaatları ve 
zarfların muayyen saatten bir saat e
vetine kadar komisyona vermiş bulun· 
maları ilan olunur. (1140) 11133 

2 ambar yaplmlacak . 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Balıkesir'de keşif bedeli 30760 
lira 8 kuruş olan iki tane anbar yap • 
tırılması kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 18.4-939 salı günü saat 
16 da Balıkesir askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 2307 liradır. Bi -
rinci keşif ve fe:ıni şartname ve plan 
Balıkesirde ve Ankara ve İstanbul le. 
vazım amirlikleri satın alma komis -
yonlarında vardır. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
larla birlikte teklif mektuplarım iha -
lede.:ı bir saat evetine kadar komisyo-
na vermeleri. (1119) 11138 

Binek hayvam safin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

TUmen ihtiyacı lçin binek hayvanı 

satın alınacaktır. Hayvanlar 4 - 8 yaş 
arasında ve en aşağı 1.46 boy ve 1.64 
göğüs çevreli ve koyu donlarda ola
caktır. 

Bu evsafta hayvanı olupta satmak 
isteyenlerin haftanın pazartesi ve per 
şembe günleri öğleden evet Sarkışlada 
ki satınalma komisyanuna müracaat-
ları. {1272) 11260 

Ocak tômiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

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

2 - Keşif bedeli 300 liradır. Talip -
lerin 4S lira teminatlariyle birlikte 14-
4-939 cuma günü saat 10 da Ankara 
LV. satınalma komisyonuna gelmele -
ri. (1303) 11304 

Muhtelif nalbant malzemesi 

ah nacak 
' 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı nalbant malzemesi pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Nümuneleri komis -
yondadır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 17. 4. 939 pazartesi günü 10 da 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1311) 

13. 4. 939 - lS. 4. 939 
Miktarı 

30 Adet Kerpeten 
30 ,. Törpü 
30 ,, Eğe 

SO ,. Ağaç tokmak 
100 ,. Çekiç ve diğer aletler i-

çin kızılcık ağacından sap. 
11326 

Elektrot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko

misyonundan : 
2500 Adet Elektrot 2 mm. St. 42 A ) 
5000 ,, ,, 4 ,, ,, ,, 42 A ) 

300 ,, ,. 4 ,, ,, ,, S2 A ) veya muadili. 
3SO .. 4 .. ,, ,, S2 A ) 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan dört kalem elektrot Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 24-4-1939 pa -
zartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle Komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasile mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları . . (1261) 112SS 

ULUS 

Hamam peıt imalı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Sarıkışla alayı ihtiyacı için hamam 
peştemalı satın alınacaktır. İsteklile
rin 19. 4. 939 çarşamba günü saat 10 
da nümuneleriyle alay satınalma ko
misyonuna müracaatları ilan onunur. 

(1301) 11323 

6 kalem malzeme alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Sarı kışla alayı ihtiyacı için aşağı
da cinsleri yazılı 6 kalem malzeme 
satın alınacaktır. İsteklilerin 19. 4. 
939 çarşamba günü saat 9.30 da alay 
satınalma komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 
4 adet Lans, 60 metre bez hortum, 

3 kilo kösele, 6 kilo sülyen boyası, 4 
kutu siyah demir verniği, 3 parça hor-
tum rekoru. (1302) 11324 

Jandarma 

Nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin dör
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticare~ odası vesikasını ve (3260) li
ralık rnuvakkat teminatlarını havi o
larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da
iresinde hazırlıyacakları kapalı zarf
larını ikinci maddede yazılı vekitten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktezidir. 1267 11322 

Elektrik memuru aramyor 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Vekalet binasının elektrik te

sisatı telefon santralı ile asansör işle
rinden anlar imtihanla bir elektrikçi 
alınacaktır. 

2 - İmtihan 20 nisan 939 perşembe 
günü saat 10 da yapı işleri U. müdür
lüğünde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin askerlikle aHikası 

bulunmaması meşruttur. 

4 - İmtihanda muvaffak olanlara 
70 lira ücret verilecektir. 

