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lngiliı ve Fransız hükümetleri Romanya 
ve Yunanistan' a teminat verdiler 

B. Ç emberleyn 

Bu beyanat bütün hükümetlere 

ve ayrıca Türkiye'ye de bildirilecek 
Madridde yapılacak geçid resminden sonra 

İtalya İspanya' daki 
gönüllüleri geri çekecek 

İngiliz hükumeti Romanın bu hususta 
verdiği teminatı senet ittihaz etti 

Londra, 13 a.a. - Başvekil Çemherleyn bugün öğleden. ~onra 
Avam Kamarasında yaptığı beyanatta, parlamentonun ıçtımaa 
davetini icap ettiren son hadiselerin Avrupa'da ve bilhassa ıarki 
Akdenizde büyük bir endite uyandrıdığını söylemiştir. 

BUGÜN 

SİNEMA 
Sayfamız 

Tahran'cla ilahiyat ve Felıele Fakültesinden bir görü 

Dost İran'a giden heyetimi 
• 1 

Irak topraklarından geçer 
büyük tezahürlerle karııl 
Musul'do heyetimiz şerefine bir ziyafet VE 

heyetimiz Kerkük'e hareket etti 
Masa veya 
siper! 

F. R. ATAY İsoanya sulanna 
bir Alman 

Musul, 13 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
yor: lran Veliahdinin izdivacı merasiminde memleketi 
sil edecek olan türk heyetini ve askeri kılasım hamil hus 
dün sabah kardeş Irak topraklarına girmiş ve T elkösek' 

1 
Başvekil. 8 nisanda Arnavutluk'un sul'a kadar yolda, istasyonlarda gerek hükümetin gerek 

Londra elçisinin Büyük Britanya hü- Romanya Hariciye Nazırı samimi dostluk tezahürleriyle karşılanmıştır. 
kümetinden kendisini ümitsizce mü - B. Galenko 

Acaba bütün §ayialar arasında 
hangisi doğrudur? Muayyen bir 
plana göre muntazam seyrini ta
kip eden hi.- h ....... ı,,.. lu:u~umda 
mıyız? Yeni bir cihan harbi gö
recek miyiz? Yoksa bu korku, 
tecavüz hamlesini bugünkü nok
talarda durduracak mıdır? Ar
navutluk hareketi, bir nümayİf, 
bir kuvet İspatı, yeni bir vaziyete 
baılamak yahut sadece vaziyet 
almak mıdır? Bir Balkanlar ve
ya bir Adriyatik hadisesi midir? 
Cenup mu, ıark mı, garp mı, ne
resi mihver hareketine hakiki 
sahne olacaktır? Bir sürü meç
hul! Bir yığın tahmin! Fakat 
malum ve kati olan bir ıey var 
ı..~ /}..vr,ıpa'da bugünkü buhran 
hah, sınır gıc-. e: ... t;q_j kaygı fÜP· 
he ve emniyeuizlik 

0

ha'\'o .. .' •• :r.un 
müddet devam edemez. Ya ma
sa, ya siper: ya konuıup gerçek
ten anlatmak, yahut, kanlı ve 
korkunç tecrübeye atılmak! 

Milli müdafaa masrafları oka
dar artmıştır ki en zengin millet
ler dahi onun yükü altında er
geç fery~t etmiye mabl<ümdur
lar. Sulh, harp pahasına çıkmıı
tır. Bazı memleketler battan 
baıa birer kıtl~ haline gelmiı
tir. Hayat, hır ~~k ye.r1erd~, 
askeriletmiıtir. Mıllı cehıtler a
zami haddi ile bir nokta üzerine 
teksif edilmiştir. F evkalaclelik, 
tabiiletemez. Gerili yay ya gev
ıiyecek, yahut okunu fırlatacak-

tır. ..h. h-
Geçen senenin iki m~. 1~ ~-

disesinden biri, büyük kuçukd~a~ 
viz ve müsamahaların mene 1~1 

bir tedbir teşkil etmediği . het;~ı
kati olmuttur. Bu ders, ıngılız 
milletinde dahi harbetmemek 
kararını bir hayli yıpra~'?1ışt.~r. 
Henüz içtinap edilmesi mum~n 
olmıyan bir facia değilse de~ ı~
gilizler harbi pek ciddi bir ıhtı
mal olarak görmiye baıladı~la: 
rma §Üphe yoktur. Fakat b':' ıhtı
mali defetmek için ellerınden 
geleni yapacaklarında da tered· 
diit edilemez. 

Türkiye tehlikeden uzaktır. 
Yalnız milli davasının zaru· 
retleri değil, coğrafi vaziyeti~~ 
icapları da ona elinden geldıg 
kadar sulhu müdafaa etmek va· 
zifesini vermektedir. Hiç bir le· 
laşa yer yok: fakat Baıvekili~i: 
zin kullandığı kelime ile, daımı 
bir teyakkuz içindt! bulunmamız 
lazım. Bu sırada en fazla dikkat 
edeceğimiz, şaşırtıcı rivayetler 
karıııunda şuurlu mürakabe hi.s
simizi kullanmak, mütetabbıp 
teşhislerine kulak asmamak, Ka· 
mutay'a ve Milli Şef'e itimatla 

aktır. 

dafaa eden kiiçük bir millete yardım Hudut yakınlarında, heyeti ve türk 
için elinden geleni yapmasını istemiı -------------- ordusunun mümessili kıtayı, Musul Nafia Vekili 

filosu 
olduğunu söylemiı ve: ··Bütün dünya Jı'caret, ı"ktı'sat, Nafia ve kolordusu kurmay başkanı binbaşı Yu-. d • umumi efkirı bir defa daha bu zorba- suf beyin riyasetinde Musul polis ve 

Q 1 lyOr lık tezahürü karşısında fevkalade mü- demiryollan müdür muavinlerinden 

B 1. 3 Al d teessir olmuştur" demiştir. Münakale Vekil etlerinde mürekkep bir heyet kar§ılamış ve türk 
er ın, 1 a.a. - man e- heyetine ve ordusu mümessillerine Berline hareket 

niz m kamları bir aylık bir ge- Çembcrlayn, Büyiık Britanya yar • k rde İrak hükumet ve ordusunun 
zinti yapmak .Üzere İspanyol au- dım garantisinin Yunanistan•a ve Ro- Yen,· kadro • F ·1 b k ı k selam ve muhabbetlerini bildirmiştir. lanna bir filo göndermiye ka- manya ya ransa ı e muta ı o ara 

Alman devlet reisi eksela 
in ellinci yıldönümü töreniJ 
nacak olan yedi kişilik he 
reisi ve nafıa vekili general 
Cebcsoy, beraberinde heyet 
general Pertev olduğu halde 
1stanbul'a hareket etmiştir. 
kilimiz garda mebuslar, vek 
nı ve dostları tarafından uğ 
tır. 

rar vermiılerdir. Bu filo ikisi teşmil edilmiş olduğunu bildirmiştir. 
Deutschlend tipinde en aon mo- Başvekil, Arnavutluk'taki italyan h 

1 delden olmak üzere altı knıva - tebaasının zulme uğramış olduğu az 1 r a n 1 yor 
:zör ve ekserisi denizaltı gemisi hakkındaki hikiyelere inanılamıyaca· 
olmak Üzere birçok hafif toni • ğını kaydettikten sonra İngiltere - İ· 
latodaki gemilerden mürekkep talyan Akdeniz anlaşmasının §İmdilik 

olacaktır. ( Sonu 8. inci sayfada) 

Arnavutluk 1 acı 
• 

llalya'ya ge(li 
Büyük faşist konseyi dün 

ait kanun lôyihasını 
gece buna 

tasdik etti 

Halk Fransa aleyhinde nümayiş yaptı 
Roma, 13 a.a. - Kont Ciano, tayyare ile Tiran'dan buraya av

det etmiştir. 
Büyük faıist meclisi bu gece saat 22 den 22.25 e kadar toplan

mıt ve İtalya kıralının kendisi ve halefleri için Arnavutluk tacını 
kabul ettiği hakkındaki kanun layihalarını tasdik etmiştir. 
Faşist meclisinin bu toplantısından ı kişinin önünde meclisin aşağıdaki ka

sonra M usolini ve Strace Venedik sa- rarını okumutşur: 
rayının balkonuna çıkmışlar ve Sta- ı ··- Arnavutluk tacını İtalyan kıra· 
race meydana toplanmış olan kırk bin (Sonu 8 inci sayfada) 

ı tanbul 13 (Telefonla) - Alman propaıtıında nazırı B. Ciöbbelı buıtün muzelerl 
.~ i ıc~mi:ı Tötonyıda verilen %İyalettc bulunmuş ,akpm yemeiini Perapalas'ta 

camı. ~~r Yann 'sabah Berlin'e hareket edecektir. 
ye~~ '1c" rıdaki resim, alman propaganda nazırını İstanbul'da Yeıilkoy tayyare mey

u :a .. tlısini karşılamıya 'clcnlerle bir arada &öatermektedir.) 
danına ~--

Ticaret, lkıtsat, Nafıa, Muhabere 
ve Münakale V ckfilctleri yeni teşki

lat kanunlariyle kadrolannın hazır· 
lamağa devam etmektedirler. Haber 
aldığımıza göre vekaletlerin yeni teş· 
kilat kanun projeleri birkaç güne ka
dar Kamutay'a verilecektir. İktısat 

(Sonu 8. incı sayfada) 

Şair Hamit'in ölümünün ikinci yıl
dönümü dolayısiyle Ankara ve Zon
guldak'ta büyük ölüyü anmak. için, 
toplantılar yapılmıştır. Buna daır ha· 
berlerimiz 8 inci sayfadadır. 

Devre sonu münasebetiyle 

Yedek Subay Okulunda 

Gen~ Subaylara . 
diplomaları verildi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Yedek 

subay okulunda devre sonu münase · 
betiyle bugün bir merasim yapılmış 
ve okuldan mezun olan 1800 genç ye
dek subayı diplomalarını alarak ordu· 
ya iltihak etmişlerdir. 

Merasime sabah saat 10 da istiklal 
marşiyle başlanmış ve bunu müteakip 
and içilmiştir. Okul kumandanı albay 
Sırrı Şaner genç subaylara muvaffa -
kiyet temenni eden bir nutuk söyle -
miş ve bundan sonra diplomalarını 

vermiştir 

Muml iıtaıyonuncla 
Heyetimiz Musul istasyonunda, Mu

sul mutasarrıfı Celal Halid bey, mın
taka kumandanı Kasım Maksud, be -
lediye reisi Hayrettin, polis müdürü 
ve hariciye teşrifat müdürü Tahsin 
bey ve Tlirkiye"nin Bağd'ad elçisi ve 

(Sonu 8 ıncı say/ada) 

Amerika ile ticaret anlaşman 

İthal ve ihraç malların 
çok mühim tenziller 

Otomobillerin gümrüğü 0/o 60, radyola 

0;0 75, soğutma makinelerinin :J/o 12 in 
Türkiye ile Amerika Birle§İk Devletleri arasında 1 nis 

da Ankara'da imza .edilmiş olan ticaret anla masınm an 
rını evelce bildirmitlik. Mezkur anlatma esasları h kkınd 
re yeniden elde ettiğimiz daha teferrüatlı malumatı aşa 
cediyoruz: 

Anlaşma. muvakkaten 5 mayıs 1939 1 saadeye mazhar millet mua 
de meriyct mevkiine girecektir. Ta · dından istifade etmekte de 
rafeyn ma!Jarı şartsız, en ziyade mü- I ( Sonu 8 ıncı çavlac 

. 
1ngi1 tere' de yeni 

Londra, 13 a .a. - İrlanda'nın cumhurıyetçi ordusunun tedh15çılerı, dun 
de abdesanelerde olmak uzere 11 suykast yapmışlardır. Bunların 6 sı, 1 on 
Coventry"dc ve biri Bimıineham'da yapılmıfjtır. Tedhışçılcr, karbur do kal 
lı bombalar kullanmıılardır. Hasarat mühim deiildir, fakat bir çok yaralı v 

[Yukandaki resim, bundan önceki auylcaıtlardan birinde harap olan bır 
rinini ıtoıtcrmektedlr.J 



-!-

Kamutay'ın fili kontrolu altında 
... 

Depozito ve emanet 
sandıkları kuruluyor 

Bu sayede tasarruf hareketi de kuvetlenecek 
Maliye vekaleti, memleketimizde 

ilk defa plarak, depozito ve emanet 
sandığı tesisi hakkında bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Projenin Kamutay'
ın bu devresinde kanunlaşması muh • 
temeldir. 

Bu sandıkta bir alacaklının alma -
dığı veya alamadığı para ve kıymetler 
muvakkaten saklanacaktır. Bu gibi pa
ra ve kıymetlerin kafi derecede emni
yet telkin etmiyen yerlerde saklan -
masından bir çok yolsuzluklar doğ

maktadır. 
Bu proje, kanunun emaneten yatı -

rılmasını emrettiği depozito ve ema -
net paralariyle esham tahvilat ve sa
ire gibi menkUl kıymetlerin tevdi ma
halleri muhtelif olduğu için, Kamu -
tay'ın fili murakabesi altında bulu~a
cak ve halka tam itimat verecek mus
takil ve muhtar bir müessesede toplan
masını temin etmektedir. Kurulacak 
müessese, Fransa'da bulunan Caisse 
des depôts et consignations'a tekabül 
etmektedir. 
Sandığa yatırılması mecburi para-

lar; borçlar kanunu, medeni kanun ve 
hukuk usulü muhakemeleri, icra ve if
las kanunlarının emaneten yatırılma
sını emrettiği para ve kıymetlerin is
timlak bedelleri ve kanunlarında tev
di mahalli tayin edilmemiş olan bütün 
depozito ve emanetlerdir. ·Sandı~an 
başka bir mahalle yatırılan tevdıat, 
mudii borcundan ibra etmiyecektir. 
Umumi muhasebe kanununun 91 inci 
maddesi mucibince emanet hesabına 
alınan paralar da bu sandığa tevdi o
lunacaktır. Büdce emanetindeki para
ların, hazine kayıtlarından çıkarılma
sı, hazine hesaplarının hakiki vaziye_
tinin daha açık bir urette görülmesı· 
ne de medar olaca t r. 

Bundan başka sandık teşkilatı en 

ğünce tespit olunacak bir muhafaza 
ücreti alınacaktır. Bu ücret miktarı 
hiç bir suretle sandığa yatırılan men
kUl kıymetlerin itibari kıymetlerinin 
binde iki buçuğunu geçemiyecektir. 
Tevdiatın vaki olduğu ilk seneye ait 
ücretler, muhafaza müddeti bir sene
den noksan da olsa, bir senelik olarak 
ve müteakip senelere ait ücretler üçer 
ayltk müddetler için hesap ve üç ay· 
dan noksan olan müddetlerde üç ay 
olarak hesap edilecektir. 

Sandığa yatırılan paralar yatırıl -
dıkları yer sandığı tarafından hak sa· 
hibi olduğunu ispat edenlere talep ta
rihinden itibaren en çok üç iş günü i
çinde verilecektir. 

Paranın işletilmesi: 

Sandığın taşra teşkilatının her biri 
tarafından nakden aıınan uepozıto ve 
emanetlerle ihtiyari mevduat ve tahsil 
olunacak paralar tutarının en az yüzde 
onu derecesindeki miktarı o sandıkta 
nakden provizyon olarak saklanacak 
ve artanı sandık merkezine gönderile
cektir. Sandığın merkezdeki mevcu • 
dundan gerek merkez ve gerek taşra 
teşkilatının nakden tahsil ettiği para
lar tutarının en az yüzde yirmisine 
tekabül eden miktarı nakit olarak sak
lanacak veya en çok üç ay vadeli ha
zine bonosu mübayaatında kullanıla -
caktır. Geride kalanın yarısı hazine 
bonosu ve tahvilleriyle devletin kefa
leti altında bulunan tahvilat veya mes
kuk ve resmi ayarlı altın mukabilinde 
umumi ikraz ve diğer yarısı da hazine 
bonosu veya tahvilleriyle nemalandı
rılacaktır. Bu nispet, ihtiyaca göre 
mürakabe heyeti karariyle değiştiri

lebilecektir. 

ULUS 

Ölüm cezaları 
hakkında Meclise 
gelen tezkereler 
Dün hükümet tarafından Kamutaya 

sekiz ölüm cezasına çarptırılma hak
kında tezkere gelmiştir. Bunlar, Baf
ra'nın Demşek köyünden Hüseyin oğ
lu LQtfi Tanrıver, Eceobad'ın Tursun 
köyünden Mehmet karısı Didar Sa -
vaş ve Mehmet oğlu Adil Göreyin, E
regli'nin, Ömerli köyünden Çolak o -
ğullarından Durmuş oğlu Bayram Ok
tay'ın; Erzincan'ın Başköy nahiye
sine bağlı Veringah köyünden Yunan 
oğlu Beros, diğer adı Yaşar Özdemir'
in; Lüleburğaz'ın Çeşme kol köyün • 
den Veli oğlu Hasan Altınırmak ve 
Mehmet oğlu Recep Çimir'in; Kayse
rinin İspiti köyünden Emin oğlu E -
dip diğer adı Mehmet Gelen'in Rize'
nin Çamlıbel mahallesinden Şatır o -
ğullarından İbrahim oğlu Mehmed'in 
Vezir köprünün Taşkale mahallesin
den kara Mehmet oğullarından Cemal 
Sakarın ölüm cezalarına çarptırılma -
lan hakkındaki evraktır. 

Pazarlıksız satış 

kanununun tatbik 

sahası genişliyor 

İktisat vekaleti, Ankara, İstanbul ve 

İzmir'de tatbik edilmekte olan pazar
lıksız satış kanununun diğer bazı mü

hinı vilayet merkezlerimizde de tatbik 
edilmesi için tetkikler yapmakta idi. 

Vekalet, bu tetkikleri sırasında mü • 
him vilayet merkezleri ticaret ve sana

yi odalarından bu husustaki mütalea

larını da sormuş bulunuyordu. Haber 

aldığımıza göre iktisat vekaleti pa -

zarlıksız satış kanunu hükümleri tat

bik olunacak şehirlerimiz üzerindeki 
son tetkiklerini ikmal etmek üzer~dir. 

Yakında pazarlıksız satış usulü tatbi
ki istenilen şehirlerimizin isimleri ic
ra vekilleri heyetinin tasdikine arze
dilmek üzere baş vekalete verilecek -
tir. 

Pazarlıksız satış ka·nununun 
daha iyi tatbiki için tedbirler 

Günün pesinden 
1 

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

........... - ........... ~ ................. .. 
Üç ve otuz: 

Ankara'ya yeni gelip burada 
sebze ve meyva işleri yapmak Üzere 
kendisine dükkan arıyan bir vatan -
daş şunları anlattı: 

"- Ankara'da toptan sebze ve 
meyva işi Suluhanda yapılmakta
dır. Suluhan evkafın malıdır. Bura
yı bir kabzımal toptan kiralamıştır. 
istediklerine dükkan dükkan icara 
veriyor.,, 

Ve kendisinin Ankara'yı neden 
tercih ettiğini uzun boylu anlattık • 
tan sonra elindeki telgrafı gösterdi: 

"- Bakınız, bu telgraf Antalya· 
dan geliyor. Hatay'da taze baklanın 
kilosu üç kuruştur!,. 

Karşınızdakine ne kadar itimadı
nız olursa olsun, gözünüz bu raka • 
mın bir telgraf hatası olup olmadı • 
ğını anlamak için satırlara takılıp 
kalmaktadır. Kendi kendinize bir 
sürü muhakeme yürütüyorsunuz: 

" - Geçenlerde Büyük Millet 
Meclisi toptan gelen mallar üzerin
den gümrük resmini kaldırmıştı. 
Geriye bir nakliye, bir de normal 
kar kalıyor. Hatay'dan buraya ge
len bir maim kilosuna teren ve sair 
masraf olarak ödenen nihayet beş 
kuruştur. Güzel ..• Alınışının yüzde 
yüzünü de kar olarak koyunuz: e -
linize bir on bir rakamı çıkıyor. Fa
kat Ankara'da bugün taze bakla 
otuz kuruştur. 

Ve size bu işte ihtısası olduğunu 
söyliyen vatandaşa soruyorsunuz: 

" - Peki, siz Hatay'dan bu taze 
baklayı üç kuruşa satın alırsanız 

burada kaça satacaksınız? 
"-Tabii piyasa fiyatına ... ., 
Üç kuruşa alacağı mah, otuz ku

ruşa satanın mucip sebeplerini de 
şöyle izah etti: 
"- Ben, getireceğim muayyen 

miktardaki malı piyasadan a§ağıya 
satabilmem için iki şey lazımdır: e
vela ihtiyaca yetecek kadar mal 
getirmek ve sonra bol para ... ,, 

Bu, belki de böyledir. Fakat şe
hirlerimizd e hay•• pahalılığı ile 
mücadele etnı~ için kurulmu§ olan 
te§kilat, kredi müesseseleri ve niha

yet bütün alakalılar, el birliği yapa-

14 - 4. 1939 
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Bu haftaki m açlar 

Beşiktaş takımı· 
Ankara'ya geliyor 

Bu hafta Ankara gene canh spor günleri yaşıyacaktır. Yüksek 
mektepler, liseler talebe takımlariyle mahalli kulüplerin futbol 
müsabakaları dı~ında milli kümenin en enteresan ve neticesi me· 
rakla beklenilen iki maçı yapılacaktır. Cumartesi ve pazar günle
rini heyecanla dolduracak bu maçlardan başka, her hafta olduğu 
gibi bisiklet müsbaka ve gezintisi yapılacaktır. Ayrıca atletizm 
müsabakaları yapılması mukarrerdir. 

l Bisiklet ve atletizm. müsabakaları: 

ıl 1 /& v A na ait program şu dakıkada gazeteını· 
.. ~ ze gönderi11:°iş de.~ildir. l:"a~at futbol 

1 

maçlarına aıt teblıg gelmıştır. 19 ma-

*7~ ~ 
yıs stadyomunda yapılacak bu müsa-

-:-_--: bakalara ait programda yukarıda da 
~ yazdığımız gibi milli küme karşılaş -

' masına ait olanları en mühimidir. 
t::::===~==~===~===:::! Bu maçlar Beşiktaş takımı ile De· 

Dün şehrimizde hava 
açık geçti 

mirspor ve Ankaragücü arasında ola
caktır. Cumartesi günü Demirspor'la. 
pazar günü de Ankara gücü ile maç 
yapacak olan Beşiktaş takımı bugün 
akşam şehrimizde bulunacaktır. Fe
nerbahçe'yi 3 - O yendikten sonra en 
kuvetli şampiyon namzedi olan Be • 

esmiştir. Günün en düşük ısısı sıfı _ şiktaş için Ankara maçlarını kazan • 
mak bir zaruret olmuştur. Fakat De • 

Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar garpten saniyede 1 metre hızla 

rın altında 4, en yüksek ısısı da sıfı -

rın üstünde 13 derece olarak kayde -
dilmiştir. Dün yurdun Van vilayeti ve 

civarında kar yağmış, Karadeniz sa -

hillerinde hava bulutlu ve yağışsız 

geçmiş, diğer mıntakalarda ise açık 

geçmiştir. Son yirmi clört saat için -
deki yağışların kare metreye bırak -

mirspor ve Ankara gücü ona bu fırsatı 
verecekler mi? Çünkü her iki takım 
bugün milll kümede en iyi vaziyette 
bulunan kulüpler arasındadırlar Çok 
tabii olarak bu güzel vaziyeti bozmak 
istemiyeceklerdir. Bütün bu noktalar 
göz önünde tutulursa maçın ehemiyeti 
anlaşılmış olur. Bu hususta düşüncele
rimizi ortaya koyan yazımızı yarınki 

tıklan su miktarları, Siirt'te 25, Or - sayımıza koyacağız. 
du'da 21, Çarsarnlv»..ı~ ""· n----··- ~,, 'Rn haft~ 19 mayıs stadyomunda ya
nıarcıın'de 8, Tokat'ta 7, Sivas'ta 6, pılacak musabaıcaıar 1:ı1~ ı. .. ,:ı,.n terbi

yesi Ankara bölgesi futbol ajanlığiyıe 
Terme'de 5, Kayseri, Rize, Giresun ve 

Hope'de 4, diğer yağışlı yerlerde de 

1-3 kilogram arasındadır. Rüzgarlar : 

okul spor yurtları başkanlığından 
mÜ§tereken gönd,.riı,.n tebliğ şudur; 

15 nisan 939 cumatresi: 

küçükmerkezlere kadar ya_rılacagı ı -
çin müessesenin memleketm her t~ra
fında tasarrufu teşvık hususunda ıs -
tifade edilebilecek mesleki bir vasıta 
teşkil edeceği göz bntine alınarak, san
dığın küçük tasarruf tevdiatını da ka
bul etmesi muvafık görülmüştür. 

Sandık, Kamutay ın alakalı dört en
cümenince seçilecek dört mebusun da 
iştirakiyle teşekkü ede~:k yükse~ 
bir murakabe heyetınin fılı kontrolu 
altında bulunacakt r. İstanbul, İzmir 
gibi muameleleri ço~ olan. Aşehirlerde 
şubeler açılacak ve dıger vılayet ve ka
zalarda fazla masraf yapılmasına mey
dan vermemek için Fransa'da olduğu 
gibi, sandık işleri, munzam bir vazife 
şeklinde maliye memurları tarafından 
tedvir edilecektir. 

Sandıktan yapılacak ikraza muka -
bil terhin edilecek tahvilat veya altın
lar terhin edildikleri zamandaki 
kıymetlerinden yüzde onunu kaybeder 
veya zamanında ödenmezse borçluya 
veya ikametgahına bir ihbarname teb
liğ edilecektir. Bu tebliğin hükmü 
borçlu tarafından ifa edilmediği tak
dirde rehinler, sandıkea, doğrudan 

doğruya borsa ray ici üzerinden satı -
larak sandığın masrafiyle beraber ala
cağı istifa olÜnacak ve satış bedelin -
den fazla kalırsa sahibine iade oluna
caktır. 

İstanbul, 13 (Telefonla)- Pazarlık rak müstahsilin üç kuruşa sattığı Trakya' da cenuptan saniyede 3, Ko -
sız satış kanununun nok-•u nnkt:.:u. \,,ir ancı.h, aıüstehlikin otuz kuru~a caeli, Ege ve cenup Anadolu'sunda 

na tatbiki için belediye emrindeki yemesiyle neticelenen tezadı tasfi. garpten 7, di ğer mıntakalarda şi -
murakabe heyeti kafi görülemediğin- d 1 ·? ç·· k'" h" b" maiden en çok 9 metre hızla esmekte-

"Futbol tik müsabakası" antrenman 
sahası. Ticaret lisesi - Maarif cemiyeti 
lisesi. Saat: 14 de. Hakem: Mahmut I-

den İktısat Vekaletinin İstanbul'daki ye e emez er mı· un u ıç ır 
mantık ve görü, tarzı bulamazsınız dir. En düşük ısı sıfırın altında Kars, 

kontrolörlerinin de bu işte yardım et-
meleri bildirilmiş, bu suretle mura - ki, bu iki rakam arasındaki büyük Sivas ve J\fyon'da 6, Erzurum, Kütah-
kip ve müfettişlerin sayısı 25 i bul- farkı, sizi inandırarak ve tatmine- ya ve Bolu'da 7, Yozgat'ta 8 derece -
muştur. derek izah etmİ§ olsun... dir. En yüksek ısı da Edirne, İzmir ve 

Sandıia yatırılması mecburi 
olan paralar: 

Sandık mevcudunun işletilmesinden 
hasıl olacak varidat ile sandığa yatı -
rılan menkul kıymetler için alınacak 
muhafaza Ücretleri ve sandığa yapı· 
lacak yardımları sandığın varidatını 

teşkil edecektir. Sandığın masrafları
nı teşkil eden verilecek faizlerle bera
ber idare masrafları çıktıktan sonra 
kalacak karın yüzde onu maliye veki
linin muvafakatiyle sandık müdürlü
ğünce tespit edilecek esaslar dairesin
de sandığın munzam vazife şeklinde 
kullanılan memurlarına dağıtılacak ve 
kalanı ihtiyat sermaye hesabına nak
lolunacaktır. 

Sandığa ait bütün para ve mallar 
devlet malı hükmündedir. Bunları ça· 
!anlar, ihtilas edenler, zimmetine ge -
çirenler veya her ne suretle olursa ol
sun suiistimal edenlere devlet malları 
hakkında işlenen bu gibi suçlara ait 
hükümler tatbik olunacaktır. Sandığa 
yapılacak ihtiyari tevdiattan her şa -
hıs için bin liraya kadar olan kısmı 
hacz olunamıyacak, yalnız faizi hacz 
olunabilecektir. 

Sandığın kanun ve nizamnamesinde 
tasrih olunan muameleleri ile bunlara 
ait evrak ve senetler her türlü damga 

ve sair resimlerden muaftır. 
Her ne suretle olursa olsun bu ka -

nun hükümlerine göre sandığa yatı
rılan para ve menklil kıymetlerin ken
disine mevdu bulunan veya bunların 
borçlusu olan her şahıs bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten altı ay için
de yanındaki para ve menkul kıymet
leri bir beyanname ile sandığa yatır -
mıya mecbur bulunacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi büdceli 
daire müesseselerin büdce emaneti ve 
emanet hesaplarında kayıtlı paralarla 
menkl,l.1 kıymetler, bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren tasfiyeye tabi tu -
tularak menktil kıymetler azami altı 
ay zarfında aynen ve paralar da bu ka
nunun neşri tarihini takip eden mali 
yıl iptidasından itibaren üç senede ve 
iiç müsavi taksitle depozito ve emanet 
sandığına devrolunacaktır. 

İlk kuruluş senesi tesis masrafları 
olmak üzere, maliye vekaleti sandığa 
ihtiyaca yetecek kadar avans vermiye 
salahiyetli olacaktır. 

iki tarih: 
Antalya'dal8, Bodrum'da 19, Nazilli'-

20 derecedir. 
D ün , tair A bdülhak H amit 'in ö-

lümünün birinci yıldönümü idi. Bu Madam Pittard dün lstanbul' da 
yaslı günü göster.~n takvim yaprağı 

bize bir §ey daha hatırlatmalıdır: 

o zamanın kurtulut yılı dönümünü .. 

Zengin tarihe sahip olmak hu su
si bir kıymettir: bir acının yerini, 

bir iyi gün hatırası dolduruyor. 

KUTAY 

Kızılay'ın senel ik 

kongresi toplanıyo r 

Kızılay Umumi merkezinden: 
Kızılay cemiyetinin senelik alela

de kongresi 17 nisan pazartesi günü 
saat (10) da Yenişehir'deki merkezi 
umumisinde toplanacağından sayın 

murahhasların ve merkezi umumi a
zasının teşrifleri rica olunur. 

bir konferans verdi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Madam 
Pittard Çapa kız muallim mektebin
de bugün bir konferans vermiştir. 

Konferanstan sonra mektepte şerefi
ne bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Garp l isanı bilen 

memurların im tihanı 

Devlet memurlarından bir garp li
sanına vakıf bulunanların bir derece 
terfi ettirilebilmesini temin için mart 
ayı sonlarında açılmış bulunan imti -
hana girenlerin imtihan evrakları ma
arif vekaletine gelmiştir. Maarif ve -
kaieti talim ve terbiye dairesi imtihan 
evrakları üzerindeki tetkiklerine bu -
günlerde başlıyacaktır. 

Projenin hususi b r maddesine gö -
re, medeni kanun, borçlar kanunu, 

hukuk usulü muhakemeleri kanunu, 

ceza muhakemeleri usulü kanunu, ti
caret kanunu ve bu kanunun deniz ti
caretiyle alakalı ikinci kitabı, icra ve 
iflas kanunu, noter kanunu, artttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu, umumi men
faatler için istimlak kararnamesiyle 
bu kararnameye ek kanun, umumi 
menfaatler 1.çin fertl re ait arazi ile 
taş ocaklarının muvakkaten işgal su
reti hakkındaki kanun, demiryolları 
istimlak kanunu, belediyelerce yapı -
lacak istimlak hakkında kanun, tahsi
li emval kanunu ile diğer kanunlarda 
veya malsandıklarına ve sair yerlere 
yatırılması tasrih edılmiş olsun veya 
olmasın depo ve emanet olarak yatı -
rılacak ve mahkemelerle icra daireleri 
noterlerce alınan para ve menkul kıy
metlerin depozito ve emanet sandığı
na yatırılması mecburı olacaktır. 
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Umumi muhasebe kanunu mucibin -
ce emanet hesabına kaydolunan para
lardan emanet hesab na kaydedildiği 
mali yılı takip eden mali yıl sonuna 
1 adar sahiplerine tedıye edilmiyen 
paralar da sandığa yatırılacaktır. Em
lak ve eytam bankasına tevdi oluna
cak yetimlere ait paral r hakkındaki 
hükümler mahfuz bulunmaktadır. 

Adli ve idari makamlarla noterler, 
kabul edecekleri para ve menkul kıy • 
metlerin en çok yirmi dort saat içinde 
sandığa yatırmaya mecbur bulunmak
tadırlar. Para ve menkul kıymetler hiç 
bir suretle yedi adil olarak hakiki ve
ya hükmi şahıslara tevdi olunamıya

caktır. 

Aldığımız mektuplara 

dair ! 
lngiUz gazete ve mecmuaları, o -

kurlarından aldıkları mektupları sık 

sık neşreder/er ve ben de fırsat düş
tükçe bunları okumaktan hoşlanı -
rım. İngiliz okurlarından geri kalmıya -

Bunlardan kimisinde güzel espri- cak derecede sarih isim ve adresler 
/er, kimisinde gazetede çıkmış bir yazılıdır. 
makaleye,.yahut her hangi toplan • Bir kısmı iltifat etmese bile ga -
tıda söylenmiş sözlere verilmiş ce - yet haklı olarak yanlışlarımızı dü -
vaplar görülür. zeltir ve içinde iyi niyetin, bilginin, 
Mevzularını bir tarafa bırakınız. ins3fın gün gibi parladığı bu mek

Fakat bu mektupların büyük husu- tuplar, bizi birinci katagoriye da -
siyetlerinden birisi de şudur: Hep- hil mektuplardan daha ziyade sevin
sinin altında ad, soyadı, şehir, ma- dirir : 
halle ismi, ev ve yahut apartman nu- Onların dediklerini yapmıya, dile-

Sandının vazifeleri: ""' marası, yani eski bir askerlik tabi- diklerini yazmıya savaşırız. 
Salahiyetli memurları tarafından a- rini kullanalım, gönderenin çiçek Mesel~ geçenlerde Sivas'tan ge -

tınan paralarla menkul kıymetlerden künyesi vardır. len imzalı bir mektupta şöyle deni-
sandık mesut bulunacaktır. Sandığa Gazetelerde gündelik fıkra yazan- liyordu : 
tevdi edilecek paralar mukabilinde ve- /ar, hele bu fıkralarda, bizim gibi, "Ulus'un S nisan tarihli nüshası -
rilecek faizin nispeti murakabe heye· kötüye, yanlışa, yakışıksız ve uy - sının yedinci sayfasında lstanbul 
tinin mütaleası alındıktan sonra ma - gunsuza ilişmeden geçemiyenler de, spor bayramına ait fotoğraflardan 

Iiye vekaleti tarafından tayin oluna • zaman zaman, mektuplar alırız. Bun- birinin altında şu yazıyı okudum : 
caktır. ların bir kısmı çok güzeldir. içle - ( Genç kızlarımız istiklal Marşı 

MenkUl kıymetler ı ın maliye ve • rindeki iltifat cümleleri mesleğimi- s<Jyliyerek Taksim'den geçiyorlar ) 
kilinin yazılı muvafakati alınmak şar- zin verdiği yorgunluğu bize unut - Bir kaç giin eve/ çıkan bir baş -
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istedim. Saygılar.,, 
Böyle nazik bir ihtar karşısında 

siz Toplu iğne olsanız, çuvaldızı 
kendinize batırmak lüzumunu duy
maz mısınız ? 

Fa.kat aldığımız mektuplardan ha
tırı sayılır bir yek(lna varanları da 
vardır ki bunlar imzasızdır; hiç ol
mazsa, uydurma imzalar taşır. Bun
larda ukalO.lığın, çok bilmişliğin 
kalbur üstü örneklerinden tutunuz 
da, tahkire, tezyife, alaya ve küfü
re kadar bir çok şeyler bulunur. 

- Eğer böyle mektuplar gelmi
yecek olsaydı, masalarınızın altına 
kağıt sepeti koymıya lüzum kal -
mazdı ! 

diyeceksiniz. 
Gene geçenlerde "Rıza Tevfik'' 

hakkında yazılmış bir kitabın ken
disi hakkında değil de, eserin deve
den büyük yanlışlarla dolu olan JU-

tım. Bir veya iki gün sonra imzasız 
bir mektup aldım . içinde geçen ba
zı kelimelerden beni tanıyan birisi 
tarafından yazıldığına hükmettiğim 
bu mektup, güya, bu osmanlı filo -
zofunun yazdığı maniler ve divan
lar tarzında manzumdu. Acemi mu
harrir veya şair, burada, aklınca, 
beni hırpalıyordu. Arkadaşlar oku
yup güldüler. 

Evelki gün aldığım bir mektupta 
da deniliyor ki : 

"Tevfik Fikret'in malum kıtasın
daki, 

Vatan için ölmek de var 

mısraındaki "de" hecesinin fazla ol
duğunu ileri sürerek (Ben, oldum 
olasıya, birinci mısradaki ölmek 
mastarından sonra gelen "de" eda
tını fazla bulurum) diyorsunuz. 

Bana kalırsa : 

1) KuJJandığınız "oldum olasıya,, 
tabirindeki "ya" hecesinin fazla o • 
lup olmadığını münakaşa etmek da
ha mantıki bir iş olur. 

2) Eğer yanılmıyorsam: 

Fakat borcun yaşamaktır 

mısraı doğru olmayıp aslı şöyledir: 

Fakat hakkın yaşamaktır 

şıtman. 

"Futbol lik müsabakası" iç saha. Dil, 
tarih, coğrafya fakültesi - Siyasal bil
giler okulu. Saat: 13.45 de. Hakem: 
Asım Kurt. 

"Voleybol müsabakası kızlara" iç 
saha. Dil, tarih, coğrafya fakültesi • 
Yüksek ziraat enstitüsü. Saat: 15.30. 
Hakem: Mehmet Arkan. 

"Futbol milli küme müsabakası" iç 
saha. Demirspor - Beşiktaş. Saat: 16.30 
Hakem: Muzaffer Ertuğ. 

16 nisan 939 pazar: 
.. Futbol lik müsabakası" antrenman 

sahası. Gazi lisesi - Sanat okulu. Saat: 
10.30. Hakem: Hasan Önen. 

"Futbol lik müsabakası" iç saha. Hu
kuk fakültesi - Konservatuvar. Saat: 
12. Hakem : Saim Şahin. 

"Futbol kupa müsabakası" iç saha. 
Ankara Galatasaray - Harp okulu id
man yurdu. Saat: 13.45. Hakem: Vah

di Hatay. 
"Voleybol müsabakası kızlara" iç 

saha. Hukuk fakültesi - Gazi terbiye 
enstitüsü. Saat 15.30. Hakem: Meh -
met Arkan. 

"Futbol milli küme müsabakası" iç 
ııaha. Ankara gücü - Beşiktaş. Saat: 
l6.30. Hakem: İhsan Türemen. 

Çağrı 
X Meclis hesapları tetkik encümeni 

bugünkü umumi heyet içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

XArzuhal encümeni bugün meclisin 
umumi heyet toplantısından sonra iç -
tima edecektir. 

çıkarılamaz.,, 

Konu!jma dilinde çok kullanıldığı 
halde yazı dilinde pek seyrek gö -
rülenr "Oldum olasıya" tabirinin 

11sonundaki heceye yapılan ıtıraza 

hem haklı, hem de haksız denilebi
lir. Bir çoklarımız - veresiye, kıra
sıya, kıyasıya gibi misaJleri de 
vardır yal - bunu "olasıya" şeklin
de kullanırız. Dün yaptığım bir an
kette "oldum olası" diyenlere de 
rastgeldim. 

Fikret'ı"n mısraına gelince mese -
lede ikinci mısraın "Fakat borcun 
yaşamaktır'" ve yahut "Fakat hak -
kın yaşamaktır" olmasında ileri 
sürdüğümüz fikri sarsacak taraf 
yoktur. 
Davamız vatan uğrunda ölüme 

hazırlığın esas- olduğunu iddia et
mekti. Tevfik Fikret böyle dü.şün -
memiştir. 

Pek uzayan bu fıkrayı burada kes-
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Kriz azıcık hafifledi 
Arnavutluğun ltalya tarafından 

İtgalinden doğan kriz azıcık hafif
lemiıtir: Italya, Yunanistan'& kartı 
bir taarruz maksadı beslemediği 
hakkında en kati §ekİlde teminat 
verdi. Yunanistan baıvekili Metak
aaa da bu teminattan dolayı ltalya 
hükümetine tefekkür beyan etmit 
ve tatmin edildiğini bildirmiştir. I. 
talya'nm lngiltere'ye de aynı temi -
natı verdiği haber verilmektedir. 
Fakat dündenberi hissedilen detan· 
tın sebebi, İtalya tarafından verilen 
bu teminattan ziyade, lngiltere ve 
Fransa1nın Akdeniz meselesiyle cid ... 
di surette meıgul olmıya baılamala
ı-ıdır. 

Almanya'nın ve ltalya'nın lngil
tere ve Fransa'ya kartı meydan o-
1.tumalarma rağmen, mihver devlet
lerinin demokrat devletler tarafın

dan giritilen politika manevrasın
dan çekindiklerine ve bu cephe ile 
harbi göze alamıyacaklarına ıüphe 
yoktur. 

lngiltere batvekili Çemberleyn, 
Pitt'in tarihi "büyük ittifak" ı gibi 
bir ıebeke kcrmıya tetebbüs etmit· 
tir. Bu ıebeke içine ilk alman dev -
let Polonya oldu. Dün verilen haber
ler, Polonya ile lngiltere arasındaki 
anlatmanın aıkeri bir ittifaka kal
bedileceğini bildiriyor. Yüksek riit
beli bazı Polonya askerleri, bu mu -
kavelenin ıartlarını müzakere et
mek üzere bu hafta içinde Londra'· 
ya gideceklerdir. lngiliz • Polonya 
ittifakının akdiyle Polonya Alman -
ya'ya karıı, 1934 itili.fının imzasın
dan evelki vaziyetine geri dönmek
tedir. Şu farkla ki 1934 aeneıinden 
evel, garpta yalnız Fransa'nın itti -
fakında iken bugün her iki demok· 
rat devletin de ittifakına girmit bu· 
lunuyor. Gerçi 1934 anlatması, Al
manya ile Polonya arasındaki mü
naıebetlerin ni.zımı olacağı söylene .. 
cekse de lngiltere - Polonya ittifa -
krndan aonra vaziyetin tamamiyle 
deiittiğine tüphe yoktur. 

Almanya, Polonya ile lngiltere 
arasındaki ittifakın akdine mtuıj 
olmak için bu mukavelenin akdin· 
..ı .... ..,.cı roıonya'yı tehdit etmiıti. 
Polonya, lngiltere tarafından veri • 
len muvakkat garantiye güvenerek 
alman tehdidine aldırıt etmeyip ln
giltere ile anlaşmayı imza ettikten 
sonra alman gazetelerinin lisanı 

derhal değitmittir. Polonya'yı ka
zanmak için Almanya'nın tekrar 
bir teşebbüse giriteceğinden bile 
bahsedilmektedir. 

Sobranye'de 
gürültülü 
bir celse 

Muhalifler hükumete 

şiddetle hücum ettiler 
Sofya, 13 a.a. - Mebusan meclisin

de muhalefete mensup bir çol. .nebus
lar hükümete şiddetle hücum etmiş -
terdir. 

Staynof, bulgar milletinin Çek-Slo· 
vakya ve Arnavutluk'un akibetine uğ· 
ramak istemediğini söylemiş ve kala
balık bir bulgar heyetinin mahiyeti 
belirsiz müzakerelerde bulunmak üze
re Berlin'c gitmek üzere olduğunu ila
ve etmiştir. 

Bilhassa diğer bir mebus da bugün
kü vaziyeti 1915 deki vaziyete teşbih 
ederek alman heyetleri Sofya'ya ge -
lirken o zamanki hükümetinden de hiç 
bir teahhüde girişmemiş olduğuna da· 
ir teminat vermiş olduğunu hatırlat -

mıştır. 

Hükümet harici istizahların biHl -
müddet tehirini istemesi ve bu talebin 
de kabul edilmesi üzeri9e muhalefet 
mebusları protesto makamında müza· 
kere salonunu terketmişlerdir. 

Alınan son emniyet 

tedbirleri üzerine 

Berlin Hollanda' dan 
izahat isliyecek 

Berlin, 13 a.a. - "Nasyonal Say -
tung" gazetesinin yazdığına göre, al • 
man hükümeti, Holanda hükümctine 
müracaat ederek Almanya hudutların· 
da Holanda'nın tevessül ettiği sefer -
bertik tedbirleri hakkında izahat isti· 
yecektir. 

Bu gazete mezkfir tedbirleri "Ho -
landa'nın tahrikleri" auretinde tavsif 
ederek diyor ki: 

"Biz alınanlar için Holanda'nın se • 
ferberliği gülünç olduğu kadar dam§.
nasızdır. Bu seferberliği Almanya'nın 
tehditleri değil Londra'nın uyandır -
dığı panik doğurmuştur." 

Sovyet harp gemileri 

hakkında bir tekzip 
Moskova, 13 a.a. - Tas ajansı teb

-ııe P.diyor : 

Fransı:ı, ·~.an ve ingiliz matbuatı, 
Arnavutluk hiidiselerıyı. •lakadar ol
mak üzere sovyet kruvazör ve torptdo
larının Boğazlardan Yunanistan'a 
doğru ceveliinına dair bazı şayiaları 

yaymaktadır. 
Tas Ajansı, bu haberin katiyen doğ 

ru olmadığını beyana mezundur. Son 
on beş gün içinde Karadeniz sovyet 
filosundan hiç bir torpido veya kru -
vazör Karadeniz Boğazından geçme· 
miştir. 

ULUS 

Hitler'in doğum günü dolayısiyle 

Danzig'de mühim 
nümayişler yapılacak 

Varııova, 13 a.a -
B. Hitler'in doğu -
munun yıldönümü 
münasebetiyle bu 
ayın 20 sinde Dan· 
ıig'de mühim nü
mayişler yapılacak
tır. 

Kurjer Polski'nin 
öğrendiğine göre, 
Danzig parlamen -
tosunun nasyonal -
sosyalist mebusları 
o gün bir toplantı 

yaparak, 
1 - Milletler ce

miyeti aıt komise -
rinin istifasını, 

2 - Danzig'in 
ruhen Almanya ile 
birlik olduğunun 

ilanı, 

3 - Serbest şeb- Danzig'den bir görünüş 
rin kanuni statüsünü kati olarak tan· .----·---------·---
zim etmek maksadiyle müzakerelere 
girişilmesini istiyeceklerdir. 

Danzill senatosunun protestosu 
Danzig, 13 a.a. - Danzig senatosu, 

Danzig topraklarına Polonya trenle · 
rinden serbest şehrin idaresi aley · 
hinde yazılmış bir takım beyanname· 
ler atılmasını Varşova hükümeti nez· 
dinde şiddetle protesto etmiştir. 

Polonya'nın Berlin sefiri 
işinin başına döndü 

Varşova, 13 aa. - Polonya'nın Ber· 
lin sefiri B. Lipski, vazifesi başına 
dönmek üzere dün Varşova'dan ayril · 
mıştır. 

B. Lipski, Varşova'da B. Bek ile 
görüşmü~tür. 

B. Bek, dün ingiliz ve japon sefir • 
!erini de kabul etmiştir. 

Hariciye nazır muavini kont Szem· 
beck, yunan orta elçisini kabul etmiş
tir. 