Taliplerin ellerinde mevcut vesa
ikle birlikte müracaatları. (1332) 

11331 

. . 
i.~., D .. De·m_i,Yollar1. 
. . ~ ,, . 

Sanatkôr aranıyor 
Devlet Demiryollan Umum Mü -

dürlüğünden : 

Yatak ve yastık kıllfhk Eskişehir şimendüfer fabrikasında 
. .,ı1ştırılmak üzere tesviyeci, tornacı 

rl:azancılıktaki bilgileri yüksek de 
bez allnacak ı .ecede olan sanat erbabı işe alınacak-

Jandarma Genel Komutanlığı tır. Ücretleri imtihanda gösterecekleri 
Ankara Satm Alma Komisyonun- ehliyet ve liyakata göre tesbit edile
dan : cekt.ir. İ.mtihanlar Arık.ara deposunda, 

Bir metresine 36 kuruş kıymet bi- Eskışehır ~er altely~sınde, Alsancak 
cilen 64512 metre vasıf ve örneğine cer atelyesınde, Ye~ıkule cer atelye
~ygun yatak ve yastık kılıflık bez s~.nde yapılac~k ve. matlu_p evsaf.ta gö 
kaplı zarf usuliyle 2S. 4. 939 salı günü rulenler tav~ıf edılecektır. Talıp~e!
saat onda satın alınacaktır. den Ankara da bulunanlar cer daıre-

2 - Şartname ve örnek parçası yüz sine, Eskişehirdekiler c:r at~lyesine 
on altı kuruş karşılığında komisyon- İst~nbulda b~.lu.~a~l.:1.~ Sırkecı.de 9 un 
dan alınabilecek bu eksiltmiye gir- cu ışletme mudurlugune, İz~ırde b~
mek istiyenlerin (1742) liralık ilk te- lunanlar ~a Alsancak atelyesme mu-
minat banka mektubu veya sandık racaat etsınler. 1247) 11283 

makbuzu ile şartnamede yazılı belge-
leri muhtevi teklif mektuularını en 
geç belli gün saat dokuza kadar ko -
misyona vermiş olmaları. (121S) 

11227 

Bayu~darhk· . . . 
- ' > ' 1 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu • 

rum vilayetinde yaptırılacak üçüncü 
umumi müfettişlik grup inşaatı müş
temilatından müşterek işler, otel, iki 
komutan evi ve iki memur evi ikmali 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 267,236 lira 4S kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 5. 1939 salı günü 
saat lt1 da Nafıa \•1ı·dieti yapı iş ·d 
umum müdürlüğü eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak {13) lira 37 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 14439 lira 46 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

vekaletinden bu iş işin alınmış ehli
yet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün evci bir istida 
ile isteklilerin Nafıa Vekaletine mü
racaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde lSO bin liralık bu işe ben
zer bir iş yaptıklarına d~ir işi yap
tıran idarelerden alınmş vesika rap
tetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı

yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 
S - İstekliler teklif mektuplarını 

ihale günü olan 2. S. 1939 sal günü sa
at ıs şe kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tes· 
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1236) 11270 

Betonarme köprü inşaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Gaziantep vilayeti dahilinde 
İslahiye - Kilis, İslahiye - Ekbez -
Hassa ve İslahiye - Tahtaköprü yol
ları üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, 
Güreci ve Ekbez köprülerinin beton
arme olarak inşaatı bir arada {434SO) 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zaf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 28. 4. 939 tarihine mü 
sadif cuma günü saat {16) da Nafıa 

vekaletinde şos11 ve köprüler reisliği 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (218) kuruş mu 
kabilinde· adı geçen reislikten alına
bilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel bir istida ile 

. Hava Kurumu ~· ·. 

4900 metre amortisör ahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün -

den: 
1 - 3. 4. 1939 da kapalı zarfla eksilt 

miye konan 4900 metre amortisörün 
eksiltmt:si, talip çıkmadığından, 18 
4. 1939 salı günü saat lS,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Sif Ankara 
7,8SO. - liradır. 