Polonya'dan Almanya'ya iltica 
edenler 

Berlin, 13 a.a. - "Garp Polonya bir
liği" nin itisaflarından kaçan Polon
ya'daki alman ekalliyetlerinden yüz 
kadarının Danzig'e iltica etmiş ol 
dukları haber verilmektedir. Polon • 
ya'daki alınanların bir çok hareketle · 
re maruz kalını§ oldukları ve hatta 
bunlara ait emlakte yangınlar çıka 
rılmış olduğu bildirilmektedir. 

Almanya Polonya'nın üzerine 
yürüyecekmiş 

Paris, 13 a.a. - Övr gazetesine Ber
lin'den bildiriliyor : 
"Almanya'nın 15 nisan tarihinden i· 

tibaren Polonya üzerine yürümiye ha
rır olacatı ve diğer taraftan Bcrlin 
hilkilmetinin Franko'ya mutlik suret • 
te emniyet edebileceği mütaleasında 

bulunduğu tahmin olunmaktadır.,, 

Bir yaıak kararı 
Varşova, 13 a.a. - Lodz makamları, 

alman ekalliyetini südet alınanların • 
kine müşabih olan üniformalarını giy 
mekten menetmiştir. 

İtalya'nın verdiği 

teminattan sonra 

Atina basınının 
tefsirleri 

Atina, 13 a.a. - Atina ajansı bildi-
riyor: 

Dün telgrafla gelen İtalyan beya · 
natı hakkında tefsiratta bulunan gaze
teler, bunun B. Mctaksas'ın pazartesi 
günü yunan milletine radyo ile verdi· 
ği mesajda bahsedilen ve milleti iı
tik1.il ve bütünlüğünün hiç bir suret
le tehdit altında olmadığı hakkında 
temin ederek istinat ettiği en mühim 
unsurlardan biri olduğunu kaydedi · 
yorlar. 

Gazeteler, beynelmilel gerginlik 
dolayısiyle mukadder olara ortaya 
çıkan şayialara bu suretle nihayet ve -
rilmiş olduğunu bildiriyorlar. 

Memlekeıin kuvetine sarsılmaz iti
madı olan ve milli hükümetinin hadi
selerin seyrini ihtimamla takip etti
ğini bilen elen milleti, 1936 ağusto
sundanberi giriştiği uzun ve müsale -
metperver ağır mesaisine devam et
mektedir. 

Macarisfan'ın Cenevreden 
ayrılııının sebepleri 

Budapeşte, 13 a.a. - Hariciye nazı· 
rı kont Çaki bugün hariciye encilme· 
nindeki beyanatında Macaristan'ın 
Milletler Cemiyetinden çekilmesini 
izah ederek demiştir ki: 

Almanya'nm Polonya'yı lngilte· 
re ile bir anlaıma imzalamaktan 
vazgeçirmek için takip ettiği tehdit 
politikasını, timdi de ltalya Yuna -
nistan hakkında takip etmektedir. 
ft-•dan verilen bir haberde "Yu
nanistan'a venıc.... ••rantinin, bu 
memleketin, lngiltere tan"--'"" 
laMvvur edilen çevirme ıiatemine 
ıirmemeai ıartiyle muteber,, oldu -
ğu bildiriliyor. Eğer ltalya Yuna· 
nistan'ın iıtikliline ve mülki ta
mamlığma hürmetkar iıe, bu istik -
lalin lngiltere tarafından da garan· 
ti edilmeainden endiıe etmemelidir. 
Küçük devletleri lngiltere'nin etra -
fına toplayan İngiliz cizibesinden 
ziyade alman ve İtalyan dafiaaıdır. 
Yani bu devletleri, lngiltere'nin ku
cağına atan mihver devletleridir. 

Gerek Almanya ve gerek ltalya, 
ıon zamanlarda küçük devletlerin 

istiklallerine pek az hürmetkar oı- Her türlü baskın hareketine karşı 
duklarını göstermiılerdir. Gazete - --------------------------------

"- Milletler Cemiyetinden çekili . 
şimiz uzun düşüncelerin bir neticesi -
dir. Ve tam serbest olarak vuku bul • 
muştur. Bunu başka teahhüdlere gir
diğimizden veya gireceğimizden do -
layı değil fakat çetin mücadelelerle 
dolu olacağı anlaşılan istikbalde mil -
!etin serbestisini daha geniş bir mik· 
yasta temin etmek için yaptık . ., 

Macar - Romen münasebetleri 
Buda.peşte, 13 a.a. - Hariciye nazı· 

rı Kont Çaki mebusan hariciye encü
meninde yaptığı beyanatta, Romanya 
ile Macaristan münasebetlerini bir a
rada en iyi bir şekilde halletmek i -
çin ekalliyetlere dair bir mukavele ak
tedilmesi hususunda Macaristan'ın 

Romanya'ya yaptığı teklifi idame ey· 
lediğini söylemiştir. 

leri de bu devletlerin siyasi ve iktı-
aadi istikli.llerini tehdit eden mÜs· 
takbel pli.nlardan bahıetmektedir • 
ler. Bu tartlar altında orta Avrupa 
ve ıark devletleri, emniyetlerini, o • 
toriter devletler tarafından verilen 
teminattan ziyade lngiltere ile an -
laıamkta ararlarsa, emniyet kaygı
aınm ve aklı selimin dikte ettiği yol 
üzerinden yürümüş olurlar. 

A. Ş. ESf.,ER 

Mısır' da alınan 

askeri tedbirler 
Kahire, 13 a.a. - Gazetelerin yaz • 

dığına göre, Mısır ordusunda bütün 
mezuniyetler geri alınmış ve kıtaat 

kışlalarda toplanmıştır. İngiliz donan
masına mensup bir çok parçaların bu
gün İskenderiye'ye gelmesi bekleni 
yor. 

Sir Percy Loraine 

Roma sefiri oldu 
Londra, 13 a.a. - Roma sefiri Lord 

Perth, ıiyasi hayattan çekilmek üze -
re on gilne kadar Roma'dan ayrıla • 
caktır. Mumaileyhin yerine Sir Percy 
Loraine tayin edilecektir. 

Fransa hudutlarda 
emniyet tedbiri aldı 

Pariı, 13 a.a. - Kabinenin ittihaz ettiği askeri tedbirler müna· 
sebetiyle Daladiye, matbuata yaptığı beyanatta Fransa'nın kendi 
müdafaasını kuvetlendinnesi ve taarruzlara kar§ı koymak azmin
de bulunan bütün milletlerle olan tesanüt bağlarrnın artırılmaaı 
lazım geldiğine dair 29 marttaki nutkunu hatırlattıktan sonra,, 

itte bunun içindir ki hükümet 
Fransa'nın ve İmparatorluğunun 
hudutlarını her türlü baskın ha
reketi·ne kartı garanti edecek 
tedbirleri almıştır.,, demiştir. 

Daladiye, ordunun, milli: müdafaa 

işçilerinin ve büt~n mi.iletin ~ö~terdi
ği sükfınct ~e azım ~-umunesını tak -
dirle yiidedıp teşekkurde bulunmuş 

ve demiştir ki: 

Fransa ve diiier devletler 
,._ Fransa, büyük Britanya ile ve 

keza Amerika, Rusya, Polonya ve Bal 
kan antantı ile daimi temas halinde 
bulunmaktadır. Fransa'nın maksadı, 
başka bir milletin hayatı menfaatleri-

• dokunmayı düşünmiyen, günün 
:eselelerini halisane bir tarzda tet
kikten imtina etmiyen ve tahakküm 
teşebbüslerine katiyen karşı koymak 
azminde bulunan mille.tlerle teıriki 
mesai tesis eylemektedır.,, 

Fransız topraklarını ve imparator
luğunu her türlü .tecavüzlerden koru· 
mak ve milletlerin, istiklalini tehdit 
edecek her türlü teşebbüslere karşı, 

mütesanid bir tarzda himayesini araş
tırmak .. İşte fransız hükümetinin, 
meauliyetini tamamiyle müdirk ola· 
rak takip ettiği siyaset budur. Hükü
met, vatan mukadderatının himayesi· 
nin icap ettirdiği vazifeden a&la ka
çınmamak hususunda sarsılmaz bir a· 
zimle hareket edecektir. 

BB. Da/adiye ve Bonne'nin 
temasları 

Paris, 13 a.a. - Bu sabah Başvekil 
Daladiye, hariciye nazırı Bonne'yi 
kabul ederek 45 dakikadan fazla gö · 
rüşmüştür. 

Hariciye nazırı Bonne bugün öğle· 
den sonra evcil Polonya ve müteaki
ben Sovyet elçilerini kabul ederek u
zun müzakeratta bulunmuıtur, 

Litva·nya'da bir komplo 
tetebbüsü 

Varşova, 13 a.a. - Polonya ı_nat~u: 
atı, Litvanya memurlarının şımdıkı 
Cernius hükümetini devirmek ve ye
rine B. Tubelis'in riyaseti altında al· 
man taraftarı bir bükümet getirmek 
maksadiyle Bertin tarafından tertip 
edilmiş bir komployu ortaya çıkarmış 
olduklarını haber vermektedir. 

......................................... 
J • 

23 Nisan Çocuk bayramı ve: 
bunu takip eden haftanın çocuk: 
haftası olarak tesidi, halkımızın: 
en büyük ve en ileri yurt davası: 
olan çocuk. ihtiyaçları üzerine: 
dikkat nazarlarını çekmek emeli- : 
nı gütmektedir. : 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi • . --•...................•....••....••••••• ,.. 
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iSTANBUL 
CUMHURİYET 

Tereddüt 

Nadir Nadi, bu baımakalede, tereddüt 
etmemek, süratle karar vermek ve sürat
le işe koyulmak, totaliter devletlerin mü· 
meyyiz vasfı, bunun tam zıddı bir yavaş
lık ve tereddüt ise demokrasilerin mü· 
meyyiz vasfı olduğunu, habeş harbinden 
beri devam eden misallerle izah ediyor 
ve eski nizamın muhafazası uğrunda ba~ 
21 ihtimalleri göze almak fedakirhğında 
bulunnuyan demokrasilerin ıimdi daha 
büyük fedak3.rlıklarla kar1ıla1tıklarmı 
fakat ,eski nizamın yok olduğunu, şimdi 
yeni bir nizam teessüs edeceğini söylÜ· 
yor ve bu nizamın şerefi totali terlere mi, 
yoksa demokrasilere mi ait olacağı sua
lini irad ediyor. 

Korlanaktan korkmalıyız 

Peyami Safa, hidiseler arasında sütu· 
nunda, memleket içinde neısredilen teli.ıs 
verici haberleri mevzuubah.a ederek, böy
le günlerde bu gibi hareketlerin memle
ketin iktısadi hayatındaki fena tesirleri
ni izah ve günde üç tabı yapan gazeteleri 
tenkit ettikten sonra dışarıdan gelen boz
guncu tesirlere içeriden yapılacak muka· 
vemeti hazırlamıya &'azetecilerin memur 
olduğunu söylüyor ve kimsenin telişına 
mahal olmadıiınr, bizi korktuğumuza a· 
sıl uğratacak ıeyin bu korku olduğunu 
illve ediyor. 

TAN 

Batı bozuk İtalyan gazeteleri 
çok gülünç mevkie düşiıyorlar 

Aka Gündüz, bazı italyan gazeteleri
nin Türkiye hakkında.ki tehditkir yazıla
rına mukabele ediyor ve Türkiye'nin e
mir ve kumandaya tibi bir devlet olma· 
dığını, bugünkü dünya hidiıeleri içinde 
de kimseye bağlı bulunmadı&ını söyliye
rek "Biz sadece istiklilimi:ıi, hürriyeti
mizi ve benliğimizi biliriz. İş oraya cel
miye &'Örsün., dedikten sonra, o nevi İtal
yan gazetelerinin yüksekten atıp tutma. 
larıru kendini bilmezlik diye tavsif edi
yor ve "Yalnız şu Avrupa'da değil, şu a
vuç içi dünyada kırk kiısiyiz, biribirimizi 
biHri_.,, diyor. 

Yedi polis memuru rÜJvet 
almak suçiyle tutuldu 

İki mühim rü1vet hidiseai tahkikatını 
ikmal eden Emniyet müdürliiiünün rüt-' 
vet suçlusu iki baıs komiserle dört komi
ser muavinini ve bir poliı memurunu 
derhal Polislikten tard ve adliyeye tevdi 
edildiiini, bugünJen itibaren duruşmala
ra baıılanılacağını yazıyor. 

Mütecaviz İtalyan gazetelerine 
cevap 

Günün meseleleri sütununda, Türkiye 
hakkında tchditki.r neşriyat yapan bazı i
talyan a:azetelerine cevap veriyor ve Tür· 
kiye hakkında kullanrlacak lisanın bür
metkir bir lisan olmaar icap etti&i hatır
latılarak, Türkiye ile İtalya araaındak.i 
dostluğu ihlil edecek ortada hiç bir hi
diıe bulunmadığı halde bu tarzda yazılar 
yazmanın çam devirmek olduğu izah e
dildikten sonra, Bari radyosunun neırl
yatına temaı ediliyor ve bu seslere gem 
vurulması iateniyor. 

İKDAM 
Türk hükümetinin beyanatı 
~met Aj:ao&:lu, bu başmakalede, baı· 

vekıl Dr. Refik Saydam'ın Mechs'teki be· 
yanatı münasebetiyle, türkün sulha bai· 
hlıiını ve milli istikl.illere karşı olan 
hürmetini tebarüz ettirdikten sonra, yal· 
nız türkün aulbçulugunu yanlış anlamı· 
mak lizım &eldiğini, türk vatanına do· 
kunulduğu taktirde bütün türklerin bir 
tek vücut gibi dikilmiş &örüleceğini SÖY· 
lü~or ve baıvekiJin dediği e:ibi tellşsız, 
soa:ukkanhlıkla hidiselerin inkiıafını 
beklediğimizi, yalnız tereddütlerle av
lanmak istemediğimizi, günün birinde 
emrivaki karşısında kalmaktansa ıimdi
den karar verip emrivakii bertaraf edebi· 
lecek bütün tedbirJeri almak imkirunı 
kaçırmıyacağımızı iJive ediyor. 

Bazı bankalar ihracat kredisini 
kestiler 

Son siyasi vaziyetten telişa düşen ba
zı bankaların, merkezlerinden emir al
madıkları halde ihracat üzerine muame· 
leyi keserek kredi vermemiye başladık
larını, hariçten gümrüğe celen malların 
da, sahipleri tarafından, vaziyetin inki
şafı.na intizaren çıkarılmadığını, ıümrük 
varıdatrnda bu yüzden yüzde otuz kırk 
nispetinde bir tenezzül kaydedildiiini 
yazıyor. 

YENİ SARAI!. 

Vaziyette biraz iyilik 

Hüse~in Cahit ~alçın, bu ~nkil baı
makaleıınde, lngıltere'nin Fransa ile 
müştereken biraz harekete celmeıi ve 
Yunanistan'a müı:aharet videtmesi bal
kanlardaki vaziyeti biraz iyileıtirdii;ini 
söyledikten sonra, bilmukabele İtalya'nın 
da Yunanistan'a teminat vermiıs olduğu. 
nu hatırlatıyor ve Yunaniıtan'ın bu temi· 
n~t~. ina~amakt~ ve Arnavutluk gibi, 
gunun bırındc faısızm adiletine sahne ol· 
maktan ihtirızda haklı oldutunu ilive e
diyor. 

Halkı telata veriyorlar 

Cemalettin Saraçoilu, her sabah sü
tun~da, siyaıt va.ıiyctin hiç de endiıc 
verıcı olmadııiını, mümkün ümitlerin 
kaybolmu3 sayılamıyacaıiını söyledikten 
ı~n~a. ıobataryalar harp vaziyetine ceti
rıldı., tarzında ne askerlikte ne mantıkta 
yeri olmıyan haberlerle bu vehameti büs· 
bü~ün izam etmekte bir fayda bulunma
dıgını, türklere, bu &ibi vaziyetlerde ya· 
kışan, vekar, sükO.n ve tayakkuz olduğu
nu yazıyor~ 

a leri 
a.a. Matbuat Servısı 

ltalyanlar bu ağzı 
değİ§tirmelidirler 

VAKiT 

Başmakale sütununu, bazı ita1yan ga· 
zetelerinin Türkiye hak.kınd.aki neıriya. 
tını tenkide tahsis ediyor ve Türkiye"nin 
bita["aflıKı ne şunun bunun teminatına 
bailanrnaktan ne de İtalyan tehdidine ku· 
lak verdiğimizden ile["i e:elmedigini, bi
ta["afhi:;ımızın sebebi dünya &ulhuna ve 
kendi menfaatimize hizmet etmek için 
oldugunu, türkün yalnız türk O["dusunun 
teminatına inandığını söyledikten sonra 
İtalyan gazetelerinin bu a~zı değiştirme
lerini tavsiye ediyor. 

ikinci Refik Saydam hükümeti 

İşaretler sütununda, ikinci Refik Say
dam hükümetinin, Meclise, eırtki hüküme· 
te nazaran iki yeni mesele ile geldiğini, 
bunlardan birinin, Türkiye cümhuriyeti
nin tabii inkişafına tekabül eden teşkilat 
zarureti, diğerinin harici meselelerde a
lınan tedbirler olduğunu söyledikten son· 
ra kabineye i15.ve edilen iki vekfı.letin ne 
gibi zaruretler neticesinde ihdas olundu· 
tunu izah ediyor. 

SON POSTA 
Askeri mükellefiyet kanunu 

Ankara'dan aldığı hususi bir haberde hi.i
kümetin yeniden hazırlatmı;J oldugu askeri 
mükellefiyet kanunu projesini büyük mil -
let meclisine takdim ettiğini, projenin aliİ
kalı encümenlerde derhal tetkikine baıla
nacai:mı yazıyor. 

Hükümetin harici siyaseti 

Muhittin Birgen, "Her e:ün" sütununda, 
baivck:il Refik Saydam'ın üç gün evet mec· 
liste okudugu bükümet proıramının harici 
siyaseti hakk1ndaki sözleri üzerinde dura· 
rak Türkiye'ni.n sulhcu devlet sıfatiyle bUl· 
ha yardım edebilmek için mümkün olan her 
şeyi yaptığını, sulhcu siyasetinin teme1ini 

Türkiye'nin manevi kuvetinc ve milli it· 
tihadına istinat ettirdiğini, Türkiye'nin 
ayrıca derece, derece hariçteki dostluk· 
!arına da güvendiğini söyledikten sonra, 
Refik Saydam programının en kuvetli 
tarafı imzalarına karşı olan sadakatini 
bir kere daha il.in etmesi olduğunu ve 
bunun bir çok manalar birden ifade etti
ğini, türk vatandaşlarının rahat uyuyabi
leceklerini, çünkü ne bir sürpr-izle uyan
maları korkusu, ne de Türkiye'nin her 
hangi bir ıcraüjcışte atılması ihtimali bu· 
lunmadığıru ilivc ediyor. 

Böh 

.. Dikkatler" sütunu muharriri, İtalya.o 
nın., verdiği teminata rağmen, Corricrı 
di Padova ıazetcsinde intipr eden te:h ... 
ditkiir yazıların bir "böh" den ibaret ol
du&unu ve bunun aksiseda halinde bilo 
Ankara'nın yüksek kaleaine sarpmıyaca .. 
tını yazıyor. 

Türk - Iran hududunda 

Ankara'dan aldığı habere atfen türle .. 
İran hududunda yapılacak müşterek güm
rük binasının inşaatına yakında başlana.
caiını yazıyor ve binanın taksimatı hak
kında ta[sil;it veriyor. 

HABER 
Diıinya urunu kusacak 

Necip Fa.ııl Kıs.akürek, bu fıkrasında 
dünyanın kim bilir hanei nuhuset yıldı -
zının tesirine &'İterek yolunu ıaşırmıı ol
duğu bu devirde filo.ıofun ae["scm, dip. 
lama.tın sarho::,i, ilimin katil, sanatki.rın 
deli ve halkın iradesiz olduğunu yazdık
tan sonra ıöyle diyor: 

"Galiba zaman denilen ıihirbaz, had
dini aşmış tek5.mülleri, hayatın esrarlı 
bünyesinde eiıli ur'a çevirmektedir. 

Çare .Yok, d~":ya ur'unu kusacak, ga5 • 

y.ın ettırmek ıc;ın gırtlağa tüy sokuldu· 
tunu bilirsiniz. 

z_aman zaman milletlerin başına geçen 
ıarıp ve marazi tipler, içtimai ur'ları 
kusturmafa memur tüylerden başka bir 
şey olmasa gerek." 

Böyle şey doğru olabilir mi? 

Suat Der~iş, bu yazı&ında, romatizma
dan mustarıp olduğu için annesi ta.rafın· 
dan ~ocuk hastanesine yatırılmış olan bir 
Çocua:un ayagınd~ ~yakkabısı olmadıgı 
h~lde taburcu edılmış ve çocugun evine 
tıre çoraplarla dönerek büsbütün hasta. 
lan~ış oldu[::u suretindeki bir anne şika. 
Yetınd~n bahsederek yukarıdaki suali j. 
rat ed~yor. Her halde al.ikadaların bu 
b~pta ııahat vermesini, şayet bu hal va
~1 olmuşsa mesullerin cezalandırılmasını 
~ıtemekte. ve "Türk çocugu ister fakir, 
ıster ze~gın olsun çocuktur ve türk vata
nının, tur~ cemiyetinin göz bebeğidir" 
demektedır. 

SON TELGRAF 
Yalnız ve daima kendimize 
güveniyoruz 

1, Ethem ~.zz~t Benice, bu başyazısında, 
İtalya. Turkıye'yi de tehdit eJiyormu~. 

b~şvekıl Refik Saydam'ın Türkiye"nin 
bıta.:afhğı ve sulha olan sadakat ve bera 
berlıt~n~ ili.n eden beyanatı Paris siyasi 
ma~afılı.ndc İngiltere ve Fransa·nın bır 
heıım~tı .sayılıyormu$ ve Hatay'ın suı . 
han Turkıye'ye verilmesine ait n1üzake· 
rele.r bu Yüzden inkitaa uğramı~" lieklın
dekı haberleri mevzuubahi5 ederek Ha • 
~~y'ı~ Türkiye için bir hırı ve istil.i de
eıJ, hır milli hak olduğunu yazdıktan ıon. 
ra, 

11

Müdafaasının esasları ve pl3.nları 
muasır tarihin dahi başkumandanı Ata. 
t~rk ~arafından kurulan bu memleketin 
hıç kımseden ders almafa ihtiyacı yok. 
tur, .. At ürk'ün muakkibi ve milli !Sef fn. 
Önü tarihin icap ettireceği zaruretlerı za. 
manında tecelli ettirmeği, yalnız kalma
ğı, ve>'.'a,,birle$İk olmağı herke!';ten iyi bi. 
lece~tı~ de~ekte ve yalnız ve da ima 
kendımııe 1ruvenmekte olduğumuzu "):" 
eylemektedir ı ave 
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İtalya son darbeyi 
nicin indirdi? _, 

Bundan böyle İngiltere'nin sözden 
ziyade alınacak kara11 vardu 

Z
avallı Arnavutluk kı
yılarındaki bir kaç 

kulübenin obüs mermileri 
altında tahribi ve italyan 
hareketinin akıttığı kan iğ
renç bir manzaradır. 

İtalya Arnavutluğun si
yaseti ve imkanları üzerin
de esasen şüphe götürmez 
bir kontrol icra etmiyor mu 
idi? 

. 
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Alman otostrat 
şebekesi genişliyor 

1938 kanunusanisinde Almanya'nın elinde Z.645 ki
lometrelik işe yarar ve muntazam otomobil yolu bulu
nuyordu. Aynı tarihte inp halinde daha 1.816 kilomet
relik yeni yol vardı. 

Alman otostratlarını vücuda getiren Dr. Todt'dur. 

14 - 4 - 1939 
~---__..., 

( RADYO J 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
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 mlıziii - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, :ı

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Muzik (Karışık prog
ram - Pi.) 

17.30 Konuşma (İnkıtap tarihi 
dersleri - Halkevinden nak
len) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Bir kuartet - Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey

eti) Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Basri Üfler, Hamdi To· 
kay. Okuyan: Celal Tokses. 

VE SENFONİK KONSE 
LER: 15.25 Hamburg "' 
16.45 London - Recyonal 
17 Beromunster - 20.10 D 
çlandzender, Königsbcr 
Miınih - 20.15 Varşova "' 
21.30 Kolonya, Paris - p. 
T. - 22.25 Droytviç -
Doyçlandzender - 24 Par» 

ODA MUSİKİSİ: 2o..45 Fr.ı 
furt - 22.30 Doyçlandzeııd( 

SOLO KONSERLER!: ıs .. 
Stokholm - 18.12 Brüksel 
18.20 Breslav - 20.10 S• 
brük - 22.30 Viyana, Sa 
briık - 24 Ştutgart. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
s.): 6.30 Konigsberg - 1 
Hamburg, Lliypsig - zı P 
yrlandzender. 

ORG KONSERLERİ VE l{O 
ROLAR: 18.15 Kcinigsbc 
19 Ştutgart. 

HAFİF MÜZİK: 17.10 Mülll-" 
- 19 Kolonya - 20.10 Be 
lin, Breslav - 20.30 H~ 
burg 

HALK MUSİKİSİ: 17.30 Be 
!in - 18 Keza - 19 Laypsi' 
Sarbrlik - 19.20 Varşova "' 
21.30 Beromünstcr - 23.1 
Budapeşte. 

Memleketin nüfusu bir 
milyondan ziyade değildir 
ve bu nüfus sahilin birkaç 
iskelesiyle vadilerde ve 
klan zihniyetinin devam et· 
tiği iç sırtlarda yaşamakta
dır. 

Ticaret, mahalli pazarlar 
haricinde hemen münhası

ran İtalya iledir. Deniz ve 
kara münakaleleri, hatta 
küçük kabotaj bile İtalyan
ların ellerindedir. İtalyan 
mahsullerinin toptan alışı, 
satışı İtalyanların elinde
dir. Madenleri, bilhassa pet 
rol kuyularını italyanlar iş
letir. Müşavir ve teknisi
yenlerin ekserisi italyan
dır. Sermaye ve kredi İtal
yanlar tarafından temin e
dilir. 

kara, deniz ve hava askeri 
üsleri Akdeniz'de ve yakın
şarkta İngiliz mevzilerinin 
muvazenesini mahsus bir 
surette tadil eder. Siyasi 
bakımdan bu, Londra'nın 

cenubu şarki Avrupa'da 
mukavemeti teşkilatlandır
mak için yaptığı teşebbüse 
doğrudan doğruya bir dar
bedir. Deniz yolundan son
ra ,faşizm Balkan devletle
ri etrafında kara yollarını 
kesmiye teşebbüs etmekte
dir. Cenupta Almanya'nın 

şarka doğru yürüyüşünü 

koruyan kapıya bir kilit da
ha vuruyor. Bu işte alakalı 
ilk deniz devleti olan İn
giltere'nin bundan böyle 
söylenecek sözden ziyade 
alınacak kararı vardır. 

Doktora bundan dolayı Almanya'da "Führer yolları,,
nın yaratıcısı namı verilmektedir. Todt, muntazam oto
mobil yollarından bir münasebetle bahsederken, bu 
muazzam yolların Almanya'da otomobil turizmini in
kişaf ettireceğini ve "Büyük Almanya,, nın motorla!j
masını temin edeceğini söylüyordu. Bu geniş otomobil 
yollarının stratejik kıymeti sak/anıyordu. 

Almanya otostrad inşaatına büyük bir ehemiyet 
vermektedir. Bu resim, Saalach nehri üzerinden 

gefen otostrad'ın bir köprüsünü gösteriyor 

20.00 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Münir Nurettin'in kon -
seri: Kendi eserleri v muh· 
telif şarkılar. 

DANS MüZlôi: 22.25 Bud• 
peşte - 22.30 Tuluz - 2 
Milano, Roma - 23.25 J.,oır 
don - Recyonal - 23.45 P• 
ris - P.T.T. - 24 Lüksern 
burg - 0.15 Droytviç, Tulu': 
- 0.30 Droytviç. 

Lucien Pomin 
LEFİGARO 

Sulhu 

kurtarmak 
• • 
ıçın 

Almanya, garp hudutlarına doğru bu geniş otomo· 
bil yollarını gittikçe uzatıyor. Şimdiye kadar şimalde 
Esen - Kolonya arasmda ve cenupta Frankfurt - Karls
ruhe ile Ren hava/isi arasında otomobil yolları vücuda 
getirilmiştir. 

Siegburg ile Frankfurt arasındaki otostrat tamam
lanınca, alman erkanı harbiyesi Ren nehrinin sağ kıyı
sında her biri on beşer metre genişliğinde iki büyük o
tomobil yolu ka?.anmış olacaktır. 

Fakat öyle görülüyor ki, bu yollar, alman/arın aske
ri ihtiyaçlarına kafi gelmiyecektir. Ondan dolayıdır 
ki Dr. Todt, "Büyük Almanya., nın stratejik yolları
nın en ehemiyetlisi olmak üzere ikinci bir yol daha aç
tırmıya karar vermiştir. 

~ f 21.00 Memleket saat ayarı . 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
21.15 Esham, tahvilat, kambi· 

yo - nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Müzik (Senfonik plaklar) 
22.30 Mtizik (Melodiler ve so-

listler - Pi.) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

A::.ırupa 

OPERA VE OP-RETI.ER: 
14.10 Frankfurt - 18 Doyç
landzender - 19.10 $tutgart 
- 19.30 Sofya - 21 Roma -
21.30 Nis. 

Radyo'da Münir ____________ ,. 
Nurettin konseri 

Arnavut ordusu İtalyan 
niifuzu altında yetiştiril
mış ve italyan malzemesiy
le teçhiz edilmiştir. 

Almanya ve İtalya bir u
mumi harbi hazırlamak ni
yetinde olsaydılar daha 
başka türlü hareket etmez
lerdi. Almanya Çekoslo
vakya'yı istila ettiği zaman 
harp halinde mühim bir rol 
oynıyabilecek askeri bir 
hasmı ortadan kaldırmıştı. 
İtalya Arnavutluğu fethet
mekle, Yugoslavya'yı aciz 
bir vaziyete sokmuş ve ln
giltere'nin yaratmıya ça
lıştığı anlaşmaya girmek
ten menetmiş oluyor. Hadi
seler diktatörlükler, günün 
birinde bütün kuvetlerini 
gerbe saldırtmak için şark
ta her türlü endişe ve müş
külattan kurtulmak istiyor
larmış gibi cereyan etmek

Bu yeni ve muazzam otomobil yolu, Rür havzasın
da başlıyacak, Ren nehrini geçecek, Münih - Gladbah'a 
doğru dönerek Eyle/ dağlarını tutacak, bütün Türev 
mıntakasını geçtikten sonra Sarbrük şimalinde niha
yet bulacaktır. Bu yeni ve geniş otomobil yolunun ni
hayet bulduğu yerde zaten Sar kömür havzasını endüs
tri mıntakasına bağlyan bir otomobil yolu mevcuttur. 
Yeni yolun en .karakteristik tarafı, hudut/ardaki ate§ 
hattına muvazı o . .ırak uzayıp gitmesidir. Hal~ikaten 
büyük fransız Majino hattına muvazi olan almanların 
"Siegfried hattı,, ndan bir kaç kilometre mesafede bu
lunuyor ve Holanda istihkam/arından Loren hududu
na kadar uzanıyor. 

Kı§ın otostrad'lara kırağı yağınca etraftaki ağaç-
ORKESTRA KONSERLERİ 

14 nisan 1939 cuma altşarnl 
radyo neşriyat programınd 
bir tadiliıt yapılmıştır. Kıy 
metli sanatkarımız Münir NU 
rettin radyoda bir konser ve 
recektir. 20.15 den 21 re kadıır 
devam edecek olan bu progrıı 
mı milli sanatkarımızın kend 
eserleriyle, muhtelif şarkılar 
teşkil edecektir. 

lar da, yolların üstü de gayet tuhaf bir manzara ----
İtalya'nın imtiyazlı vazi

yet ne ve nüfuzuna rakip o
l:ın yoktu. Büyük Valona 
körfezine hakim Sasseno li
ma ı esasen işgali altında 
bulunuyordu. Bir sene ol
madı, kont Ciano kıral Zo
gonun evlenmesinde şahit
ten ziyade "resmi hami,. sı
fatıyle hazır bulunuyordu. 

alıyor. Bu resim, bir kış gününde alınmıştır. 
Mihver almanlık tesiriyle bir de 

eski İspanyol emperyaliz· 
minin dirilmesini düşüne· 
Hm. Emperyalizm usulil 
her diktatür için kolay ol• 
duğu kadar mühimdir de .•. 
Ya böyle bir imparatorluk 
airilirse 11 ı-cyi~ is· 
ter? Sakın Fas olmasın? 

Ren nehri üzerinde sırf bu yol için tam sekiz tane 
köprü kurulmaktadır. Bu yol sayesinde fransızlara 
kar§J yapılan Sfegfrled hatrına, Ren nelulııin osoı :>i11ıl-

5 köşeli 

bır· hal OICll 

Burgos, antikomintern 
pakta 27 martta girdi. Fa
kat bu haberi tam on bir 
gün sakladı. İtalyanlar Ar
navutluğa taarruz ettiği 

gün, alınanlar da bu haberi 
ortalığa yaydılar. 

Garip tesadüf... 

Henüz görmedik ama, 
kazan kayıuyor , .. ı...;;riikle• 

re saldırmağa başladılar. 

Şimdi de büyüklere geçe• 
cckler. 

Yalnız Arnavut milleti
nin hlikümrani hakkı ve hu
kukl ıstiklali İtalya'nın bu 
memleket topraklarını ve 
sahıllerini askeri maksatla
rına göre kullanmasına ma
ni idi. Dünkü hareketin 
stratejik bir planın ifadesi 
olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Arnavutluğu işgal etmek 

le İtalya giriş ve çıkışta ko
layı kla Adriyatik'i kapa
mak imkanını elde etmek
imk nını elde etmektedir. 
Bu hal Yugoslavya'nın is
tikbalıni tehdit eder; fakdt 
Yugoslavya bunu bilmekle 
beraber ağ~ını açmıv ı.:a':
tır. Yunanistan'ın şimali 
Balkanlarla münakalesi 
doğrudan doğruya kastedil
miştır. Nihayet Şarki Ak
deniz'in herhangi bir şekil
de ablokaya uğradığı far
zedilirse, İtalya Arnavut
luk sayesinde şarka doğru 
karadan bir yola sahip ola
caktır. Musolini "Akdeniz
de hapsedilmemize müsaa
de etmiyeceğiz.,, diyordu. 

tedir. 
Birleşik devletlerden ge

len telgraflara inanmak la
zım gelirse, İtalya'nın yiğit 
fakat silahsız bir küçük 
millete karşı yaptığı şiddet 
hareketi orada çok şiddetli 
bir hiddet uyandırmıştır. 
Amerikalılar bu hareketi 
''çirkin,, bulmaktadırlar. 
Bir millet kuvetini müda
faasız bir komşusuna karşı 
suiistimal ettiği taktirde 
bir çocuğu döven adam gi
bi şerefsiz bir hareket yap
mış olur. Fakat aldanmıya
lım. Mütecavizlere karşı 

söylenebilecek olan bütün 
manevi ithamlar onları ta
mamiyle kayıtsız bıraka

caktır. Birleşik devletler 
meşru nefretlerini faydalı 
bir şekilde izhar etmek is
tiyorlarsa kendilerine an
cak söz söylemek hüriyeti· 
ni bırakan ve müessir su
rette protestoda bulunmak-

linden bir saate kalmadan birçok garnizon kıta/arı ge
çirmek mümkün olacaktır. Asker sevkiyat mıntakası 

yüzlerce kilometre uzunluğunda olduğundan yollarda 
hiç bir gelip geçme müşkülatı meydana getirmiyecek
tir. Yalnız şurası şükre şayan ki, alman/arın bu yeni o
tomobil yolu fransız istihkam/arından daimi bir suret
te top menzili dahilindedir. 

Alman otoatracl şebekesi üzerindeki en büyük 
köprülerden biri: Dresclen - Weimer arasındaki 

"Şeytan köprüsü,, ... 

Mihver Tokyo ile bir mü
selles olmuştu. Budapeşte 
ile dört, bugün de beş yan
lı oldu. 

Küçüklere taarruz esaserı 
büyüklere demektir ya ... 
çünkü kuvetlerini ve karar 
larını şimdilik tecrübe edi· 
yorlar. 

Çemberleyn, geçenlerde 
istikHili tehlikede olan bil· 
tün memleketlere yardırrı 

edeceğini vadetti. Musoli· 
ni buna, Arnavutluğu cebi• 
ne indirmek suretiyle co • 
vap verdi. 

Paris - Midi gazetesinden 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tan meneden o bitaraflık
tan vazgeçsinler. Fakat hak 
ve adaletin vaizi değil aske
ri olmak arzusunu izhar et
menin sırası gelmiştir. 

sını teşkil etmeseydi ehe
miyet ve faydası olmazdı. 

Biz bir mukaddemeye şahit 
olmaktayız. Hadiselerin bir 
felciket manzarası almasına 
mani olmak istiyorsak ku
vetli olmalı, müthiş surette, 
kuvetli olmalıyız. Üç bü -
yük demokrasi bunu anla
malı ve alabilecekleri ted -
birlere hiç bir had koyma -
malıdırlar. Ancak o zaman 

Paktın gayeleri müphem 
dir denilebilir: bu paktı 

imza edenlerden her biri 
kendi şahsi ideolojisinde 
ve icraatında serbesttir. 

Voelkischer Beobahter 
adındaki alman gazct si, 
general Franko'nun pakta 
girmesinin "Führer mesle
ğinin en büyük bir zaferi,, 
olduğunu ilan ediyor. 

Filen verilen ce"ıı.uın ıs• 
nıi fulrpfir. 

Sözlerle cevap vermek 
lar, küçüklerin parçalanma• 
kuvetini bir daha lekele • 
mek demektir. Buna haki· 
katen ihtiyaç yoktur. 
Büyük devletler oturmuş· 

lar, küçüklerin parçalanma 
sını, yutulmasını seyredi • 
yorlar. 

İngilizleı:' de askeri mü -
kelldiyeti tesise karar ve
remezlerse tazelenen bar
barlığa karşı yükseltilmesi 
düşünülen set kafi derece
de kuvetli olamaz. Şimdilik 
Almanya ve İngiltere Av
rupa'yı zayıf noktaların

dan vurmakta ve fetihleri 
kendileri için hiç bir tehli
keyi mucip olmamaktadır. 
Fakat bu teşebbüsler eğer 
geniş bir planın bir parça-

sulh kurtulmuş. olacaktır. Geçenlerde alman otostrad'larının mühim bir 
Fakat kaybedılecek• çok • • • 

Evet, ne yazık ki bir za· 
fer! Artık İspanya, tehli -
ke anında Fransa için ü
çüncü bir cephedir. Cebe
lüttarık arkadan tehdit e
dilmiş bir halde kalacak ve 
İtalyan kıtaları Akdenizi 
tıkayacaktır. 

Arnavutlar kahramanca 
müdafaa ederlerken Lon• 
clra'rla. Paris'te ve her yer· • 
de ... çene çalmaktan başka 
ne iş yapıldı? 

çok zaman yoktur. parçası daha t§letmıye açıl.mıftır. Yukarda.hı re-
Gallus sim de, bu şebeke üzerindeki bQ§ka bır 