3 - Muvakkat teminat S88.7S lira 
olup taliplerin eksiltme saatinden e
vel bu parayı veya kanunen bunun ye 
rine kaim olacak bir kıymeti Türk
kuşu veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

Daha fazla malumat ve şartname al
mak isteyenlerin Tk. satınalma amir-
liğine müracaatları. 1192 

Muhtelif ölçü aletleri ve 

tesviyeci takımlan 

ali nacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 
1) Atelye ihtiyacı için muhtelif öl

çü aletleriyle tesviyeci takımı alına -
caktır. 

2) İhale açık eksiltme usuliyle 2 
mayıs 1939 salı günü saat ıs te Türk
kuşu Genel Direktörlüğünde yapıla
caktır. 

3) Alınacak malzemenin mu ham -
men bedeli 2700 ve muvakkat temina
tı 202.S Liradır. 

4) Şartnamesi ve listesi parasız o
larak her gün satınalma amirliğinden 
alınabilir. 

S) Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Türkkuşuna 

müracaatları. 1269 

· - Kazalar 

Elektrik lesisah i(in mütaahhit 

aram yor 
Bodrum Belediyesinden : • 

Bodrum belediyesinin "otuz bin 
sekiz yüz yetmiş dört,, lira bedeli 
keşifli elektrik tesisatı kapalı zar u
suliyle eksiltmeye konulmuş ise de ta 
lip zühur etmedediğinden 2S. 3. 939 
dan 2S. 4. 939 salı gününe kadar aynı 
şerait dahilinde bir ay zarfında pazar 
tıkla neticelendirilecektir. Makine ve 
malzemeleri muafiyete tabi resimler 
belediyeye aittir. İstekliler proje ve 
şartnameleri Bodrum belediyesinde 
göre-bilir. lstanbulda Minerva han 
No. 19/2 de Rodolf Partenoğlundan 
alır. (2233/1208) 11212 

Milli Müdafaa B. 

Bir f ayyare hangar1 yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - İzmir'de yaptırılacak bir tay ! 

yare hangarı yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhamme:ı be 
deli yüz yirmi beş bin yüz otuz beş li
ra kırk iki kuruş (12Sl3S lira 42 ku
ruş) olup ilk teminat miktarı (7 S07) 
yedi bin beş yüz yedi liradır. 

2 - Eksiltmesi 21. 4. 939 cuma gü. 
nü saat ıs de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif, proje ve şartnamesi 6 li. 
ra 26 kuruş mukaıbilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
;ıun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaikle birlikte ilk teminat . ve teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 
(1141) 11163 

2 adet perçin makinesi 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mİ&yonundan : 
ı - fki adet perçin imal makinesi 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
lSOOO lira olup ilk teminat miktarı 

(112S) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2S. 4. 
939 salı günü saat 16 da Vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını muayyen satten bir 
saat eveline kadar komisyona verme -
!eri. (1224) 11229 

50 ton benzin lınacak 
M. M .. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundnn : 
1 - SO ton ağır benzin satın alına -

caktır. Muhammen bedeli (10.000) li
ra olup ilk teminat miktarı (7SO) li
radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26. 4. 
939 çarşamba günü saat 15 te Vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görü!ebilir. 

4 - Istt:klilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale satinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri. (1225) 11230 

13 - 4. t939 

Tohum, ~im ve saire ahnacat 
M. M. Vekaleti Satın Alına J'o 

misyonundan : 
1 - Cebeci şehitliği için tohu~·çc 

ve saire ıs. S. 939 cumartesi günU · 
at 11 de pazarlıkla satın alınacalct 
Hepsine tahmin edilen fiyat 394 l 
20 kurustur. 

Kati teminatı S9 lira 13 kuruştu~ 
3 - İzahat almak isteyenler 

gün M. M. V. satın alma komisy0 

na müracaat edebilirler; 
4 - Taliplerin belli gün ve sa8 

teminatlariyle birlikte M. M. V. 
tınalma komisyonunda bulunırıal• 
ilan olunur. {1338) 11337 

1.000 kilo Poudre de 
Zinc allnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma l(o 
misyonundan : 

1 - Gazdan korunma evi ihtiyS 
için 1000 kilo Poudre de Zinc paıB 
!ıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı ıs. 4. 939 cumarte 
günü saat 12 de yapılacaktır. 

3 - Hepsine birden tahmin edilC 
fiyat 97S liradır. 