lNTRANSIGEANT köprüyü gösteriyor. 
Haydi bütün bunlar bir 

şey değil diyelim, fakat Faris Soir 

Bu fetih geçen seneki İn
giliz: - İtalyan anlaşmasını 
temelinden çürlit!f1ektedir. 
Arnavutluk'ta ltalya'nın 

~~~~~~~~~~~~~ 

DAMGASI rKURBAGA 
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Yazan: Edgar WALI.:ACE 

Johnson başını sallıyarak: 1 getirirôim. ve ekseriya bunlar be.ni ge-
l{ d d. ce yarısına kadar meşgul ederdı. İşte - ayır, e ı. .. . . . 

1 Elk pencereyi muayene etti. Surme bunun ıçın de ışten çıkarılmış o mam 
bir pencere idi. Ustaca zorlanmıştı. E-1 büyük bir haksızlıktır. 
vet çok ustalıkla zorlanmıştı. Elk bu ı Elk: . 
ye~ı usulü biliyordu; fakat daha hiç - Maitlanda iade e.tmeyı unutmu~ 
tesaduf etmemişti. Derhal Lort Farn- olacağınız bazı hususı evrak var mı· 
ley'ın maruz kalmış olduğu cesurane diye sordu. .. .. . . 
hırsızlığı hatırladı. Sessizce kırılmış Johnson gulu~sıyerek · 
olan kılit, ustalıkla yerinden çıkarıl- - Çok hoş hır sual soru.ş tar~ın~z 
mış tokmak .. Her ne kadar beriki vaka v~r .. ~edi. ~ayır, bende Maıtlan~ a a.~t 
biribıri ile kıyas edilemezse de usta- hıç hır vesıka y~k: Arzu edersenız bu
lıklar arasında bir benzerlik vardı. tün çekmecelerımı, dolaplarımı ~rıy~-

Bu hırsızlık vakasında insanı hay- bilirsiniz. Fakat oldukça metodı~ b~r 
rette bırakan şey ilk defa "Kurbağa,, a~~ ~lv~u~u~u v~. k~ğıtl~1:ı1?ın cınsı
oldugunu iddia eden birisinin ortaya nı bıldıgımı sıze soylıyebılırım. 

çıkmış olması idi. Şimdiye kadar "Kur Elk, hem evine doğru yürüyor, hem 
bağa,, , mevcudiyeti hakkında bir delil de bu meseleyi düşünüyordu. Doğrusu 
vermemişti ve Elk, Kurbağa'nın adam- ertesi günkü kötü işleri düşünmekten 
}arından hiç birinin ,onun ustalığını kendisini alıkoyacak, halledilmesi la
gösteremiyeceğine emindi. Acaba Kur zım gelen yeni bir mesele daha çıktı
bağa neden J ohnson'la bizzat alakadar ğına memnun olmuştu. Bütün mesuli-
oluyordu? yeti Dick Gordon üzerine alacak ve 

Jbhnson: Elk bütün ihtarlardan kurtulmuş ola-
- Burada herhangi bir kıymet teş- caktı; fakat polis hafiyesi için "amir

kıl edecek hiç bir evrak yok. Maitland ler,, de Kurbağa kadar çekinil~cek in
Con Sohdated'de iken evime bazen iş sanlardı. 

XXll 
Tahkikat 

Elk, ertesi sabah erkenden, emanet 
evine tevdi edilen çantanın muhtevi
yatını tetkik etmek için Kings Gross 
istasyonuna gitmek niyetindeydi; fa
kat uyandığı zaman aklında yalnız 
Hagn meselesi vardı. Rapor defterine 
Johnson'un ev!ndeki hırsızlığı kaydet
ti ve emanet makbuzunu kasasına kilit
ledi. Bu mesele ile meşgul olamıyacak 
kadar üzüntü içindeydi. 

Dick, emniyet telkin eden bir sesle: 
- Üzülmeyin, "yukarıkiler,, muahe

denin bulunmasından dolayı o kadar 
memnunlar ki Hagn meselesinden do
layı hiç gürültü olmıyacak, dedi. 

Filhakika, Elk, şeflerinin - muahe
delerin bulunması dolayısiyle bütün 
poiis komiser ve ileri gelenleri toplan
nıışlardı - yanına çağırıldığı zaman 
onların takbihkar hareketleriyle karşı 
!aşacağını um.:;.rken, amirlerinin ilti
fatkar hareketlerini görünce hayret 
etti ve yüreği ferahladı. 

Ser komiser: 
- Büyük bir teşkilat karşısında 

fevkalade vakalara maruz kalmak ga
yet tabiidir, mütalC6sında bulundu. 
Hagn'ın firarı hadisesi alelade bir za
manda vukua gelmiş olsaydı, bundan 
mesul olanları şiddetle cezalandırmak 
icap ederdi. Fakat bu meselede kimse
ye ceza vermeme imkan yok. Balder'in 
hareketi çok doğru gözüküyor ve onu 

Hagn'ın höcresine koymuş olmanizı 
tamamen haklı buluyorum. Gardiyana 
gelince, kendisini mesul tutacak bir 
sebep göremiyorum. Asıl mesele, şu 
Kurbağalar çok becerikli kimseler ol
maları. Düşman bir hükümetin ajanla
rından daha becerikli, çünkü bizim va
tandaşlarımız olduklarından tanıdık
ları bir memlekette çalışıyorlar. Yüz
başı Gordon, onları bir tuzakla ele ge
çirebilmenin mümkün olduğunu tasav~ 
vur ediyor musunuz? Bu muazzam bir 
iş olacak, zahmete değer mi dersiniz? 

Dick başını salladı. 
- Hayır, çok kalabalıklar, ve asıl 

tehlikeli olanların da hüviyetini tespit 
etmek çok zor, diye cevap verdi. Çete 
reislerinin, hiç olmazsa bir kısmının 
bileklerinde damga olmadığını öğren
dik. Kurbağanın kim olduğunu biliyo
rum, diye, emniyetle ilave etti. 

Dick'in söylediklerini kavrıyabil

mek için bir zaman geçti. 
Serkomiser, pek inanmıyarak: 
- Nasıl, Kurbağanın kim olduğunu 

biliyor musunuz? 
- Evet, dedi Dick, fakat size ismini 

söylersem bana gülersiniz. Bu sabah 
bile onun hakkında bir tevkif müzek
keresini kolaylıkla temin edebilirdim. 
Fakat onu mahkum ettirebilecek ağır 
deliller bulmak kolay iş değil. Bu işte 
muvaffak olabilmem için hareketle
rimde serbest olmalıyım. 

Serkomiser sordu: 
- Fakat, yüzbaşı Gordon, onun hü

viyetini nasıl tespit edebildiniz? 
Ve Elk, Dick'in bu ifşaatından ta-

mamiyle şaşırmış, sabırsızlıkla cevabı buzu göstermek için emanetçiye git• 
bekledi. miyecek misiniz? 

Dick, sükunetle, anlattı: Dick, çok meşgul olduğu için onun· 
- Maitland'ın eski katibi Johnson'- la King's Cross istasyonuna kadar gi• 

dan Maitland'ın evinde bir çocuk sak- demedi. Elk yalnız başına gitti, mak• 
ladığını öğrendim, benim için her şey buzu verdi ve bedelini ödiycrek, kah· 
aydınlandı. Dick, amirlerinin şaşırmış ve rengi, kilitli, meşin bir seyahat çan· 
hallerine bakarak güldü, "Korkarım tası aldı. Çantayı istasyondaki polis 
ki bu izahat sizi tatmin etmiyecek,, di- karakoluna götürdü, kilidini zorladı 
ye ilave etti, "fakat zamanı gelince, ne- ve açtı. İçinde bir takım erkek elbise· 
den bu keşiften sonra istediğim zaman si, yakası ve kravatı ile bir gömlek, bit 
Kurbağayı yakalıyabileceğime kanaat traş takımı ve tuvalet levazımı, bir kü• 
getirdiğimi anlıyacaksımz. Bu herifin çük şişe roku (boyacılıkta kullanı• 
hüviyetini tespit edebildiğimi zannet- lan bir madde), resimsiz ve John Hen• 
tikten sonra hadiselerin daha cazip bir ry Smith namına bir pasaport, dolu bit 
safhaya gireceğini söylemiye hacet brovvning, içinde 5.000 frank ve beş a· 
yok. Hagn'ın nasıl kaçtığını izah et- det yiizer dolarlık banknot bulunan bir 
mek iddiasında değilim .. Şüphe ediyo- zarf vardı. 
rum, fakat hepsi şüpheden ibaret. Na- Elk, biıtün eşyayı masanın üzerine 
zariyem, zannettiğim gibi doğru ise, yayarak her birini ayrı ayrı tetkik et• 
bu hadise kolayca anlaşılmış olacak. ti. 

Elk, toplantının sonuna kadar hiç - Bunlara ne dersiniz?, diye sordıt· 
konuşmadı ve ancak, ikisi kendi büro- Müfettiş cevap verdi: 
sunda yalnız kaldıkları zaman, kapıyı - Zannederim tam bir teçhizat. 
iyice kapadıktan sonra Dick'e: - Firar için hazırlanmış bir teçhİ· 

- Bu bir blöfse yüzbaşı Gordon, zat, değil mi? Ben de aynı fikirdeyiıtıı 
böyle şayanı dikkat olanını hiç görme- diye Elk cevap verdi. İddiaya gireriıtı 
dim, fakat blöf olmadığını zannediyo· ki Londra'nın her son istasyonundıı 
rum, dedi. bunun eşi bir çanta bulunuyor. 

Dick cevap verdi: Elbiselerde hiçbir işaret yoktU• 
- Hayır, blöf değildi, Kurbağa'yı brovvning Belçika yapısı idi. Pasaport 

keşfetmiş olduğumu size tekrar edi- taklit olduğu halde, nümunesi her hal· 
yorum. de tamamen yerinde olmalıydı. (Ahi· 

- Kimmiş? ren Hariciye nezareti tarafından yapı· 
- Daha ismini söylemenin sırası lan bir tahkikat, pasaportun resmen 

gelmedi. Düşündüklerimi ortaya atma- verilmemiş olduğunu meydana çıkar
nın faydalı olacağını hiç zannetmiyo-

1 
dı.) 

rum. Hatta size bile söylemenin. Mak- (Sonu var) 
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Uğurlu ayak ... 

Bizde, bir yere gittiği vakit fe
• ahlık götüren adamlara ayağı u
ğurlu derler. Atinalı doktor Ta
nagras'ın rivayetine göre Makedon
ya 'da öylelerine beyaz ayaklı, aksi· 
ile olanlara da kara ayaklı derler • 
mit. 

Bugünlerde, Makedonyn'ya ya -
kın bir memlekette doğan çocuğun 
hiç de beyaz ayaklı olmadığı pek 
belli oldu. Zavallı, dogduğunun da
ha ertesi günü annesiyle birlikte 
zahmetli bir yolculuğa katlanmıya 
mecbur oldu. ilkin gittiği yerden de 
Makedonya'ya götürüleceğini ga
zeteler yazıyor. Orada makedonya
lılar çocuğun ayakları beyaz mı, 
kara mı olduğuna elbette dikkat e -
deceklerdir .• 

Yeni doğan çocukla annesinin 
böyle pek vakitsiz katlanmıya mec
bur oldukları yolculukta, memle
ketlerine davetsiz gelen misafirle -
rin, baskın vermek için - adetleri 
olduğu üzere - §enlik günlerini 
lı:oUamı§ oldukları tabii olmakla 
beraber, bu baskın işinde halkın ço
cuğa kara ayak isnat etmemesine 
de imkan yoktur. 

Vakıa, insanlardan bazılarının 

ayakları beyaz, bazılarının kara ol
duğuna kanaat iretirmek, §Üphesiz 
bir batıl itikattır. Bu kanaatin doğ
ru olduğu fence isbat edilememiı • 
tir. Fakat - geçenlerde nazar değ
mesi meselesinde de yazdığım gi
bi - halkm batıl itikat dediğimiz 
bu türlü kanaatlerini fence tetkik 
eden birçok hekimler vardır. Bunla
rın en meıhuru Atina'da psikoloji 
cemiyeti reisi ve adını yukarıda yaz 
dığım doktor olduğunu da hatırlar
sınız. 

Bu doktor uğur meselesini de 
kendisinin kurduğu nazariye ile i
zah eder:' her insandan bir "sey
yale" çıkar, kimisi iyi tesir eder1 
onlara uğurlu derler. Kimisi de fe • 
ı:ı-. teair eder, onlara da ne denildi • 
ğini bilirsiniz ..• 

Sevv•ı .... :... .. .,ıJugu ve tesirle
l'i ıimdiki ilmin temeli olan tecrübe 

usuliyle isbat edilmedikçe, hiç kim

ae bu nazariyeyi kabul etmeğe mec

bul' değildir •.. Bununla beraber in -

•an beyaz yahut kara ayak işine 
hiç İnanmasa bile bazı haUerde aar-

ulmamak mümkün olmuyor. 
Bir tarihte şimendiferle Arabis

tan'a giderken, vagona çıkacağım 
sırada tanıdığım biri gülerek yam· 
ma yaklaştı: 

- Bu trenle gidiyorsun ama, de
di, yanındaki vagonda bildiğim ~ir 
kadın var, ne vakit ıimendifere bm
se mutlak bir sakatlık çıkar. Bir gün 
sonraya kalsan iyi edersin!••• 

Saçma itik'ada inanmadığım için 
bu söze hiç ehemiyet vermedim. 
Fakat yolda kadının bindiği vago
nun tekerleği yandı. Tren yolundan 
kaldı. Kadını başka vagona koydu
lar, gene yandı. Dört defa vagon 
değiıti, dördü de yandı. Arabistan 
yollarında vagon yanması ne de
mek olduğunu bu it hatlarına ge
lenler iyi bilirler: üç günde gidece • 
ğimiz yere tam bir haftada vardık. 
Yanımızdaki yiyeceğimiz ve içece • 
ğimiz hesaplı olduğundan, tabii, 
aç ve usuz kalarak. Kadın çorap 
giymiı olduğundan ayaklarının ren
gini kimse 1ıöremediyae de bütün 
tren halkı ıüpheye düıtü. 

Ancak, doktor Tanagras'ın na
zariyesi çocuklar için değil, olgun 
adamlar içindir. O nazariyede ço
cuklar hakkında hiç bir kayıt yok • 
tur. Onun için yeni doğan çocuğun 
ayağı neden beyaz olmıyacağını bu 
batıl itikatların vatanı olan Fas 
memleketine dair kitaplardan öğre
nebiliriz. 

Onların yazdığma göre erkek 
çocuklar daima uğurlu olarak do
ğarlar, hele babası uğurlu oluraa. 
Bu çocuğun babasının da uğurlu ol
duğuna ıüphe yoktur. Çünkü uğur 
da fana demektir. Ne kadar fanalı 
adam olduğuna çocuğu doğuncaya 
kadar l'eçirdiği hayatı tahittir ..• 
Fakat - hep o kitaplara göre -
cinler yeni doğan çocuklara musal -

lal olmayı severler. MusaJJat olunca 
da çocuğun ayakları kararır. Cin

ler tuzdan kaçtıkları için yeni do
ğan çocukları tuzlamak adeti de o
radan gelmiştir. Fas'tan baıka bir

çok memleketlerde daha bu adete 

riayet edilir, hiç olmazsa çocuğun 

göbeği kesildikten sonra Üzerine 
biraz tuz ekilir. 

Bu çocuğu tuzlamağı 

olaalar gerek ••• 
unutmuı 

G.A. 
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Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait laahhütter 
Tıirkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın -

dan alınan hesap hülisalanna gore 8-4-1939 
tarihindeki kllring hesaplan bakiyeleri. 

CETVEL: l 

Türkiye Cümhuriyet M erlcez Bankasmdalci 
kliring hesapları borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

S81.100 
3.205.600 

6&4.600 
3.460.700 

699.800 
10.937.600 

268.900 
3.071.400 

811.500 
1.948.900 

196.300 
1.30().600 

683.500 
55.300 

572.700 
485'800 
101.600 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin merkez banka.ta -
rında tutulan kliring hesaplarındakı 

alacaklarımız 

Memleket 

Almanya A. hesabı 
B. hesabı 

İtalya B. ., 
Yunanistan C. ., 
Eatonya 
Letonya 

Miktar T. L. 

9.908.700 
1.722.100 11.630.800 

27.600 
86.300 
55.200 
13.500 

Mahrukat 

nizamname 
. 

pro1esı 

İktisat vekaleti, sanayi umum mü • 
dürlüğüne hazırlanmakta olan. m~h • 
rukat kanunu nizamname pro1esı, a
lakasına binaen maadin umum müdür
lüğüne verilmiştir. Umum müdürlük
çe üzerinde son tetkikler yapılan ~pro
je önümüzdeki günlerde devlet şura -
sına sevkedilmek üzere baş vekalete 
verilecektir. Nizamname, nüfuau iki 
binden qağı olmıyan ve belediye teş • 
kilatı bulunan yerlerde bulunan dev
let daireleri, hususi idareler ve bele -
diyelerin, kışla, polis ve şehir içinde
ki jandarma karakollarının resmi hu· 
susi mektep ve hastane, sanatoryom ve 
dispanserlerin ,hükmi şahsiyeti haiz 
şirketlerin ve müesseselerin teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden ve 
istifade edebilecek vasıftaki müesse
selerin, borsa, ticaret ve sanayi oda1a
riyle, kulüp ve cemiyetlerin, sinema, 
tiyatro ve emsalinin maden kömürü 
kullanmalarıRı kanuna dayanarak 
mecburi kılmakta, Etibank'ın bu hu
sustaki vazifelerini saymakta, maden 
kömürü nakliyatında yapılacak tenzi
latı tasrih etmekte ve cezai müeyyide
leri ve cezaların gekliyle, kimlerden ne 
şekilde alınacağını ayrı ayrı hüküm -
ler halinde cemetmiş bulunmaktadır. 

Açılacak ve ilaveler yapılacak 
defirmenlerin listesi 

Bakanlar heyeti, bazı yerlerde yeni
den açılacak, tadil ve iliveler yapıla

cak değirmen ve fabrikalarla açılma -

sına veya tadil ve ilaveler yapılması -

na lüzum görülmiyen değirmen ve fab

rikalara ait maliye vekaletince hazır

lanmıı bir listeyi kabul etmiştir. Lis

te dünkü resmi gazetede neşrolunmuş

tur. 
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B. Loyd Corc Sovyetlerle 
anlaşma taraftar1 

B. Vinston Çörçil hükümete 
azimkör olmayı tavsiye ediyor 

Pwllehli - Payı de GaUes - 13 a.a. - B. Lloyd George, bugün 
Avam Kamarasının aktedeceği içtimada hazır bulunmak üzere 
gideceği Londra'ya hareketinden evel dün ak§am burada bir nu
tuk söylemİftİr. 

!Mumaileyh, sovyet Rusya ile aske
ri bir anlaşma akdi lehinde bulun -
muştur, Hatip, "böyle bir anlaşma ak
dedilmiş olsa idi, iki diktatörden hiç 
biri kıpırdanamazdı" demiştir. Muma
ileyh, B. Çemberlayn'in kendisine Ar
navutluk statüsünü değiştirecek hiç 
bir şey yapmıyacağı hakkıqda teminat 
vermiş olan B. Musolini'nin v!iidleri
ne - Arnavutluk işgalinden sonra da
hi - itimat etmesini tenkit etmiştir. 

Hatip, B. Çemberlayn'in işleri kav
rayıp kavramamakta olduğunu anla -
mak için şaşırmaz iki miyar vardır. 

Dedikten sonra birincisinin Sovyet 
Rusya'ya karşı ittihaz edilecek hattı 
hareket olduğunu beyan etmiştir: 

Sovyetler lnKiltere'ye ne zaman 
iltihak edebilirler? 

Sovyet Rusya ile bir askeri anlaş • 
ma yapılması bu memleketin, iki dik
tatör tarafından ilk taarruz hareketi 
vukuunda, ordusu ile bizim kuvetleri
mizle Fransa'nın kuvetlerini takviye 
edebilmesi için zaruridir. 

Hatip, Sovyetlerin yardımı temin 
edilmedikçe, Romanya, Yunanistan ve 
Yunanistan ve Yugoslavya'yı, hayat -
}arını tehlikeye atmağa davet etmenin 
faydasızlığından bahsetmiştir. 

B. Loyd İorç, ilaveten demiştir ki: 
Hükümet üç batıl faraziyeye istinat 

ediyor: 
1. - Duçe'nin mihvere sadık kalmı

yacağı, 

2. - Franko, kendi zaferini yegane 
medyun bulunduğu diktatörlere iha -
net edeceği, 

3. - Akdeniz'in tamamiyle kontro-
lümüz altında bulundugu. 
Cebelüttarık bogazı medhalinin iki 

tarafına yerleştirilmiş olan ağır al -
man ve İtalyan topları, buralarda vü 
cuda getirilmiş olan alman ve İtalyan 
tayyare meydanları, Arnavutluk'un iş 
gali, Franko'nun komintern aleyhin -

lerin husumeti karşısında kalacağız 
ve asla taarruza kıyam etmiyecekleri
ni söyliyen bir çok milletlerin emni -
yetlerini tahakkuk ettiremiyeceğiz.,, 

B. Çurçil, bir kolektif emniyet si -
yasetinin ve mecburi askerlik hizmeti 
prensipinin derhal kabul edilmesini 
istemek suretiyle sözlerine nihayet 
vermi tir. 

B. Çöçil kabineye 1{İrecek mi? 
Londra, 13 a.a. - Deyli HeraJd'ın 

zannettiğine göre, kabine yakında 
muhtemel olarak B. Çörcil'in idaresi· 
ne verilecek bir mühimmat nezareti -
nin ihdasına karar verecektir. 

Deyli Meyi gazetesi, BB. Eden ve 
Çörçil'in dün başvekile yaptıkları zi
yareti bu iki şahsiyetin kabineye it
hali hakkında başvekil tarafından 
sarfedilen gayretlerle münasebettar 
bulmaktadır. 

Belçikanın aldığı 

askeri tedbirler 
Brüksel, 13 a.a. - Kabine bugün 

bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
milli müdafaa nazırı tarafından teklif 
olunan mühim askeri tedbirler kabul 
edilmiştir. 

Bu sabah saat 9 dan 10 a kadar de
vam eden kabine toplantısında milli 
müdafaa nazırı general Denis,, dün, 
Belçika'da alınan askeri tedbirler hak 
kında izahat vermiştir. 

Kabine bu tedbirleri tasvip etmiş· 
tir. Bu tedbirlerin heyeti umumiyesi 
hakkında resmi mahfillerde sıkı bir 
ketumiyet muhafaza olunmaktadır. 

Silah altına çahılan efrat 
Brüksel, 13 a.a. - Belçika hüküme

ti tarafından alınan askeri emniyet 
tedbirleri meyanında muhtelif sınıf

lara ait mütehassıslarla hava ve müs-
dekı mısaka iştıraki İngiltere'nin Ak- tahkem mevkiler müdafaa kuvetleri • 
deniz'deki vaziyetini son derece na • nin takviyesi için lüzumlu olan efra
zikleştirmiştir. Eğer alınanlarla ita! • dın silah altına çağrılması vardır. 
yanlara hazırlıklarını ikmal etmeleri 
için daha fazla zaman bırakacak olur-
sak, bizim için hayati olan bu deniz 
yolu kapanacak ve mütearrız devletle
rin keyfine tabi bir hale gelecektir. 
Bizimle alay edenler bulundu. Şimdi 
de Büyük Britanya'nın ve İngiliz im· 
paratorluğunun mukadderatı ellerine 
tevdi edilmiş olan kimselerden daha 
zeki insanlar, bizimle alay ediyorlar.,, 

B. Vin•ton Cörçil Je azimkarlık 
tmJ•iyesinJ e 

Mareşal Göring 

Trobluston ayrıldı 

Trablusgarp, 13 a.a. - Dün Trab
lusgarp yakınında, B. Göring şerefi

ne hakiki endahtla aakeri manevralar 

yapılmıştır. 

Anavatan ve Libya piyade kuvetle -

rinden birçok taburlar, iki hücum tan

kı taburu, "kimyevi silahlar" kullan· 

Londra, 13 a.a. - Dün akşam Ep • 
ping • Essex"de bir nutuk söylemiş o
lan B. Wintson Churchill, ezcümle 

makta ihtisas kazanmış olan bir bölük 
demiştir ki : 

.. ...._ 1ngiltere'nin yeni harici siya _ ve Libyalı süvari bölüklerinden bir 
seti, azimkfüca takip edilmek icap e - grup ile takviye edilmii olduğu hal· 
der. Yarı yolda durmamız lazımdır. de bir mevkie taarruzıtaklidi yapmış-

Şimdi her türlü yeni taarruza kar- }ardır. Taarruza bataryanın hazırlık 
şı kuvetli bir blok vücuda getirmek endahtları, tayyareler tarafından ya
üz~re sulh peşinde koşan devletlerin pılan harekat ile başlamıştır. Nihayet 
ittıfakından ibaret olan yeni bir siya- . . 
set sahasına girmiş bulunuyoruz. Bu J,..ibyalı kıtaat, B. Göring şerefıne bır 
siyaseti budalacasına berbat etmiye- fantazya yapmışlardır. 
tim. Eğer yol ortasında duracak olur- B. Göring, Monıerrat vapuriyle 1 -
sak, sulhu tehdit eden müthiı devlet- talya"ya hareket etmittir. 

-!-

----·----

1 Günl(in 
Ahlôk mefhumları 

kıymetlerini 

kayıp ettiler mi ? 
Nasuhi BAYDAR 

" •.. Ni~ olmadan :sulh olam~
):acağı gibi adalet olmadan da nı· 
:uun olamaz.. Adalet ise meıru ma -
kamlara itaati ve amme neline gör~ 
tanzim edilecek olan kanunlara rı· 
ayeti icap eder. Adalet iktiz.~ e~er 
ki beıerin hüriyet ve haysıyetıne 
hürmet ve servetler nasafet daire
sinde tevzi olunsun. Halbuki ada
letle birlikte aehavet de gerektir. 
Şayet dar ve :soğuk adalet kar~eıçe 
bir ahenk içinde sehavetle bırleı
miyecek olursa göz. ekseriya gayrın 
hakkını görmez. ve kulak bu nasa • 
fetin sesini İ§ifmez olur ... Sehavet İ· 
se zihinlere huzur vererek rekabe • 
tin yerine samimi İş birliğini, ada
vetin yerine karıılıklı anlQfmayı 
ikame eder. Bu suretle de dostça i • 
tilaf yoluna avdet edilir, ve o yolda 
umumun menfaatleri adilce ölçülüp 
lıayırhahca tartılır, insanlık ailesi • 