4 - Kati teminatı 146 lira 25 kur~ 
tur. 
, 5 - Nümunesi her gün gaz gerı1 

komutanlığında görülebilir. 
6 - Taliplerin belli gün ve saati 

teminatlariyle birlikte Ankara·da ']!. 
M. V. satın alma komisyonunda b 

· ıunmaları ilan olunur. 1334) 11333 

12 kalem temizlik mahemesl 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko ' 

misyonundan : 
ı - 12 kalem temizlik malzemesi 

ıs. 4. 939 cumartesi gUnü saat 11 dC 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsio' 
tahmin edilen fiyat 439 liradır. 

2 - Kati teminatı 6S lira 85 kuru§' 
tur. 

3 - Nümunelerini görmek isteyerı· 
]erin her gün genel kurmay dcıire mil• 
düdüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte M. M. V. satırı 
alma komisyonunda bulunmaları iları 

olunur. (1333) 11332 

Ankara Defterdarhğı . ' 

Bir daktilo ahnacak 
Ankara Defterdarlığından : 1600 havlu ahnacak 
Defterdarlık teşkilatında 50 lira üc 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- retli bir daktiloluk münhaldir. -Ta 
misyonundan : 

1 - 1600 adet havlu satın alınacak
tır. Muhammen bedeli S12 lira olup 
ilk teminat mikdarı 37 lira 40 kuruş

tur. 
2 - Pazarlığı 17. 4. 939 pazartesi 

günü saat 11 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinde ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1239 

11249 

Sat.ilk 3 katır 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Oarp okuluna ait 3 adet katır 

ıs. 4. 939 cumartesi günü saat 10 da 
arttırma ile satınalınacaktır. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatte 
Ankara M.M.V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. 

(1336) 1133S 

Vantilator alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
ı - 11 adet küçük büyük vantila

töı:- ıs. 4. 939 cumartesi günü saat 
11.30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hepsine tahmin edilen fiyat 32S li 
radır. 

2 - Kati teminatı 48 lira 7S kuruş
tur. 

3 - Nümuneleri her gün gaz ge
nel komutanlığında görülebilir. 

Taliplerin belli gün ve saatte temi
natlariyle birlikte Ankara'da M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulunma 
lan ilan olunur. (13337) 11336 

Cam, sac ve saire ahnacak 
M. M. V •kileti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Ankara depoları ihtiyacı ıçın 

cam, saç ve saire lS. 4. 939 cumartesi 
günü saat 12.30 da pazarlıkla satına
lınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi
yat 108 liradır. 

2 - Kati teminatı 16 lira 20 kuruş· 
tur. 

3 - İzahat almak isteyenler Etlik
te askeri depolar komutanlığına mü
racaat edebilirler 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu
lunmaları ilan olunur. {133S) 11334 

!iplerin memurin kanununda yazılı 

evsafı haiz orta mektep ve daktilo 
kursundan mezun bulunmaları şart• 

tır. İmtihan ıs. 4. 939 cumartesi gü· 
nü saat 11 de yapılacaktır. 

Taliplerin birer dilekçe ile müra-
caatları. (1340) 11338 

. . 
Telefoncu muavını 

allnacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Açık bulunan 40 lira ücretli tele
foncu muavinliğine imtihanla girmek 
istiyenlerin 11. 4 939 gününe kadar 
Vekalet daire müdürlüğüne müraca· 
atları ilan olunur. (1227) 11221 

Kalln kınnap allnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den: 
1 - Şartname ve nümunesi muci

bince 20.000 kg. kalın kınnap kapalı 

zarf usuliyle mübayaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1 7 .000 ve 

muvakkat teminatı 127 S liradır. 
3 - Eksiltme 14. 4. 939 cuma günü 

saat ıs de Kabataşta levazım şubesi 

müdüriyetindeki ahm komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümuneler her 
gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

S - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile % 7 ,S güvenme parası 
makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