nin yüksek iyiliği namına Feragat 
gösterilir, iyi niyete ve verilmq aö
z.e itibar olunur .••• ,, 

Bu sözler, paskalya münasebe
tiyle ilk hitabesini irat eden papa 
on ikinci Pie tarafından bütün in
sanlığa tevcih olunmuıtur. Birkaç 
cümle içinde sıralanan §U kelimele
re dikkat edinir. nizam, sulh, ada -
let, amme menfaati, beşerin hüriyet 
ve haysiyeti, sehavet, hak, insanlık 
ailesi, yüksek iyilik, iyi niyet ••• Eski, 
cok eski bir aleme aitmiı gibi adeta 
kulaklarımıza yabancı g~len bütün 
bu kelimeler en basit ablakm isti
nat ettiği mefhumlar değil miydi? 
F'akat, dünya yüzünde nasd zehirli 
bir hava esti ki bunlarm hepsi san
ki unutuldu? Ne oldu da kimae kim
seye inanamaz, kimse kimseye gü -
venemez oldu? Milletler ve fertler 
yalnız kuvete, yalnız zora, yalnız 
ıiddete mi dayanacaklardır? Haya
tın hakikati o mudur ki timdiye ka
dar cihan nizamını temin ve teyit 
eder bildiğimiz bütün o yüksek 
mefhumlar birer hurafeden ibaret -
tir? Nizamsızlığı, kargatayı, hüri -
yetsizliği, haksızlığı hakim kılanlar 
kimden bunların aksini bekliyebi
lirler? 

Hayır, ahlak mefhumları kıy· 
metlerini kaybetmemiılerdir. Sade • 
ce, rüzgar ekenler fırtına biçmek -
tedirler. Fırtına geçecek, rüzgarlar 
dinecek, ve insanlık geçirmekte ol • 
duğu buhrandan dinçleşmiı olarak 
çıkacaktır. Buhranların daimi ol
masına imkan tasavvur edilebilir 
mi? 

O vakte kadar? O vakte kadar, 
henüz akılları başlarmda olanlar 
kendilerini vehme ve ümitsizliğe 
kaptınnamahdırlar. Bunun da tek 
çaresini büyük buhranın arifesinde 
Milli Şefimiz aöylemİ§tir: el ele ver
mek, birlik ve beraberliği kaybet· 
memek ... 

Tehlike mi var? Farzedelim ki 
vardır. Fakat o suretle hareket e
delim ki tehlikeye dimdik, göz gö
ze bakmak teker teker hepimizin 
boynuna borç olsun. En normal za -
manlarda yaııyormutÇaama itimiz 
ve gücümüzle metsul olalım. Hiç 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

s 
"lhtiyacmız mı var 7 Siz kimainiz? ••• ne kadar rine aykırı §eyler düıünüyordu. " Sen sahiden değiımiye baıladın Nihat! 

1• ! Bir ka,. kere elini cebine atarak biraz evel al -azım ,, "" 
"- Kim olduğumuzu timdilik sorma... istedi dığı mecmuayı okumak İstedi. Fakat yazılana 

fimiz para da bir miktar değil... Her zaman ve batlıklarından ileri geçemedi ve elinde kıvırdıtı 
biç arkası kesilmeden para lazım.,, sayfaları masanın üzerine vurarak: 

Omer giildü ve : "- Yarabbi... insanı bu iç sıkmtıamdan karta-

Yahut ben seni pek iyi tanıyamamııım. Senin için • 
de meğer ne ihtiraslar aaklı imi§... Fakat fazla 
hodbin değil misin? Belki sözlerin doğru ... Fakat 
İçimde bunların doğru olmasını istemiyen bir yer 
var ••• ,, 

"Ticarete mi ba§lıyorsun?,, '-Merak etmeğe baıladım!,, dedi. racak bir fey yok mu?" Beyaz önlüklü bir garson elektrik düğmesini 
Nihat eliyle mükalemeyi kesti: diye söylendi. •çevirdi. Aiaçlarm arasına gerilmit tellere asılı 

"Gevezeliği birak azizim. Senin kafan da işte "-Yeter. Senm· le konuıaacalrım dedı"m ya, bek- Çok kere böyle oluyordu. Bütün kafası birden· d b. ürü 1 b" d b" 
bunları anlamaz. Benimki nasıl senin semalarda ,.- • uran ır 8 ampu ır en ıre sa" bir •tıkla 

le ••• Şimdi öfle yemeiini ve sonra da akf&DU dütÜ· bire boıalıyor, göğsünün ve gırtlağmm Üstüne bir canlandı. Bu sırada dört kiti hararetli münalla ..... 
dolatan tefekküratını kavramıyoraa... Ömrümün agırv lık ço'"ku""yor ve ne oldugunv u bı·lmedı"fı" bı·r ta - ,,_ nelim! lar ederek geldiler, Omer'le Nihat'ın mMuınm sonuna kadar felsefe fakülteıi talebesi kalmak ni • " 

Saat ikiye kadar kahvenin karıısındaki lokan- kım tiddetli arzularm hasretini duyuyordu. yanma oturdular. 
yetinde değilim her halde ••• ,, 1 1 . .. d . d·ı 8 1 Nı"bat •• Nı"hat bunlara do··nerek : " taya ge en en goz en geçır ı er. un arın arasm-

''Talebeai kalma da mezunu ol.,, ' da tek tük tanıdık bulunmakla beraber bir yemek "-Ne istediğini bilsen canın sıkılmaz!,, dedi. "- Nereden teırif, üstatlar?,, dedi. 
"Mezun olsam da bu beni tatmin eder mi sanı • ısmarlatacak kadar yakın kimse yoktu. Nihayet Ü· Ömer, yalvarır gibi cevap verdi .: Yeni gelenlerin arasında kısa boyu ve siniri, 

yorsun?,, midi keserek birer aimit ve birer çay ile kannla- "- Bana istenecek bir feY söyle, uiruna can hareketleriyle göze çarpan biri : 
Ömer biraz ciddile•erek : rını doyurdular. veril« cek bir ... Y ao"yle, hemen dört eUe sanlayım •• ,, " Sı"z burad d" b k b" il " ,._ - a mısmız ••. ,, ıye af a ır aua e 
"Sahi, Nih:ıt!,, dedi "Son günlerde sen biraz ea - Mekteplerin tatil zamanı olduğu için bu kah- Nihat güldü : cevap verdi. Sonra: "Ne saçma sual, değil mi?,, 

rarengiz adam oldun. Garip sözler söylüyorsun, hiç veleri memleketin muhtelif yerlerinden lstanbul'a " - Gördün mü? Derhal sapıtıyorsun. Hayat- diye ilave etti: "itte görüyoruz ki buradumız. Ne 
görmediğim bir takım insanlarla ahbaplık ediyor - eilenmefe gelen muaJJimler dolduruyordu. Öğle- ta hiç bir §ey, uğrunda ölmek için İstenmez. Her diye soranz acaba?.. Türkçenin kendine mahaua 
aun, hele geçen gün yanındaki tatar suratlı herifi den sonra birer ikiter gelip burada diier arkadat- feY Yatamamız için olmalıdır. HattaJ»iraz ileri gi- bir minasızlıfı •.• Dünyada hiç bir lisanda bu kabi· 
hiç beğenmedim. Nedir bunlar?,, lariyle bulUfAD ve aktama kadar vakitlerini tavla deyim, kendi yaıamamız, kendi canımız ıçın... liyet yoktur ••• Saatlerce konuıup hiç bir feY ifade 

Nihat ıüpheli bir bakıtla etrafmı gözden geçir - oynamakla geçiren bu "yazlık,, müıteriler, gece Sen kafanın içindeki yokluğa o kadar aaplanmıt- etmemek kabiliyeti!,, 
Cli, sonra : nereye gideceklerine dair kararlar verdikten son - aın ki, derhal uğrunda can feda edecek bir feY a - Gene yeni gelenlerden ve gene kısa boylu biri· 

... Sus", dedi. "Sen gevezenin birisin, aklının er - ra gene geldikleri gibi grup grup kalkar ve Be- nyarak ikinci bir yokluğa dalmak İstiyorsun! Ya- ai, kaim camlı gözlüklerinin altında ne renkte ol -
mediği §eylere burnunu sokma... Zekice sözler yoğlu'nun ucuz birahanelerinin yolunu tutarlardı. §AllUlk, herkesten daha iyi, herkesten daha üstün duğu belli olmıyan gözlerini kısarak : 
söylemekte ve hayaller kurmakta devam et .• Akıl- Ortalık karardıktan sonra burada yalnız talebe- ya§amak, insanlara hakim olarak, kuvetli, belki "- Sualinde türkçenin bu kabiliyetini arttır-
landığın ve. realiteye döndüğün zaman seninle da • ler, bir de den senesi eanaamda tatil için para bi- de biraz zalim olarak yaıamak... Dünyada bun - makla meıgul olduiunun f arkmda mıam?,, dedi. 
h riktirememit olanlar kalırdı. dan baıka istenecek ne vardır? Hayatmı bu gaye- Omer yÜzünü burutturarak mmldandı:: a uzun konuıuruz .•. ,, 

Bir müddet dÜ§Ündükten sonra fikrini deiittir - Omer'le Nihat, g\İnefİn tesiriyle ara aıra yer ye vakfet, görürsün, nasıl birdenbire canlanacak - ••-Aman ••• Gene eapriler batladı. Benim ka _ 
ıniı gibi : değiıtirerek akıaına kadar oturdular. Her ikisi sın!,, famın bot zamanlan bana bu bitip tülsenmez nük. 

"Mamafih bu günlerde seninle konuşacağım. de kendi alemine dalınııtı. Nihat planlar, tasav- Nihadın zayıf yüzü birdenbire kırmızılaşmıt, telerden daha manalı görünüyor .... ,, 
ra a ihtiyacı - vurlarla dolu kafasına serbestçe yol veriyor, Ömer ~abuk hareket eden gözleri parlaınıya batfamııtı. Nihat aynı yavaı sesle ı 

-------~---~--------~--~--~-------------.__.,_,_...._.ı....._.L._ ______ --11-&:..:C......:....L:~L ~ - l..I~~ -~-~----------~--------------------CJ;.~--.-.~------~--~ 
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Yazan: Francis de Groisset - 34 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Hollicott tarihi tabitd'en 
bahsediyor 

Dilimin ucunda bir sual var. 
Fakat münasebetsizlik olur 

diye bir türlü söyliyen:ıiyorum.. La
kayt bir tavurla sordum: 

- Orada geceler nasıldır? 
- Sıcak iklimlerin geceleri. 
- Şüphesiz öyledir. Fakat insan 

yattığı zaman nasıl olur? 
Hollicott gizli bir sevinçle bana 

bakarak: 
- Dü Krusett, dün gece çok mu 

fena uyudunuz, bana doğrusunu 

söyleyin? 
Dedi. 
- Evet gözümü bile kapamadım. 
O da itiraf ederek: 
- Ben de öyle. 
Dedi. İkimizi de gülmek aldı. 

Yüzbaşı bu geceyi iyi geçireceğimi
ze dair teminat veriyordu: 

Pencerelere tel kafes koyacakla
rını, birinci veya ikinci kattaki oda
larda yatacağımızı, ve bu mevsimde 
otel boş olduğu için istediğimiz yeri 
intihap edebileceğimizi anlattı. Ve': 

- Rica ederim. Sakın ehli yılan
dan korkmayınız. Dedi. 

- Ne dediniz? 
- Ölü mevsim • olduğundan, fa-

releri boğması için, belki de yılanı 
serbest bırakmışlardır. • 

- Hangi yılanı? 
- Far.e yılanını, fareleri yakala-

dığı için ona bu isim verilmiştir. 
Oıta boyda bir yılandır. Mahzen -
lcı de yaşar. Fakat her tarafa da so
kulmasını sever. Yastığınızın veya 
kahvaltı masanızın altında ıslık çal
dığını işittiğiniz zaman, ilk defa 
korkarsınız. 

- Korkunç şey doğrusu. 
- Bir şey yapmaz Dü Krusett 

korkmayınız. Görünce zili çalar 
gaı sonu çağırır ve "bu yılanı götü
rünüz I" dersiniz alır götürür. 

Yuzbaşı biraz düşündükten son
ra 

-- Adanın yılanları hakkında bir 
fikriniz var mı? 

Dedi. 
- Şöyle böyle. 
- Öğrenmek ister misiniz? 
- Evet. Bu hayvanlardan nefret 

ederim ama alakadar da olurum. 
- Burada otuz nevi kara yılanı 

vardır ve mütemadiyen de çoğalı -
yorlar. Çünkü din "yerlilere" canlı 
mahlfıkatı öldürmeği meneder. Bir 
yılan yakaladıkları zaman onu bir 
hasır sepet içine koyarak nehirc bı
rakırlar, tıbkı Musa'yı Nil'e bırak
tıkları gibi. 

- Sonra yılan da onun gibi sudan 
kurtulur mu? 

- Orasını bilmem. Bu otuz nevi 
yılandan sade dört cins zehirlidir. 
En tehlikelisi Kobra yılanıdır. 

- Evet, dedim. O malUm ısırma
sı ekseriya ölümü intaç eder. 

Hollicott: 
- Katiyen. Dedi. Seylanlılar Ü

zerlerinde yılan taşı dedikleri bir 
taş taşırlar. Sünger gibi bir taştır. 
Eğer yılan ısırır ısırmaz bu taş ya
ranın üzerine bastırılır ise, taş ya
pışır. Ve kanı emer. İşini bitirince 
kendiliğinden düşer. 

- Bak bunu bilmiyordum. 
- Bilmediğiniz daha bir çok şey-

ler var. 
Ağaç köklerine tesadüf eden o

tomobil yavaşladı. Bu ağırlaşma -
dan istifade ederek, oradan geçen 
garip bir çifti seyretmeğe başladım. 
Kadın eski bir kırmızı beze sarıl

mış, saçları çalı gibi, erkek diken gi
bi sakallı ve çır çıplak yalnız bir 
pagne'i var. İkisinin de brunları 
yassı, kafaları sivri, ve ağızları ile
riye fırlak. Yüzbaşı: 

- Şu çifte bak, her zaman göre
mezsin, dedi. 

- Bunlar Parya'lar mı? 
- Bilakis adanın en eski ırkı. 

Seylanlılar gelmeden evel okları ve 
köpekleri ile memleketin sahibi 
bunlardı. 

- Ne? Bunlar Veddah'lar mı? 
- Aşağı yukarı. Kanları biraz 

karışmıştır. Saf kanlılara artık te -
sadüf edilmiyor. 

- Halbuki bana demişlerdi ki... 
- Hayır ... Artık onlar mevcut de-

ğildir. Fakat Anuradhapura oteli
nin kapıcısına söylerseniz size he -
men bir çift veddah tedarik eder. 

- O halde ... 
- Fakat onlar, taklit veddah'Iar-

dır. Kapıcı bir çiftle anlaşır, elle -
rine birer okla birer de yay verir. 
Siz de elli "rupi"ye iki veddah'nın 
fotoğrafını çektim diye sevinirsi -
niz. 

- Çok istidadlısınız. 
Dedim. 
- Neye? 
- Seyyahların hayalini bozmağa. 
Hollicott bir bakim tavriyle ce -

vap verdi: 
- Ben her şeyin hakikatini seve

rim. İşte bak bize doğru geliyor
lar. 

(Sonu var) 

ULUS • 4 - 193CJ 

Trabzonda büyük bir plôj yapılıyor 
oıt. Plaj ve tesisat üç 

senede bitirilecek 

Of hükumet konağının 

f.emeli törenle allldı 

Of hÜkiımet kona -
ğının temel atına tö -
reninde vali nutuk 
söylüyor, plaj saha -
smda tetkikler yapı -
hyor. 

Trabzon (Hu
susi) - Ayasofya
ile yeni yapılmak
ta olan 250 yataklı 
hastane binası ara 
sında bir plaj ya
pılıyor. Bu plaj 
Trabzon spor ve 
eğlence hayatında 

mühim bir boşlu

ğu dolduracak, de
niz zevkini gençli 
ğe bir kat daha a
şılı yacaktır. 

Plaj yapılacak 

saha çok temiz ve 
geniş bir kumsal
dır. Bu sahanın ar 

Urfa'nın 

kurtul us 
.:> 

bayramı 
Urfa, 11 (Hususi) - Urfa kurtuluş 

bayramının 19 uncu vıldönümü on 
binlerce urfalının coşkun tezahürleri 
arasında kutlandı. Şehir baştan başa 
bayraklarla ve parti bayrağı ile süs -
lenmiş, tam bir bayram manzarası al· 
mıştı. Törene ebedi şef Atatürk'ün 

Bir katil idama 

mahkum oldu 
Gümüşane, 12 a.a. - Ağırceza mah 

kemesi Kelkitin Kösedağı hududı.ıf'l
da beş kişiyi fe..oi nır surette öldüren 
Kelkitin Şen köyünden Ahmet ve 
Sıranın Tersin köyünden Celilin ö
lüm cezasına çarptırılmalarına itti
fakla karar vermiştir. 

duktan sonra kurtuluş meydanına gi
dildi. 19 yıl evelki kurtuluş harekatı 
temsilen canlandırıldı. Töreni parlak 
bir geçit resmi takip etti. 

Bu büyük bayram gününün şerefine 
belediye otelinde yüz kişilik bir öğle 
ziyafeti verildi. Ve saat 16 da halke -

büstü önünde İstiklal marşı ile baş -
landı, vali K. Demirer kısa bir hitabe 
ile töreni açtı. Saylavlarımızdan Şe -
ref Uluğ, Şarbay Ömer Alay ve baş
ka hatipler milli kurtuluş, milli birlik vinde orta okul tarafından bir çay zi-
mevzuları üzerinde heyecanlı hitabe- yafeti verildi. Gece halkevinde bir 
lerde bulundular. Bugünü yaratan ve balo, belediye sinemasında bir müsa
yaşatan ulu şeflere ve büyüklere bağ- mere verildi. Kasabanın muhtelif yer
lılık ve şükran hislerini tebarüz ettir- terinde halk bayram yapmakta, saz 
diler. Hitabeler halk tarafından can - ı çalmakta, milli oyunlar oynamakta • 
dan alkışlandı. Büste çelenkler kon - dır. - Naci Balak 

kasındaki arazi şoseye bitişiktir. Bu 
arazi de belediyece istimlak edilecek 
burada gazino ve diğer müesseseler 
vücude getirilecektir. 

Fırtınalı zamanlarda da deniz ban
yosu yapmak imkanını vermek için 
aynı yerde 150 metre genişlikte bir ha 
vuz inşa edilecektir. Aynı zamanda 
bu sahanın arka tarafında denize ha
kim yerde de bir stadyom inşası ka
rar !aşmıştır. 

Plaj ve tesisatı üç senelik bir plan-

el. ' 
'1..:. - • 

ı 
la ikmal edilecektir. Fakat halk bu Tahsin Uzer ilk harcı atıyor 
yaz deniz banyolarına kavuşmak için....-----
sabırsızlandığından şimdiden tertibat [ 
alınmıştır. Şehrin lağım akan diğer 
sahalarında yıkanmak belediyece men 
edilecektir. 

Ol hükümet konaiı 
v ııayetimizde büyük inkilabın ya

rattığı eserleri günden güne çoğal

mış görüyoruz. 
On gün evel Akçaabatta yeni bir 

hükümet binasının temelleri atılmış
tı. Bugün de Of'da köylerden gelen 
ve kasabadan iştirak eden beş binden 

fazla halk huzurunda yeni hükümet 
binasının temel atma töreni yapılmış 
tır. Vali Refik Koraltan Ofluların bü 
yüklerimize minnet ve şükran borcu
nu iffde eden nutuklara mukabelede 
bulundu. İlk harcı üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer atmıştır. Isla
tıcı bir yağmur olmasına rağmen halk 
töreni sonuna kadar bekledi. 

Cemal Rıza Çınar 

Trakya'da şarbon 

hastalığı ile savaş 
Edirne, 12 a.a. - Trakya-.da ~ıın.ı; 

ye kadar 850.000 şarbon aşısı yapı 
mıştır. 1940 sonun.ilet bütün ,,~,l~r bit 
miş olacaktır_ 

.. z.~r~t ".'~kaleti~in bu progr~ 
koyluyu reJıme baglıyan amiller ar 

sındadır. Eneme işleri de iyi bir d 
rumdadır. Bu sene dahi Trakya'nı 

dört mıntakasında yapılan eneme i 
]erinden iyi neticeler alınmıştır. B 
bölgeler içine giren her cins hayva 
ların seleksiyonu yapılmıştır. B 
çokları ise yeni damızlıklarla takvi 
olunacak ve bu yerler yetiştirme ki'\ 
leri' haline getirilecektir. 

Ordu Halkevi Binasının 
r ................................................................................................................................................................. " 

IYURl-TAN RESJMLERI 
ille kısmı tamamlandı 

Ordu Halkevi inşaatından iki görünü§ 

Ordu, (Hususi) - Yeni Halkevi binamızın inşaatı devam etmekt 

dir. Binanın 25.000 liralık birinci kısım inşaatı tan1amlanmışhr. Bi 

• türk mimarisinin güzel bir eseri halinde Ordu'yu süslemektedir. Gen 

----------------------~-_ıLeSl,_._ __ .,,_,a...._.l .... OU!-JY.L.0-. .. 
1-ıd~a ..... ~..a..ıu..ıLuLML&---------------------L::li.::k~, .:":a::l:k:e_:vı:_' .:b:ina=s:ın:a:_:b:ir:_:a:n_:e::vel kavu~mak için sabırsızlanmaktadır. 
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Clark Gable 
Nihayet Carole lombard'la 

Evleniyor 
· Hollivood'ta evlenmek ve boşanmak 
artık alelade işlerden biri halini al
mıştır. Fakat blitün bu olan bitenlere 
rağmen, bir taraftan dünya, öte taraf
tan da film makineleri dönmiye devam 
ediyor. 

Son gelen haberlere göre, Clark Ga
ble, nihayet karısından ayrılabilmiş
tir. Bn. Gable sinema amatörlerince 
tanınmış olmadığı için kendisinden 
bahsetmiyeceğiz. Clark Gable, evelce 
de yazdığımız veçhile Carole Lamba
ra ile sevişmekte idi. Şimdi bu çiftin 
evlenmesinde bir mahzur kamamıştır. 
Şunu da lı5.tı:·a kabilinden kaydede

lim: iki artist de senede bizim para
mı da iki milyon lira kazanmaktadır-
lar. 

Robert Taylor'la Barbara Stanvyck
in de ynkıı:üa evleneceklerinden bah
solunuyor. Fakat Robert Taylor'un 
mukavelesi. evlenmesine mani olduğu 
için. belki altı ay sonra aynı şayiayı 
b~r daha işitiriz. 

Meıhur adamlartn 
hayatları filmle 
canlandır1lacak 

Bugünlerde bir film şirketi, meşhur 
1sveç'li alim Nobel'in hayatını filme 
almayı düşlinmcktedir. Şimdiye ka
dar Jeanne d'Arc'tan tutun da, "Sü
veyş" deki Ferdinand de Lesseps'e ka
dar bir çok meşhur şahsiyetlerin ha
yatları filme alındığına göre, bundan 
sonra sinema filmleri birer "tercümei
hal varakası,. halini alacak. 

Bu haberi veren bir fransız mecmu- , 
ası, Nobel ne k:ı.dar büylik bir alim ve 
ne kadah dahi bir kimyager olursa ol
sun, onun hayatında seyircilerin ala
kasını uyandıracak bir şey bulunmadı
ğını söylüyor ve filmi çevirecek sahne 
vazıının herhalde Nobel mükafatını 
almak için böyle bir işe girişmi~ olma
sı muhtemel bulunduğunu ( !) ilave c-

d!Yor. 
Ayrıca Framıa'da Batzac'ın hayatını 

tasvir eden bir film daha çevrilecek ve 
baş rolü Harry Baur oynıyacaktır. 

.................................................... ! ı 
1 numarah 

Kovboy -Artist j 
Gary Cooper amerikan hal- 1 

kının çok sevdiği kovboy film
lerinde büyük bir muvaffakiyet i 
kazanmaktadır. Aşağıdaki re • ı 
sim, Gary'yi, Merle Oberon'la 
ber:ıber çevirdiği filmlerden bi-
rinde gösteriyor. ; 

I 
ıt• 

" • 
\ "'-

~ 

~·. --- .;. 

Dünyanın en angariyeli 

Bir sinema 
yıldıziyle 

• 

• • 
ışı: 

* evlenmek 
Ruth Chatterton'un eııki kocası Forbes diyor ki! . • 

- Bir yıldızla evli olarak uzun müddet yaşamak, hakıkaten ım
kansızdır. Mesela ben Ruth Chatterton'la evli iken karımla imkanı yok 

'.:>uluşamazdım. 
Orkestra ~efi ve Bette Davis'in eski kocası yanıp yakılıyor: 

"< 

- Aman:ı: efendim, diyor, Bette Davis'le resmen evli iken, onun 
yüzünü bile göremiyordum. Kadıncağız çok yoruluyordu ... Hep stüd
yoda istirahat ediyordu: binde bir görebilirsemw:• ''Aman .bu gün .ço~ 
yorgunum, gidip stüdyoya biraz istirahat edeceg1m.,, derdı. Fakat ıstı-
rahat mi? Ne gezer!.. • 

Joan Cravvford'u geçenlerde boşıyan Franchot Tone'un, yıldızın 
elinden çekmediği kalmamış olacak ki. her fırsatta: 

- Onunla, yaşamanın imkanı yok ... Bakın bir gününü nasıl ge~ 
çirir, size tarif edeyim: 

Saat 6 oldu mu, kalkar. banyosunu alır. Katibesi ile biraz çalışır. 
7 de stiidyoya varır. Locasında makyajını yaptırır. Ondan son 

ra kahvaltısını yapar. Kahvaltı dediği şey de bir bardnk portakal su· 
yundan ibaret .. 

9 dan 12 ye kadar platoda kalır. 
1 2 den 1 2.30 a kadar locasında öğle yemeğini yer ve istirahat «> 

der. 1 2.30 dan 13 e kadar gazetecileri kabul eder. 
13 den 17 ye kadar platoya çıkar. 
1 7 den 18 e kadar filme çekilen sahneleri göriir. 

18 den 20 ye kadar evde akşam yemeğini yer ve istirahat eder. 
20 den 23 e kadar l]lektuplanm okur. idarenin kabul ettiği senar-

yoları okur. Gene gelen gazetecileri ve fotoğrafçıları kabul eder. 

Saat 23 dedi mi, uyku .. 
Bu sözler, artistin 1 numaralı kocasının söylediklerinin aşağı yu

karı aynidir. Fakat ilk kocası Duğlas Fairbanks Junior daha sabırsız ve 

daha kıskançtı. 
Orkestra şefi Tony Martin'in karısı olan Alice Faye hiç boşanma 

taraftan değildir. Fakat o da derdini şöyle anlatıyor: 