{201S/1093) 11112 

Doçent ahnacok 
Ankara Hukuk Fakültesi Direk • 

törlüğünden : 
1) Maliye ve iktisat, 2) Amme hu

kuku, 3) Hususi hukuk grupları do- · 
çentlikleri için müracaat müddeti on 
gün daha uzatılmıştır. Talip olanların 
imtihan mevzularını almak için fa
külte dekanlığına müracaatları ilan 
olunur. (130S) 1132S 



13 - 4 - 1939 u ı: u s / 
-- -11-

.. rııııııııııııııııııııııııııı ~~~ -------
~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. ------------- Türkiye iş Bankası A. Ş •. 31 Birincik6nun 1938 bilançosu -------- AKTİF ---§KASA ve BANKALAR: ---------------------------

Banknot 
Altın 

Gümüş 

Ufaklık 

Ecnebi paralar 

Mahalli bank. mevduatımız 

Harici muhabir bankalar 

5 Munzam kal'Jılık kasası -EHAZINE BONOLARI: -

Harici Şubeler 

9.870,71 

374.198,95 

26.782,72 

:MiLLi SANAYIE iŞTiRAK CÜZDANI: 
E Kote olanlar --- Kote olmıyanlar -5SENEDAT CÜZDANI: -E Vadesine 3 ay kalanlar 39.216,82

1 
: ,, 3 aydan fazla kalanlar 10.677,68 --EESHAM ve TAHVlLAT CÜZDANI: 
5 Kote olanlar 
: Kote olmıyanlar 

= !AVANSLAR: 
! Esham ve tahvilat muk. av: 
= Kote olanlar 

~-= Kote olmıyanlar 
• Emtea ve vesaik muk. av. -: Senedat muk. av. --- Mütenevvi tem. muk. av. --5BORÇLU CARI HESAPLAR: 
5 Açık Kredi 
: Kefalet mukabili krediler --5sAIR MUHTELiF BORÇLULAR: ._ 
5 Muhtelif borçlular 
5 Muhtelif hesaplar --!iPOTEK MUKABiLi AVANSLAR: -

3.241,88 

79.311,26 
17.954,10 

229.837,77 

118.097,90 
93.710,11 

39.385,62 
16.686,18 

12.312.532.-
412.088,06 
318.190,75 

15.558,-
12.640,52 

61.771,76 
197.562,29 

5 MENKULLER: [Hakiki kıymeti üz. sigortalıdır] ------------
Makineler 
Kasalar 
Mefrupt 

405,70 
1.002,99 
6.871,11 

iGAYRI MENKUUER: [Hakiki kıymeti üz. sigortalıdır] 
5 Banka binaları 
- , n·ğ . : ı er gayrı menkuller --5 Kefaletten Dolayı Borçlular: 7.107.831,98 -c ----iNAZIM HESAPLAR: 

Türk Liran 

13.071.009,33 

9.199.089,86 

567.059,39 

8.440.105,50 

11.220.145,12 
3.166.518,57 

16.57 5.226,03 
526.766,71 

2.581.787,36 
3. 778. 798,62 

259.334,05 

8.304.180,63 
1.175.764,34 
2.859.494,30 

23.991.054,43 
2.428.402,52 

1.279.942,77 
1.188.663,45 . 

50.209,-
60.518,46 
32.640,91 

911.311,30 
1.070.995,54 

iTilrk Liraaı 

31.277.264 08 

6.651.414 33 

14.386.663 69 

17.101.992 74 

6.360.585 98 

12.598.773 32 

26.419.456 95 

2.468.606 22 

2.422.796 65 

143.368 37 

1.982.306 84 

28.883.938 ıı 

150.697.167 40 

12.810.910 13 

PASİF. 
Harici Şubeler 

SERMAYE; 

lHTIY ATLAR: 
Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 
İleride vukuu muhtemel zarar karş. 

MUHABiR BANKALAR: 

MEVDUAT: 
İbrazında cari hesaplar 
Preavili cari hesaplar 
Vadeli mevduat 

TASARRUF TEVDiATI: 
Vadesiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir yıla kadar vadeli 
Bir yıldan fazla vadeli 

TEDiYE EMiRLERi: 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR: 
Muhtelif alacaklılar . 
Muhtelif heaaplar 

DONANMA T AHVILA Ti YILLIK T AHSISA Ti: 

DONANMA TAHViLATI lk. ve AMORTILERI: 

TAHSiS EDiLMiŞ KARŞILIKLAR: 

• 

609,54 

179.861,33 

76.982,76 

184.177,22 

1.738,67 

150.522,56 
13.327,40 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ ve KUPONLAR: 

Kefaletten dolayı alacaklılar: 7.107.831,98 

KAR: 

Cirolanmız: 309.091,50 

Türk Lirası 

1.030.000,-
2.358.216,65 

81.783,35 

46.~-46.305,42 

20.825.089.05 
159.972,37 

27.252.834.47 
380.936,74 

2.516.054,35 
590.322,64 

1.135.925,01 
2.022.594,95 

-----------------------Türk Lirası E -----.S.000.000 ------------
3.470.000 ------8.763.281 73E 

-------67.431.366 84: -------------
30.740.148 20: 

548.914 -------3.158.519 96: --506.154 92E --26.909 80: ---= 1.200.000 ---137.643 47: --28.883.938 23E --830.289 91: ------------------------------------------------------= 
150.697.167 40: ---12.810.910 J3 = -- -- -

Nazmı Hesaplar: - -- -
~ 31 Birincik6nun 1938 k6r ve zarar hesabı ~ - -- -- -i ZİMMET MATLÜP § 
- = !GENEL MASRAFLAR: ... filrk Lirası Türk Liraa E 
5 Maa•lar ve ücretler 1 90 ALINAN FAiZLER: 4.979.242,39 : 
- :ı • 6.899,73 -
: İdare ınasraflan 526.938,74 ALINAN KOMiSYONLAR: 115

·
508

•
33 .s.094•750 12: 

S Vergi ve harçlar 17·081•70 BA K HIZ MUK ALINAN ÜC KOM : :. Sair masraflar 30 N A . . . ve . 522.535 04 -= 115.425,13 2.566,345 - -§VERiLEN FAiZLER: 2.702.757 42 KAMBiYO K~I 58.293 28§ 
SAMORTISMANLAR 205.951 72 ESHAM ve T AHVILAT CÜZ. ve IŞT. KAR 981.496 67 ~ 
SMuHTELIF zARARLAR: 410.121 78 SiGORTADAN KAR 57.473 91 § 
isAFI KAR: 830,289 91 GEÇEN YILDAN KALAN KAR 922 455 - -= 6.715.472 13 6.715.472 13 = - -- -- -- -- -- -- -':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,;: 

Vilôyetler 
B - Ticaret ve sanayi odası sicil zı direktörlü&ünden 1 lira 25 kuruş 

vesikası. mukabilinde tedarik edilecek p.rtna-
5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı mesi veçhile kaplı zarflı eksiltme su

saatten bir saat evetine kadar Tunce- retiyle satın alınacaktır. Muhammen 
.. t I k li Nafıa dairesindeki eksiltme komis bedeli 55387 lira 50 kurut olup ihalesi 

Betonarme köpru yap lfl aca yonu reisliğine makbuz mukabilinde 21. 4. 939 cuma günü saat 17 dedir. 
.. .. .. _ .. teslim edilecektir. Posta ile gönderi- 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 

Tunceli Nafıa Mudurlu.gunden: lecek mektupların nihayet üçüncü hazırlanacak teklif mektupları ihale 

1 _ Eksiltmeye konulan ış: Tun- maddede yazılı saate kadar gelmiş ol günü azami saat 16 ya kadar encü
celi vilayeti Ovacı~. ~~asın~~ M;n- ması ve artırma, eksiltme ve ihale ka- mende riyasete verilir. Muvakkat te

betonarme köprusu ınıaa ı ır. u nununa uygun olarak mühür mumu minatı 4019 lira 50 kuruıtur. 
;~ ketif bedel~ 31.000 liradır. k ile iyice kapatılmıı ~lması lazımdır. cıı68;1253) 11247 

2 _ Bu ite aıt şartname ve evra Postada olacak gecıkmeler kabul e- L 
unıardır: . dilmez. c1221> 11219 Okul binası yapllrllacaa 

1 A _ Eksiltme ıc1rtn. am. esı, p k ı·· -·· d 
:s- ar e yol yaptırılacak Gireaun Nafıa Mildür urun en: 

B - Mukavele proJesı, 1 - Eksiltmeye konulan it vilayet 

kat teminat vermesi ve bundan başka 1etc1cliler bu prtnameleri ve evr ... :.ı 
aıağıdaki vesikalan haiz olup IÖ9ter GümüfBlle nafıa müdilrlilfilnden 210 
meleri lazımdır. kurug mukabilinde .dabtlirler. 