- Ne tuhaf değil mi. diyor, T ony ile biz biribirimizi senooe iki ü~ 

kere görürüz. O da tesadüfen .. Fakat buluşmamız o kadar tatlı olur kı, 
boşanmak aklımızdan bile geçmez. 

-
Güzel franaız artisti Josette Day'e sormutlar: rolünü yaptığınız bir 
şahsın hayatını yaıamak ister misiniz? Artist cevap veriyor: - Ha
yır, çünkü, bilhassa dramatik eserlerdeki ıahıslar, hayatlarmm birer 
kriz devresin yaşarlar. Ben de hayatımın sonuna kadar böyle buhranlı 
bir devre mi geçireyim? Ben kendi hayatımdan memnunum. Aynca 
sanatım, biribirlerinden ayrı şahısların hayatlarını yaıamama da im
kan veriyor. Zaten bir artisti en çok memnun eden de budur: Hayat 
değiştirmek, deri değiştirmek, ruh değittinnek! •• Bir tek §ahsm. kalıbı
na hapsolup kalmak ne acı şey olurdu ... Onun için, bana nasıl bır ıahıs 
olmak istediğimi sormayınız. Nasıl bir kadın olmamı öğrenmek isti
yorsanız, size cevap vereyim: gelecek filmde rolünü yapacağım bir 
kadm gibi almak istiyorum. Hem bu, yapacağım rolde muvaffak ol-

mak için de en iyi çare .. 

t 
POJTAfl 

Tarzan'ın filmleri, büyükleri de, kü· 
çükleri de çok alakadar eder. Şim
di yeni bir film daha çevriliyor: 
Tarzan sürgünde •... Bu film için 
ısa tane zenci figüran angaje e
dilmiştir ve bunlardan en kısa boy-
lusu 1,85 metre yüksekliğindedir! 

• 
Viviane Romance Amerika'ya git

mekten vaz geçmiştir. Çünkü ora
dan kendisine yapılan teklifler. 
güzel lransrz artistinin işine gel
memektedir. Sonra, belki o da A
merika'ya gidip muvaffak olama
maktan korkuyor ... 

• 
Danı"elle Darrleux Avrupa'ya dön

dükten sonraki filnu"ni bu günler
de çevirmcğe başlıyac.aktrr. Artis· 
tin Avrupa'da çevirdiği filmlerin 
ekserisinde olduğu gibi, bu film 
de Daniellc'in kocası Henri Decoin 
tarafından sahneye konulacaktır . 

• 
Martha Eggerth kocası ]an Kiepu 

ra ile birlikte Amerika'ya hareket 
etmiştir. Artist hareketinden ön
ce Fransa'da bir film çevirerek la 
Malibran adrndaki meşhur mugan 
niyenin hayatını beyaz perdede 
canlandırmıştır. 

• 
Valslı filmler çok moda oldu. Fran

sadan gelen bir habere göre Char
les Mhe "Kızıl vals,. adındaki bir 
film çevirecek ve baş rolü de, bir 
müddetten beri kendisinden bah· 

Aık, vazife, 
harp ..• Jean Pi
erre - Aumont 

" Asker kaçağı ,, 
adlı son filminde, 
bu üç muhtelif 
kutbun arasında 

bocalıyor. Yuka • 

rıdaki resimde onu, hayatının en azaplı, aynı zamanda en mesut za
manında görüyoruz:: ateş hattından kaçmıştır, evinde bir saat geçir
mek imkanını, hayatı pahasına elde ettikten sonra, sevdiği kedisiyle 
beraber düıünüyor. Yüz.ünde aile ocağına kavuşmuş olmanın haz.z:iy
le beraber, cepheden kaçmanın azabı da okunuyor. 

solunduğunu işitmediğimiz Pola j 
Negri'ye tevdi erfrcektir. 

• 
Sonja Henic Amerika'da bir turna 

yapıp büyük muvaffakiyetler ka
zandıktan sonra tekrar Hollivud'a 
dönmüştür. Artist şimdi kendi
si için yepyeni mevzuda bir film 
bir polis filmi çevirecektir. 

• 
Hollivud'un iki korkunç artistl olan 

Boris Karloff we Bela J.ugosi, 
yakında gene korkunç mevzulu 
bir film çevirecek/erdir. Bu yeni 
filmin adı, "Frankestein'in oğlu,, 

olacaktır. 

• 
Oliver H:ırdy'nirı sabık "eş" i Stan 

Laurel bu giı.ı rdc Amerika'dan 
hareket ederek bundan sonra Fran 
sada çalışacaktır. Artistin drama
tik bir ii/mde rol alacağı haber 
verı"Jiyor. 
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lngiliz, Fransız hükllmetleri Romanya 
ve Yunanistan'a teminat verdiler 

(Başı 1 inci sayfada) 
feshine zaruret olmadığını söylemiş 
ve Yunanistan ile Romanya'ya verilen 
garanti hususunda aşağıdaki beyana
tı yapmıştır: 

Romanya ı.ıe Yun.ani.tan' a 
ı.ıerilen garanti 

ingiltere hükümeti, Akdeniz ve 
Balkan yarımadası statükosunun ceb
ren veya cebir tehdidi altında her tür
lü değiştirilmesine mani olmıya azami 
ehemiyet vermektedir. 

Binaenaleyh İngiltere hükü -
meti, Romanya ve Yunanista
n'ın istiklalini sarahaten tehdit 
edecek ve Romanya ve Yunan 
hükümetlerinin buna milli ku
vetleriyle kar~ı koymayı bayati 
menfaatleri iktizasrndan bula
cakları bir te~ebbüs vukuunda 
onlara iktidarındaki bütün ku
veti derhal yapmakla kendini 
mükellef bilir. 

Bu beyanatı, bütün alakadar 
hükümetlere ve diğerlerine ve 
bilhassa Yunanistan ile sıkı mü
nasebetleri malum olan Türki
ye'ye bildireceğiz. 

Fransız hükümeti de bugün müma
ıil beyanatta bulunacaktır." 

lnf;!iliz - ltalyan Akdeniz 
anlatması fesheclilmiyecek 

Başvekil müteakiben ingiliz - ital -
yan Akdeniz anlaşması hakkında, bu
nun şimdilik feshedilmiyeceğini söy
lemekle beraber demiştir ki : 

Fakat italyan hükümtei, son hare -
ketiyle teminatının samimiyetini ihlal 
etmiş olduğundan dolayı teessüfleri -
mi açıkça beyan etmeliyim.,, 

Çemberleyn İtalya ile iyi münase -
betleri idame etmek arzusunu bir ke -
re dalı aydettikten sonra "İtalyan 
hükümetınden benim bu arzuma işti -
rak ettığinin delilini bekliyorum,, de
miş ve sôzlerine şöyle devam etmiş -

tir : 

ltalyan gönüllüleri meıelesi 
" - Musolini Madrit geçit 

resminden sonra lspanya'daki 
gönüllülerini derhal geri çekece
ği teminatını 9 niaanda teyit ey
lemiıtir. Aynı günde İtalyan 
hariciye nazırı kont Ciano Ro
ma 'daki elçimize verdiği temi
natta, lspanya'daki İtalyan tay• 
yare ve tayyarecilerinin de gö • 
nüllüler çekilir çekilmez ltalya'· 
ya döneceklerini bildirmi§tir. 
BüyÜk Britanya hükümeti bu 
teminatı senet ittihaz eder. Bü
yük Britanya hükümeti İspan -
ya'daki gönüllülerin geri alın
masını İngiliz - İtalyan Akdeniz 
anlapnasınm hayati bir unsuru 
olarak telakki edegelmiıtir.,, 

Sulhu muhafaza hususundaki gay -
retlerimızde ve iyi niyetlerimizde uğ
radığımız birçok muvaffakiyetsizlik
lere rağmen sabır ve tahammül gös -
terdik. Bugün ufuk karanlık olmakla 
beraber, bütün bu gayretlerin semere
siz kalacağına inanmak istemiyorum. 

Sovyetler Birliii ve lngiltere 
Bu anda muhalefet sıralarından "Ya 

Sovyetler Birliği'ni ne yapıyorsu -
nuz ?" sesleri yükselmiştir . 

Çemberleyn şöyle ~ukabele etmiş
tir: 

Eğer Sovyetler Bi:liğinden bahs 
etmedi isem de, sovyetlerin elçisiyle 
daima temasta bulunmaktan fariğ ol
madun. 

Başvekil sözlerini şöyle bitirmiş

tir: 
" - Yapacak çok zor bir va -

zifemiz var. Yalnız bizim kendi 
iateklerimizi değil diğer millet -
lerin de ne yapmak istedikleri -
ni miıtalea etmek mecburiyetin
deyiz. 

Milletlerin ideolojileri her ne o -
lursa olsun sulh lehinde ve taarruza 
karşı olan bütün kuvetlerin bu husus
taki emellerinin tahakkuk edebilmesi 
için bütün gayretlerimize devam ede
ceğiz. 

Sulh azmi 
Bu baptaki azmimizi daha iyi mü

dafaa icın daha ziyade kuvetlenmek 
üzere değil, aynı zamanda taarruza 
uğrıyacakların ve hüriyetlerini kay
betmemek için mukavemete karar ve
receklerin yanında yer alarak vazife· 
mizi yapabilmek için de kuvetlendir -
meliyiz Bu azmimizde ve aldığımız 
tedbirlerde ve bu tedbirleri daha mü · 
essir kılmak için ileride vereceğimiz 
bütün kararların parlamento memle -
ket ve bütün. imparatorluğun tasvip 
etmekte olduğundan ve olacağına ka-

naktan bildirildiğine göre bugün öğ -
leden sonra garp demokrasilerinin 
müşterek siyasetlerini izah ve teşrih 
edecek olan B. Çemberleyn ile B. Da
ladier'nin beyanatları arasında tam 
bir ahenk temini maksadiyle sabah -
tan öğleye kadar görüş teatileri ya -
pılmıştır. 
Fransız siyasi mahfilleri, Fransa 

hükümctinin yeni ingiliz siyasetini 
selamlamakta ve İngiltere'nin girişe
bileceği bütün teahhütleri peşinen 

tasvip etmekte olduğunu beyan eyle -
mektedirler. Mamafih bazı mahfiller, 
İngiltere hükümetinin bu siyasete mes 
net teşkil etmek üzere mecburi asker
lik hizmeti tesisine henüz karar ver -
miş olmamasına teessüf etmektedir. 

Jngiliz teahhütleri ne zaman 
müesıir olabilir? 

Siyasi fransız mahfilleri, ingilizle -
rin yeni teahhütlerinin ancak büyük 
Britanya'nın bunları icra etmek i~in 
derhal askeri bir harekete tevessül e
decek bir halde bulunması takdirinde 
müessir olacağı mütaleasında bulun
maktadırlar. 

Bu münasebetle siyasi mahfiller, 
Fransa'nın sovyetlerin mesai birliği -
nin ehemiyetini büyük Britanya'dan 
daha iyi takdir etmekte olduğunu be
yan etmektedirler. 

B. Bonne, her gün bu hususta Sov
yet Rusya sefiri ile görüşmeler yap -
maktadır. 

Aynı mahfiller ilave ediyor : 
"Her halde fransız - sovyet misakı, 

halihazırda İngiltere tarafından ten -
sik edilmiş olan yeni sistemin mühim 
bir unsuru olacaktır.,, 

Nutuk muhalefeti tatmin etmedi 
Londra, 13 a.a. - Avam kamarasın

da Çemberleyn'in nu~k~nu m.ü~eak.i~ 
söz alan muhalefet ışçı partısı reısı 

Attlee başvekilin nutkunun kendisini 
sukutu hayale uğrattığını söylemiş ve 
demiştir ki: 
"- Arnavutluk'un ortadan kaldırıl

ması herkesin emniyetine karşı bir 
darbedir. Arnavutluk'a karşı yapılan 
bu hareket, ingiliz - italyan anlaşma -
siyle giriştiği teahhütlerin Musolini 
tarafından ihlalinden ba1ka bir ıey de
ğildir. Çemberleyn'in bu felaketli si
yasete devam etmek istediğini söyle
mesi teessüfü muciptir. Garantiler si
yasetini kollektif emniyeti tahakku
kuna kadar idame ve bütün memleket
lere teşmili lazımdır. Fakat, hüküme
tin böyle bir yola gireceğini gösterir 
hiç bir şey yoktur. İngiltere, Fransa 
ve Sovyetler Birliği arasında tam bir 
anlaşma tesis etmek Hizımdır. Bu üç 
hükümet diğer sulhcu memleketlerin 
de iltihak noktası olabilecek bir tesa
nüt deklerasyonu yapmaları şarttır. 

Bundan başka, kabinenin de müte
canis olması icap eder. Şimdiki hükü
met, memleketi layikiyle idare edemi
yor. 

Muhalefet liberal partisi reisi Sin
clair mihver devletlerinin dünyayı ta
hakkümleri siyaseti altına almak hu
susunu takip ettiklerini ve bilhassa 
Büyük Britanya topraklarını istihdaf 
eylediklerini söylemiş ve o da Attlee 
gibi Sovyetler Birliği'yle teşriki me
sai istemiştir. 

B. Cörçil Cemberleyn'in 
siyaıetini tasvip etti 

Müteakiben söz alan muhafazakar 
liderlerden Çörçil, !ıerkesin hayreti 
içinde, Çemberleyn'in ilan ettiği siya
sete taraftar olduğunu söylemiş ve i
talyan hükümetinin bariz suiniyetine 
rağmen İtalyan milletinin Akdeniz'de 
İngiltere'ye karşı bir hayat ve memat 
mücadelesine girişmek istediğini zan
nedemiyeceğini ilave etmiştir. 

Çörçil, bunun içindir ki, İngiliz -
İtalyan Akdeniz anlaşmasının feshi -
nin doğru olamıyacağı mütaleasında
dır. Hususiyle ki bu anlaşmanın feshi 
Almanya'nın işine yarıyacaktır. 

Çörçil, Sovyetler Birliğiyle tam 
bir iş birliği istemiş ve dört Balkan 
milleti arasındaki birliği katı olarak 
tesis için tedbirler alınmasını tavsiye 
etmiştir. 

Muhafazakar lideri her şeyden evci 
yapılacak şeyin Romanya ile Bulga
ristan arasında dostça bir anlaşmanın 
elde edilmesi olduğunu söylemiştir. 

Lonclra siyaıi mahfilleri 
memnun 

Londra, 13 a.a. - Çcmberleyn ve 
Daladiye tarafından bugün yapılan 
beyanatın biribirinin aynı olmasından 
dolayı Londra siyasi mahfilleri fev
kalade memnundur. 

Londra mahfilleri, bu beraberlikte 
iki memleket arasında sulhun müda -

dığına işaret ediyorlar ve Daladiye' -
nin bütün milletleri meselelerin hali
sane bir tarzda tetkikine davet eden 
sözlerinin her insanın istediği sükfi -
neti vevaziyetteki gerginliğin izale
sini temin edeceğini limit eyliyorlar. 

Lordlar Kamarasuıcla 
Londra. 13 a.a. - Lortlar kamara

sında hariciye nazırı Lort Halifaks, 
Çemberleyn'in avam kamarasındaki 

beyanatına · benzer beyanatta bulun
muıtur. 

Lond ra' el aki temaslar 
Londra, 13 a.a. - Bu sabah saat 11 

de toplanan kabine 12.25 de dağılmış
tır. 

Parlrunentodaki işçi muhalefeti li · 
deri B. Atlee, yanında igçi mebuslar

dan eski hariciye müsteşarı Hugh 
Dalaton olduğu halde bu sabah saat 

10.30 da başvekil tarafından kabul e
dilerek bir çeyrek saat görüşmüştür. 

Fransız büyük elçisi bu sabah saat 
10.50 de lord Halifaks tarafından ka
bul edilmiştir. 

Berlin mahfilleri ı.ıerüen temina • 

tı bof bir fey telakki ediyorlar 
Berlin, 13 a.a. - Çemberleyn ve 

Daladiyenin bugünkü beyanatlarını 

bahis mevzuu eden siyasi Bedin mah
filleri, Yunanistan İtalya'dan icap e -
den bütün teminatını almış ve Ro
manya da Almanya ile ticaret muahe· 
desini imzalamış olduğundan Yuna -
nistan ve Romanya'ya verilen garan -
tinin pek boş bir şey olduğu kanaatin
dedir. 

Resmt mahfiller şu kanaattedir ki, 
garp devletleri bugünkü hareketleri 
ile esasen kendilerinin mesul olduk -
lan bir tehdidi ileri sürmek istiyor -
lar. 

B. Dalacliye'nin beyanatı 
Paris, 13 aa. - Bu akşam başvekil 

Daladier fransız milletine hitaben 
metni Fransa ve İngiltere tarafından 
müştereken tespit olunan aşağıdaki 
beyannameyi neşretmiştir: 

Fransa hükümeti, Akdeniz ve Bal -
kan yarımadası statükosunun çcbren 
veya cebir tehdidi altında her türlü 
değiştirilmesine mani olmaya azami 
ehemiyet vermektedir. 

Son hafta hadiselerinin doğurduğu 

bUyük endi~eleri nazarı itibare alan 
fransız hükümeti, Romanya ve Yuna

nistan'ın istiklalini sarahaten tehdit e
decek ve Romanya ve yunan hilkümet
lerinin buna milli kuvetleriyle karşı 

koymayı hayati menfaatleri iktiza -
sından bulacakları bir teşebbüs vu • 
kuunda Fransa'nın onlara iktidarında
ki bütün muaveneti derhal yapmakla 
kendini mükellef bildiğine dair Ro -
manya ve Yunanistan'a kati teminat 
vermiştir. 

Büyük Britanya hükümeti de ayni 
hattı hareketi ittihaz etmiştir. 

lngÜİz - Leh anl~ması ve 
Fransa 

Fransız hükümeti, İngiltere ile Po
lanya'nın doğrupan doğruya veya do
layısiyle tehdit edildiği takdirde is -
tiklallerini müdafaa hususunda karşı
lıklı yardımda bulunmak için akdet -
tikleri anlaşmadan dolayı memnun -
dur. 

Diğer taraftan frans1z - Polonya it
tifakı da fransız Polonya hükümetleri 
tarafından aynı zihniyet dairesinde 
teyit ve tekit olunmuştur. 

Fransa ve Polonya, kendi hayati 
menfaatlerini doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle ihlal edecek her tehdide 
karşı derhal ve doğrudan doğruya bi
ribirlerini mütekabilen garanti eder
ler. 

Bugün elçilerimiz bu beyanatı bü
tün alakadar hükümetlere ve diğerle
rine ve bilhassa Yunanistan ile sıkı 
münasebetleri malOm olan Türkiye'
ye bildirmişlerdir. 

Gönüllülerin çekilmesi ~i 
Roma, 13 a.a. - B. Musolini, İspan

ya'daki gönüllü kıtaları kumandanı 
general Gambara'yı kabul etmiştir. 
General, İspanya'daki italyan lejyo -
nerlerinin İtalya'ya avdetleri ve av -
detlerinin tarihi meseleleri hakkında 
Duçe'ye izahat vermiştir. 

.-························~·············-.. 
Çocuk haftasında Çocuk Esir

geme Kurumu·nun sizden göre -
ceği alaka ve yardım memlekette 
kuvetli bir nesil, çalışkan ve muk
tedir. bir gençlik vücuda getire-

Arnavutluk tacı 
İtalya'ya geçti 

Amerika ile ticaret anlaş 

(Ba§l 1 inci sayfada) 
lına teklif eden Arnavut müessesan 
meclisinin müttefik kararına muttali 
olan büyük afşist meclisi, italyan mil
letinin mukadderatını Arnavutluk mil 
Jetinin mukadderatiyle asırlık dost
luk bağları esasında birleştiren bu ta
rihi hadiseyi sevinçle selamlar. 

ithal ve ihraç malla 
çok mühim tenzill 

Faşist İtalya, askerleri ve silahla -
riyle, kıymetli arnavut milletine asa
yişi, terakkiyi, adaleti ve müşterek 
hudutların müdafaasiyle de sulhu te
min edecek kudrettedir.,, 

Faşist meclisinin bu kararının 

Starace tarafından okunmasını müte • 
akip, Musolini şiddetli alkışlar ara -
sında şu kısa beyanatta bulunmuştur: 
"- Son günlerin tarihi hadiseleri 

bizim azmimizin, imanımızın ve ku
vetimizin bir neticesidir. 

Dost milletlere karşı dostça 
ve düşman milletlere karşı da 
gayet açık, kararlı ve azimli 
düşmaınca hareket edeceğiz. 
Günlük büyük işimizde bizi 
rahat bırakmasını dünyadan 
rica ediyoruz. Dünya bilnıeli
dir ki, dün ve daima olıtuğu 
gibi yarın da.yolumuzda p§
madan yürüyeceğiz. 

uKahrolıun Franıa! •.. ,. 
Roma, 13 a.a. - Musolini nutkun

da "düşman milletler" den bahseder -
ken halk şöyle bağırmıştır: 

"Kahrolsun Fransa .. Paris'e, Korsi
ka'ya, Tunus'a .... ,, 

ita/ya Arnavutluk bayraklariyle 
donatılacak 

(Başı 1 inci sayfada) 

ceklerdir. 
Amerika Birleşik devletleri muhte· 

lif ihraç mallarımıza değişik nispet • 
!erde tenzilat yapmış ve bu tenzilatı 
anlaşmanın meriyeti müddetince mu
hafaza edeceğini konsolide etmiştir. 
Belli başlı ihraç ürünlerimiz üzerin -
den alınacak tenzilatlı gümrük resim
leri şunlardır: 

Ürünlerimizin tabi olacakları 
tenzilatlı reıimler 

Sigaralık yaprak tütünün "saplı" 
beher libresinden 30 sent, !ibresinin 
kıymeti 7 sentten yukarı olan kuru 
incirin beher libresinden 3 sent, as
lında çekirdeksiz olan kuru üzümün 
beher libresinden 1.1/2 sent, kabuk -
suz fındığın beher libresinden 8 sent, 
muhtelif kilim, halı ve yol kilimleri
nin beher ayak murabbaından 30 sent, 
kıymet üzerinden yüzde 45 den aşağı 
olmamak şartiyle, kabuklu fıstığın 

beher libresinden 1.1/4 sent, kabuk -
suzun beher libresinden 2.1/2 sent, 
haşhaş tohumunun yüz libresinden 16 
sent, palamut huHisasından kıymet ü
zerinden yüzde 7,5, meyan kökü hu
Hisasından kıymet üzerinden yüzde 
15, kuş yeminin beher libresinden 3/ 4 
sent, lüle taşının kıymeti üzerinden 
yüzde 10. 

Mallarımızın istifade edecekleri 
Roma, 13 a.a. - B. Musolini, İtalya muafiyet 

ile Arnavutluk'un birleşmesini tesit i- , . . 
çin memleketin bu ayın 16 ıncı pazar Diğer t.araftan A~erı~a Bırle.şık 
günü sabahtan akşama kadar italyan Devletlerıne hal~n gumr.uk resmın -
ve Arnavutluk bayraklariyle dona_ .den muaf ~l~rak ıtha~:.dılen bazı.mal 
t 1 t · t' larımızın ıstıfade ettıgı bu muafıyet, 
ı masını emre mış ır. . . "dd · k 

Arnavutluk kıra/içesi iyi 
Atina, 13 a.a. - Havas Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 

anlaşmanın ımtıdadı mu etınce on-
solide etmiştir. Bu mallar krom ve 
zımpara cevherleri, boraks, palamut, 
meyan kökü, sucukluk bağırsak ve sa-

iredir. 
Buna mukabil Am 

hal ettiğimiz muhtel 
den değişik nispetle 
zilatı yapılmıştır. T 
de eden belli başlı n 
Hit nispe~lerini aşa~ 

Binek otomobille 
leri ve aksamı, karos 
tekleri ve aksamı y ' 
elektrikli tebrit ma 
yüzde 12, radyo ahi 
de 75, radyo için bi 
ferrik parçalar yüz~ 
kayıt, tefrik ve tas~ 
de 12, bazı nevi işlet 
de 40, bazı nevi ağı 
de S. 

Tediye ş 
Amerika birleşik 

yeden ithal edeceği 
serbest dövizle ödi 
de, her bir takvim se 
cağı mecmu ithalatıı 
ine yakın amerikan 
lini serbest dövizle 
cak bu mecmu ithal• 
giliz ve alman kre 
yapılacak ithalatın 

deli ödenmemiş kıs 
değildir. Diğer tar 
ihracatı mevsimlik 
ithalatın ancak sen 
tesbit bulunması do 
bazı teahhürler has 
telakki etmek icab 
best dövizle ödence 
kan ithalatı mefhu 
tam bir takvim sen 
etmek lazımgelir. 

Anlaşmanın, münt 
ki memleket nef'in 
yade genişleteceği 
lunmaktadır. (a.a.) 

Arnavutluk kıraliçesinin sıhi vazi -
yeti endişe verecek mahiyette değil -
dir. 

• I 
Dost 1ran o giden heye 

Milli emniyet için gönüllü 
miliı mülrezeıi 

Tiran, 13 a.a. - Dün Tiran'da mil
li emniyet için ilk gönüllü milis müf 
rezesi teşkil edilmiştir. Bu müf
reze, İtalyan kolonları ile faşist un • 
surlardan mürekkeptir. 

İrak topraklarından ge 
büyük tezahürlerle kaıı 

Arnavutluk ilhakı yüzünden 
Lipya'cla isyan çıkmış 

Paris, 13 aa. - Paris-Midi gazete
sinin Kahire muhabiri, Arnavutluk'a 
vuku bulan taarruzun yerli ahalide 
uyandırmış olduğu infial yüzünden 
Libya'da bir isyan çıkmı§ olduğunu 

haber vermektedir. Mısır ile Libya a
rasında bütün münakalat bilamel in
kitaa uğramıştır. 

Libya'dan gelen bedeviler İtalya'
nın hazırlıkları ve italyan kıtaatının 

dahile doğru yapmakta oldukları ha
rekat hakkında bir takım maltımat ver 
mektedirler. 
Öğrenildiğine göre Tiebsti hudut 

mıntakaları ile Murzuk mıntakasında 
kargaşalıklar çıkmıştır. 

Bir Yugoslav gazetesine göre 
Arnavutluk'ta vaziyet 

Belgrad, 13 a.a. - Politika gazete
sinin hususi muhabirlerinin telgrafla
rına göre, Arnavutluk'ta vaziyet şu -
dur : 

"Sahil ile üzerinden geçilebilir yol
lar üzerinde olan veya tayyare mey ; 
danları bulunan şehirler italyan kı -
taatının elindedir. Şimalde vaziyet da
ha karışıktır. İşkodra ve Alesyon ci
varındaki katolik aşiretler çekilmekte 
olan Arnavutluk ordusunun bahiyesi -
ne hücum ederek silahlarını almışlar
dır. Bu sabah Arnavutluk'un şimal do