A - Cari seneye ait ticaret odası 3 - Bu itin ihalesi 28. 4. 939 cuma 
vesikar günü saat 14 de Nafıa müdürlüğü bi-

B - Ehliyet vesikası, nasında toplanacak komieyon huzu· 
Ehliyet veeikası alabilmek için is- runda kapalı zarf usuliyle yapılacak

teklilerin elindeki referanslarla ihale tır. 
gününden en az sekiz gün evci istida 4 - Bu iıe girebilmek için istekli
ile vilayet makamına müracaat etmesi lerin 3065 lira muvakat teminat ver
lbımdır. meleri ve ihale gününden nihayet 8 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü- gün evetine kadar Gümüpne valili
çüncil maddede yazılı saatten bir sa- ğine müracaatla alacakları ehliyet ve
at eveline kadar viliyet daimi encüme sikalariyle beraber 939 yılına ait ti
ni reisliğine makbuz mukabilinde ve caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
rilecektir. Postada olacak gecikmeler lazımdır. (2503/1345 11342 
kabul edilmez. (1296) 11295 

C - Bayındırlık işleri genel şart- lzmir Belediyesinden : merkezinde kargir ve betonarme kı-
namesi, . 1 - İnönü caddesi umumi ceza evi sımlariyle çatısı yapılmıt olan on der K 1 rf I" 1 L "lfm "la 

D _ Ketif hüHisa cetvelı, . önünden itibaren 1300 metreye kadar saneli ilk okul binasının ahtap sıva bo ipi 1 il USU IJ 8 8aSI 81 ani 
İmar plinı yıpllnlacak 

E _ Köprüler fenni prtnamesı, olan caddenin döşemesi sökülerek 6 ya ve sair kısımlarının inıasıdır. Ke- Tekirdağ Şarbaylrğından : 
F _ Huıusi prtname metre geniıliğindeki kısmının paket şif bedeli 20153 lira bet kuruttur. GümÜf&De Nafıa Müdürlüğünden : Şehrimiz müstakbel imar planının 
G - Fenni ıartname, taşlariyle ve diğer kısmının da itlet- 2 - Bu ite ait evrak ıunlardır. 1 - Eksiltmeye konulan it: 40860 tanzimi iti pazarlık suretiyle verile-
H _ Proje, tirilecek kesme tqlarla döıettirilme- A - Eksiltme prtııametü, muka· lira 83 kuruı bedeli kefifli Kelkit hil ceğinden talip olan mütehassısların 
t _ lstiyenler bu ite ait prtnam~ si iti bat mühendislikten bir lira on velename ba~dırlık itleri ıenel prt• kibmt konağı inpatı olup ihale be- 27. Nisan 939 tarihine kadar Tekirdağ 

vrakı 2 lira mukabilinde Tuncelı kurut mukabilinde tedarik edilecek namesi, de~in:. ?~ bin lirası. : 38 ~nesi~de belediye reisliğine müracaat eyleme-
ve fe mUdürlilğünden alabilirler. keşifname veçhile kapalı zarfla ek- G - Fenni hususi ıartnaıneler- m te sı 939 senesın e te ıye 0 u- leri ilin olunur. (2452/1330) 11329 

na3 
1~ Eksiltme 2.5.939 sal~. ~~~ saabı"~ siltmeye konulmuttur. le proje nacaktır. (d .. L &. .. 

15 
te Tunceli Nafıa mildurlugü Muhammen bedeli 42612 lira 50 lsteye~ler bu evrak ve prtnameleri 2 - Bu ite ait prtname ve evrak '"'il• •Ya deposu y1pfıralak 

nasında kapalı zarf usuliyle yapıla- kurut olup ihalesi 21. 4. 939 cuma bedelsiz olarak Giraon Nafıa daire- ıunlardır: 
gilnli saat 17 dedir. 2490 numaralı Ira- sinden alabilirler. A - Eksiltme tartnamesi, 

kabilinde Edirne belediysinden teda
rik edebilirler. 

İhale 25 nisan 1939 tarihine mUsa -
dif salı günü saat 15 te Edirne bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

Talipler 2490 sayılı kanuna ıöre 
hazırlanmıı teklif mektuplarım 24 
nisan 1939 pazartesi günü saat 17 ye 
kadar belediye encümenine makbuz 
mukabili tevdi etmit olacaklardır. Bu 
saatten sonraki teklifler ve posta ge· 
cikmeleri muteber değildir. 

(1291/2390) 11268 

Motor ve saire ıhnıcak 
Siirt Belediyesinden : 
Evelce Ulus gazetesinin 4, g niean 

939 günlü nüshalarında inşar etmit o
lan ilanda yanlışlık görıildıiğünden 
aıağıdaki şekilde tashih ve yeniden 
il&n olunur. 

Yetmit bet ili yüz beygirlik bir mo 
tör veya lokomob:t ile buna mukta 
iki yüz yirmi ila bet yiiz voltluk bır 
dinamo jenaratör ve transformatôr ve 
otuz bir bin metre 10 m/m ilk bak r 
tel ve 750 izalatör alınacaktır. Talıp 
olanların 24. nisan 939 ,Unilne k•daJ' 
prtlarını Siirt belediyesine bildirme-
leri. (1342) 11340 ca!t~ Eksiltmeye girebilmek içi~ is- nunun tarifatı dahilinde hazırlanınıı 3 Eksiltme 20. 4. 939 pertembe gü- B - Mukavele projesi, 

teklilerin 
2325 

lira muvakkat temın~t teklif mektupları ihale günü azami nü saat 15 te hulni muhasebe müdür- C - Bayındırlık işleri genel prt
vermesi ve aıağıdaki vesikaları haız saat 16 ya kadar encümende riyasete lilğil binasında toplanacak olan vili- namesi, 

d verilir. yet daimt encllmeninde yapılaca~tır. D - Yapı itleri fenni umumi prt-
olup göstermesi lazım ır. Muvakkat teminat 3196 liradır. 4 - Eksiltme kapalı aarf usulıyle nBJllCsi, 

A _ İhaleden en az 8 gün evet 
d k 2 - Belediye hav•aazı fabrikasına yapılacaktır. E - Hususi prtname, 

Edirne Bel~ Riy ... tindeaı 
Edirne belediye mezbahasında ya

pılacak olan 71832 lira 61 kuruı bede- -------------
li keıifli soğuk hava deposu ve buz ..ılllllllllllllllllllllllllllllllllJllll~ 
fabrikası 45 gün müddetle kaplı zarf E Cihantümul töhretli İspanyol 5 
usuliy~e münakasaya çıkarılmııtır. 5 mugannisi TULIA REYS'i 5 

Talipler, prtname, proje ve ketif- i Pek yakında Yeni Stnemad : 
Tunceli vUlyetine müracaat e e.re -

hl t Hbumu olan 5250 ton Zonguldak 0,10 S - Eksiltmeye ıh'ebilmek için is- F - Keıif cetveli ve tahlili fiyat, 
bu ip prebılmek için abnmıt e ıye Zerodi• Lave maden kömilril havaıa- teklinin J5U Ura 41 kurut muvak- G - Proje, 

nameyi İstanbul ve F.dirne belediye - : 8 
: 

sinde ıörebilirler. Ve 360 kurut mu- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllUr 



-

' . 

~--- .· En tatlı zevk havasını _· ... · .. 
' .· ı. . . ····;· ·'·, •·•· . , 

\ 

Tane· Kuruş Tane Kuruş . . - . 

Sipahi 25 ( Madeni l<utu ) 50 .Samsun 25 ( Madeni kutu ) 45 
Sipahi 20 35 Samsun 20 30 
Yaka 20 30 Salon 20 ,35 
Çeşit 50 72,5 Çeşit 100 145 . 

-•· Bu yelpaze yaratır 
. 