ğusunda yalnız dağlı aşiretler tarafın 
dan mukavemet merkezleri teşkil e -
dilmiş bulunmaktadır.,, 

Gazi Terbiye 
Enstitüsünde 

Hamid gecesi 

(Başı 1 inci sayfada) 
sair yüksek memurlar tarafından kar
şılanmıştır. 

Bir askeri müfreze selam resmini i -
fa etmiş ve heyet reisi gümrük ve in
hisarlar vekili Ali Rana Tarhan, he -
yetle beraber askeri teftiş etmiştir. 

Saadabat paktına dahil iki devlet or
dusunun mümessili kıtalar, karşı kar
şıya dizilerek dost ve kardeşçe biribir
lerini selamlamıştır. Heyetimiz reisi 
Ali Rana Tarhan mutasarrıfın evine 
ve heyetimizin diğer azaları da Rest
house oteline misafir edilmiştir. As -
keri kıtamız kışlada İrak askerlerinin 
misafiridir. Mutasarrıf tarafından dün 
akşam heyet şerefine bir ziyafet ve -
rilmiştir. 

Kerkük' e hareket 
Musul, 13 a.a. - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Tahran'a gitmekte olan türk heye

ti ve askeri kıtası bu sabah otomobil-

man Kazman Hamit'in edebi şahsiye
tinden ve sanatından bahsetmiş, Sa -
bahattin büyük şairin manzum ve 
mensur eserlerinden parçalar okun -
muştur. 

Enstitünün edebiyat kolu, Hamit 1 
gecesi için Eşber'in iki sahnesini ha
zırlamıştı .. Sözlerden sonra edebiyat 
şubesinden Oğuz Eşber'in mevzuunu 
hulasa etmiş ve bunu müteakip arka
daşları tarafından Eşber'in iki sahne
si temsil edilerek toplantıya son ve
rilmiştir. 

Münevver gençlerimizin büyük şa
irin hatırasını yad maksadiyle hazır
ladığı bu gece davetlilere çok kıymet
li ve istifadeli saatler geçirtmiş, tem
silleri cidden muvaffakiyetli olmuş -
tur. Vefakar ve kadir bilir gençleri 
bu batırlayışlarından dolayı tebrik e
deriz. 

lerle Kerkük'e har 

Veliaht Sahpur 
bulunacak i 

İstanbul, 13 (Te 
Britanya hanedanı 
Alton refikası pre 
larında dört kişilk 
halde yarın (bugü 
siyle şehrimize ge 
leri vilayet erkanı 
de karşılanacaklar 

Lord Alton ve b 
keciden doğruca H 
cek ve Ankara yol 
lunmak üzere Tah 

Fransız hey 
Tunus, 13 a.a. 

izdivacı merasimin 
Tahran'a gitmekte 
gand'ın riyasetind 
dün buraya gelmi 
erkanı tarafından 

Ticaret, İki 

Münakale 

Yeni 
hazırl 

(Başı 

Vekaletinde bulu 

pret Vekaleti ka 
dır. İktısat Veka 

ise Türkofis birin 
Nihat Odabaşıoğl 

Büyük Şair Abdülhak Hii.mit'in ö- Zonguldak'ta Hamit ihtilali Türkofis birinci r 
lümilnün ikinci yıldönümü münasebe- Zonguldak, 13 (Hususi muhabiri- İstanbul Türkofi 
tiyle dün gece Gazi Terbiye Enstitü- Ziya'nın tayini k 
sünde Hrunit için bir toplantı yapıl- mizden) - Büyük türk şairi Abdül- taraftan haber ve 
mıştır. Toplantıda Enstitünün hoca- hak Hamit'in ölümünün yıldönümü - dilmekte olan De 
lan, bütün talebesi, ve şehrimizin mü- ne rastlıyan bugün saat 20.30 da 
nevverlerinden mürekkep birçok da· Halkevinde zengin programlı bir top· 
vetliler hazır bulunmuşlardır. Jantı yapılmıştır. Halkevi Başkanının 

Davetlilere, Hamit gecesi münase - bir nutkiyle başlanan toplantıda bü
betiyle gençlerin hazırlamış oldukla- yük şairin hatırasına hürmeten üç 
rı rozetler dağıtılmış ve saat 20.30 da dakika ayakta susulmuş, ondan sonra 
porfesör Cemal Köprülü tarafından muhtelif hatipler, Hfunit'in hayatı, e-

_..,__ ......... ~L..'*-1.--ı......, ... ~.. .. .....u.ı .,, .. 

rulacak iki umum 
lar umum müdürl' 
yas'ın, denizyolla 
ğüne de Üsküdar 
rı umum müdürü 
ra'nın tayinleri 
dört vekalet aynı 
..; ... a ho«arl">tt'\20-
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H i K A y E 

İNANMAK 
Ya.zan: Mualla lhıan BORA 

Pe.~ihan arkadaşına yazdığı mektu· I lerinde düğümlediği gözlerini kapıya· 
bun uzerine eğilmiş, adeta kendinden rak cevap verdi. 
geçmişti. İçeri giren kocasının ayak Sonra elleriyle genç adamın saçları-
ııesini işitmedi bile.. nı tutarak sordu: 

Kenan onu saçlarından yakaladı; ba· - Ne zamana kadar Kenan? 
§ını yukarı kaldırdı. Genç kadın göz- Kenan nefesleriyle buğulanan cama 
ltriııin içine bakar:ık güldü : parmağiyle yazdı: 

. - Sen misin Kenan? Korkuttun be· - Ölünciye kadar .. 
nı .• Azadeye mektup yazıyordum. •• 

Kenan da güldü. - Allaha ısmarladık canım. 
- T·orkarım, işi çapkınlığa döktün. _Güle güle Kenan .. 

Gizli bir şeyler yazıyordun? Genç adam nefes nefese Yenişehir 
- Hayır .. Havadan sudan bahsedi- yollarını geçiyordu. Saat dördü tam 

~ordum, fakat dalmışım, korktum. Sen üç dakika geçe Enstitünün yanına gel· 
h~zırlanmışsın, bir yere mi gidecek- mişti; bej paltolu, siyah saçlı incecik 
•ın? bir kadın onu bekliyordu. 

- Niyetim öyle gibi .• Vecdi'ye söz Sitemle Kenan'ın yüzüne baktı. 
~ermiştim de .. Saat dörtte Merkezde _Az kaldı gidiyordum. 
buluşacağız. Maamafih eğer sen müsa- _Kızdın mı canım? Evden erken 
ilde etmezsen gitmiyebilirim. çıkmıştım. Fakat aksi gibi yolda tesa-

İri vücutlu genç adam sert: parmak- düf etmediğim kimse kalmadı. Üşü
larını karısının ince belinin kıvrımla- dUn mü? 
tından geçirdi. Beraberce pencereye Genç kadın kırık kırık cevap verdi: 
doğru yürüdüler. . b .• 1 k b -Ta ıı .. 
bışarıda yağmursuz, fakat ıs~ ır _Ver elini Nihalim, şimdi ben bü-

hava vardı. Yenişehir caddesınden . tün kabahatlerimi afcttirir, senı ısıtı-
a~dsız arasız uçar gibi otomobiller ge-
Çıyordu. Kadın başını cam~ dayamı~tı; 
li:rkek onun saçları üzerıne çenesın~ 
daYillnış. gözleri ta uzaklarda, ellen 
helinde ,tatlı tatlı mırıldanıyordu: 
.... - Ömrümüz hep böyle geçecek de
gıı mi Perihan? Ne sen bir başkasının, 
ne de hen bir diğerinin .. Beni gene her 
z:ınanki, h .• di 0 nişanlı ~ldu~umu.z 
gunıer gibi seviyorsun değıl mı Pen
han? -

- Niçin cevap vermiyorsun? 
Genç kaduı :>aşıu. iri vücutlu ada· 

ın G" ın geniş omuzlarına dayamıştı. oz-

rım. 

İlk geçen otomobile atladılar. 

*** 
Perihan tatlı bir heyecanla mektu

bunu tamamlıyordu: 
..... çok mesudum Azade. Kenan'ın 

t k O eski çaı>kınlıkları kalmadı. 
ar ı . . ~k d 
Bende . başka hiç kımse ıle ala ~ ar 
olmuyor. Sadece evi için çalışan hır. a: 
dam oldu .. Geldiğin vakit herkes gıbı 
muhakkak sen de saadetime gıpta ede· 
ceksin. Bahtiyarlığımın verdiği en de
rin bir sevinçle gözlerinden öperim A-

zadem.,, 

İstanbul' da yeniden 
beı ~ocuk bah~esi a~ıhyor 

l Bir Yunanh seyyah grupu haziran 
icinde memleketimize geliyor 

b İstanbul, 13 (Telefon) - Bu sene 
e§ Yerde çocuk bahçeleri açılacak • 

tır. Bunun için muhtelif semtlerdeki 
~saların istimlaki ve tesbiti işlerine 

Şlanmıştır. 

Çatalca' da bir cinayet oldu 

!stanb11l, 13 (Telefonla) - Çatal -
canın Tepecik köyünde bir cinayet 
01rnuştur. Ali ve Ramazan isimlerin -

:e iki kişi köy kahvesinde otururlar-
en kavga etmişler, •Ali Ramazan'ı 

8a~d~lyc darbesiyle cansız yere ser • 
rnıştır. 

:'''····································-. . 
23 ..•... Nisan : . 

Selanik, 13 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Seliinik Türk - Yunan muhadenet 
cemiyeti azalarından .mürek~~p 30-40 
kişilik bir grup cemıyet reı~ı ve sa
bık nazırlardan B. Kelvaras ın baş -
kanlığında memleketimizi ziyaret e -

deceklerdir. 
önümüzdeki haziran içinde memle

ketimize yapacakları bu ziyaret esna
sında yunanlı dostlarımız ilk önce de-

. yolu ile 1stanbul'a ve oradan da 
nız d'. .. d 
Ankara'ya gidecekler ve onuşte e 
Edirne'ye uğrıyacaklardır. 

ULUS 

[_· _A _____ N_D __ A_ç _ _! 
NOBETÇlECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarvamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

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

at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehır Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645-
1050-1196). · Samanpaıarı civarı: (2806 
-3259) .• Yenişehir. Havuzba:ıı Bizim 

taksı: (3848), - Çankırı caddesi, Ulus 
taksisi: (1291 ). · İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 
Ulus M. rlan Çankaya'ya 
Çankaya ' n Ulus M. na 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

6.45 
7.15 
7.25. 
7.10 
6.30 
7.00 

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 2ı.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 

On senelik bir intikal devresi ge~irdikten soma 

Filistin müstakil bir 
devlet olacak 

Kahire' de toplanan yeni bir konferans 

İngiliz tekliflerini görüşmeğe başladı 
Kahire, 13 a.a. - Dün öğleden sonra Başvekil Mahmut Paşa, 

kıralın başkatibi' Mahir Paşa, Mısır'ın Londra Sefiri ve arap dev
letlerrnin mümessilleri ve bilhassa Suudi Arabistan prenslerinden 
Prens Faysal'ın iştirakiyle yapılan bir toplantıda Londra'daki 
Mısır sefiri tarafından getirilmiş olan ve Filistin'in müstakil dev-

let olarak ilanına tekaddüm ede- ı 
cek intikal devresinin müddetini N k · · 1 ken 
on sene olarak tesbit eden ingi- evyor sergısı açı ır 
liz projesi tetkik edilmiştir. 

Arapların bu intikal devresinin be;? 
seneye hasredilmesi için ısrarda bu -
lunmuş oldukları beyan edilmektedir. 

Toplantıdan evet kıralın başkatibi, 
sionistlerin lideri Weizmann ile gö
ı üşmüştü. 

Filistin konferansı da 
toplantılarına başladı 

70 harp gemisi ge~rd 

resmi yapacak 

Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 Kahire. 13 a.a. - Dün akşam topla-

Vaşington, 13 a.a. - Bahriye nazı
rı B. Swanson, 27 nisanda sergi mü -
nasebctiyle harp gemilerinin N ev
york'a kadar gitmeleri esasında Hous 
ton kruvazörlerinden amerika donan 
masının cüzütamlarını teftiş edecek
tir. 

Ulu~ M. <lan Cebeci'ye 7.00 23.00 nan ve başlıca müşkülleri halledcceğı 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 . .. k 
Cebecı'den A. labrıkalara 7.00 __ , zannedılen arap konferansı muza e-
As. [abrıkalardan Cebeci'ye - .- 17:00 releri henüz neticelenmemiştir. Mü· 
Ycnışehır'den Ulus M. na 7.00 23.00 zakerelerin bir kaç celseyi zaruri kı -
Ulus M . ,;.ın Yenışehir'e 7.10 23.00 Jacağı tahmin ediliyor. 
S. pazarı'ndan Akköpru'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meydanıyle istasyon arasında her 

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

§ Ulus meydjlnıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samıınpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: sa· 
nt 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa· 
at 7 ılen 8 e ve 21 den 23 e )tadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun· 
tazaman sererler vardır. 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyd~
nına clonüşleri sinemaların dağılı5 saatı· 
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul 

mektup kabul eder. 
cihetine 

Tren stu\tleri 

Haydarpaşa'ya 

Samsun hattı 

Diyarbakır hattı 
Zonguldak hattı 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi, 
Toros sürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

: Her gün 
: Her gün 

9.35 
15.00 

HABERLER 

X Kahire - Dahiliye nazırına kar
şı bir suykast hazırlamış olan genç 
mısırlılar cemiyeti mensuplarından 6 
kişi tevkif edilmiştir. Birçok .ta~anca 
ve infilak maddeleri ele geçmıştır. 

X Montevideo - Ayan azasından 
birçoğu Uruguay'ın milletler cemiye
tinden çekilmesi için bir talepte bu· 
lunmuşlardır. 

X Buenos - Aires - Zabıta, yarın 

naziler aleyhinde halkçılar tarafından 
yapılması mukarrer olan mitingi me
netmiştir. 

X Vaşington - Siyasi mahafil, A • 
merika'daki nazi ajanların alman fab
rikalarında çalışmak üzere aslen al
man olan ameleyi toplamak üzere 
sarfetmekte oldukları mesaiyi dikkat
le takip etmektedir. 

X Berlin - Saksonya'da Alten
burg'ta kain bir kömür madeninde vu
kua gelen bir grizo iştiali neticesinde 
14 maden amelesi ölmüş ve birçok a -
mele de yaralanmıştır. 

Filiıtin'dc yeni hadiseler 
Kudüs, 13 a.a. - Filistin'de yeni

den bir takım hadiseler baş göster
miştir. Ferdi beş taarruz esnasında 3 
kişi ölmüştür. Hayfa'da sıhiye müfet· 
tişi olan bir yahudi, aynı şehirde sa -
kin bir arap ve cenubi Filistin aha
lısinden diğer bir arap, ayrıca iki ya
lıudi yaralanmıştır. 

Filistin ve Maverayişşeria arazi
sinde petrol borusu, birçok yerlerde 
hasara uğramı~tır. Asiler, boruyu tah
rip ve tüfek kurşunu ile delik deşik e
derek petrol kaçmasına sebebiyet ver
mişlerdir. 

Ahlôk mefhumları 

kıymetlerini 

kayıp ettiler mi ? 
(Başı S inci sayfada) 

bir engel bizi çizmi~ olduğumuz 
yoldan alıkoyamasın. Mektepleri
mize, dairelerimize her günkü sü
kunetimizle devam edelim. Tarla
larımızı aynı emin istikbali dütüne
rek sürelim. Evlerimizi her günkü 
itminanla inşa edelim. Çocuklarımı· 
za her zamanki güler yüzü göıtere
lim. Ta ki buhran geçip gitsin. Zi -
ra, buhran geçecek ve gidecektir; 
biz onu metanetle karşılarsak. Ve 
iyi günler bütün o inandığımız ah • 
lak mefhumlariyle gene geri gele -
cektir; biz onlara samimiyetle ina -
nır5ak ..• 

Naruhi BAYDAR 

Aydm'da ağa~ bayramı ve 

tasarruf cemiyeti kongresi 
Aydın, 13 a.a. - Aydın halkevinin 

tertip ettiği ağaç bayramı dün yapıl
mış ve çok neşeli bir hava-içinde g'eç
miştir. Orman nümune bahçesinde 
toplanan halk ve mektepliler fidelik· 
lere orman ve ziraat memurlarının ne
zareti altında muhtelif ağaç tohumla· 
rı ektikten sonra fidanlıklardan çıka
rı lan fidanlarını belediyenin koruluk 
sahasına dikmişlerdir. Ağaç bayramı 

her sene şubatın ilk pazar günü yapı· 
lac.aktır. 

Aydın ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumunun yıllık kongresi halkevi 
salonunda valimiz Özdemir Günay -
dın'ın reisliğinde toplanmıştır. İdare 
heyetinin çalışma raporunu tasvip e -
den konwe, ulusal ekonomi ve arttır
ma prensiplerinin daha ziyade inkişa
fını mümkün kılacak kararlar almış 

B. Swanson'a kabinenin diğer erka· 
nı ve ayan meclisi bahriye encümeni 
azası ile ecnebi ataşenavalları refakat 
edecektir. 

Sekiz zırhlı, 4 tayyare gemisi, 11 
hafif kruvazör bir ağır kruvazör ve 
36 muhribden mürekkep olan 70 ge
mi geçide iştirak edecektir. 

Donanma başkumandanı amiral 
Bloch'u hamil olan Pensylvania zırh
lısı, 65 dakika devam edecek olan ge
çitte en başta bulunacaktır. 

Bu gemilerin teşkil edecekleri prova 
hattı 16 mil olacaktır. 

Almanya'nın 

arazı ihtiyacı 
Berlin, 13 a.a. - Fölkişer Beobahter 

gazetesi, Nasyonal - Sosyalist Alman
ya'nın, 80 milyondan mürekkep olan 
alman milletinin kuvetine nazaran bü
yüklüğü, ingilizlerle fransızların e • 
Ende bulunan arazinin onların nüfus
larına olan nispeti derecesinde olacak 
olan araziye ihtiyacı bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazete, 47 milyon ingilizin elin
de Fransa'dan 140 defa büyük arazi 
bulunduğunu, bolandalıların elindeki 
arazinin Holanda'dan 60 defa, Betçi -
kalılara ait arazinin de Belçika'dan 80 
defa büyük olduğunu hatırlatmakta -
dır. 

Genç Almanya'nın bayati ve ırki 
mutalebatı içinde mahsur bırakacağı 

bir formül yoktur. Bizim için muay -
yen kuvetlerin kati muvazenesi mev -
cut değildir, zira bu muvazenenin Al
manya'nın hayati iradesinin tazyiki al
tında seneden seneye değişmekte ol • 
duğunu biliyoruz. 

Musul İngiliz konsolosunun 
katilleri mahkum oldular 

Musul, 13 a.a. - Divanıharp, İngiliz 

konsolusunun katlinde medhaldar ol
makla itham edilen beş kişiyi iki ila 
on beş sene arasında tehalüf ·eden a -
ğır hizmetlere mahkfun etmiştir. 

Maliye memurları 

sicil talimatnamesi 

X Vaşington - Mart ayında Ame
rikaya yapılan altın ithalatı, 365 mil
yon 436.437 dolara baliğ olmuştur. Bu
nun 250 milyon doları İngiltere'den 
ithal edilmiştir. Mart ayı ithalatı, Çe
koslovak buhranından beri yapılan 

ithalat arasında bir rekordur. 

X Londra - Wooloich'da Siemens 
fabrikalarında grev yapmakta olan iş
çilerin sayısı yedi bine çıkmıştır. 

Maliye vekaleti, vekaletinde bulu -
nan memurlar, memur namzetleri ve 
bunlara vekalet edenler hakkında bir 
maliye memurları sicil talimatnamesi 
hazırlamıştır. Talimatnamede tescile 
tabi memurlar, sicil karnelerindeki 
malumat, şahsi ahval, tahsil, bilinen 
lisanlar, mezuniyetler, şark hizmetle
ri, tekaütlük muameleleri mazuli

ve Ankara'da toplanacak kongreye de- yet, açıkta ve vekalet emrinde geçiri • 
lege seçtikten sonra dağılmıştır. l len müddetler, adli sicil, inzibati ce _ 

zalar, sıhi ahval, memurların emliik ve 

X Soutbampton - Amerika Reisi
cümhurunun oğlu B. James Ruzvelt, 
buraya gelmiştir. Mumaileyh, Çem
berleyn'e bir nezaket ziyareti yapacak 
ise de seyahati tamamiyle hususi ma
hiyettedir. 

X Varşova - Polonya hükümeti, 
Sandamierz endüstri mıntakasında ye
ni bir demir fabrikası kurmıya karar 
vermiştir. Coğrafi vaziyeti itibariyle 
burası hava bombardımanlarından 
masun olacaktır. 

Almanya ve İtalya 
~çin sigorta P.rimleri 

arttırıldı 

servet vaziyeti, borç ve ilişikleri, ta
ahhütleri, yeniden maliye hizmetine 
alınacak memur namzetlerinin vazi -
yetleri, sicillerin muhafaza ve devri 
hakkında esaslı ve mufassal hükümler 
bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA 

"Çocuk,, dergisi 

• 
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r Ankara Borsası 

13 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış l<', Kapanış F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.69 126.69 
Paris 3.3550 3.3550 
Milano 6.66Z5 6.6625 
Cenevre 28.41 28.41 
Amsterdam 67.2575 67.2575 
Beri in 50.7925 50.79.25 
Brüksel 21.3225 21.3225 
Atina 1.0925 1.0925 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.035 14.035 
Varşova 23.9025 23.9025 
Buda peşte 24.9675 24.9675 
Bukreş 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokahama 34.6'2 3462 
Stokholm 30.555 30.555 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAl\1 VE TAHVII .. AT 

~ 
1938 re 5 ikramiyeli 19.60 19.60 

6 ressam ahnacak 
Devlet Demiryollnrı Umum Mü· 

dürlüğündcn : 

Devlet demiryolları cer dairesi için 
muktedir altı ressam alınacaktır. Ta -
]iplerin askerlik vazifelerini bitirmiı 
olmaları şarttır. Ücretleri imtihan ne • 
ticesinde ressamlığı beğenildiği tak
dirde idaremizin barem kanunu ah • 
kamına göre tesbit edilecektir. İmti • 
han olmak için hüsnühal ve tahsil ve
sikalarını hamil olarak Ankara'da cer 
dairesine müracaat edilmesi ilan olu
nur. {1350) 11394 

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

mİ5yonundan : 

18. 10. 1937 tirihinde eksiltmesi 
yapılıp ihale edilen ve müteahhidi ta
rafından 5di ocak tuğlaları hariç tes
lim edilemiyen lokomotif ocağı tuğ -
laları ilk müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. Takri
ben 239 ton olan tuğlaların beher to
nunun muhammen bedeli 52,50 lira o
lup açık eksiltme 26. 5. 1939 cuma gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır • 

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

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

11280 

Sürat kontrol saati ve 

teferruatı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan 
244 kalem Havshalter ve Rezsny sis -
temi sürat kontrol saati teferrüatı 

25. 5. 1939 perşembe günü saat 15.30 

da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida

re binasında satın alınacaktır • 

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

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (1235) 11281 

Jandarma· 

Karyola ahnacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Bir çiftine yirmi lira kıymet 
biçilen vasıf örneğine uygun altlı üst

lü somyalı demir karyoladan iki bin 
beşyüz lira degerinde yüz on çiftten 
yüz elli çifte kadar açık eksiltme usu 
1ü ile 25. 4. 939 salı günü saat dokuz 
buçukta satın alınacaktır: 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek isteyenlerin 188 li
ralık ilk teminat ve şartnamede yazı
lı belgelerle eksiltme saatinde komis-
yonda bulunmaları. (1284) 11262 Çocuk bayramı ve haftasındaE 

rnektuplannıza yapıştıracağınız; 
Şefkat fişleri varhğiyle yoksul: 

Trok vapuru 

üzerinde tetkikat 
İstanbul, 13 (Telefonla) -.!~~k .. sü
. . bugün deniz ticaret mudurlu -

X Londra - İngiltere kıral ve kıra
liçesinin Kanada'yı ziyaretleri pro
gramında bir değişiklik yoktur. Kırat 
ve kıraliçe, mukarrer olduğu veçhile, 
6 mayısta Portsmouth'ta Repluse 
harp kruvazörüne bineceklerdir. 

Nevyork, 13 a.a. - Avrupa'daki va· 
ziyetin vehameti dolayısiyle deniz si
gorta şirketleri, Almanya veya ltal • 
ya'ya gidecek veya buralardan gele -
cek malların harp muhataralarına kar
şı sigorta edilmelerinin ve bu iki mil 
letin her hangi memlekete gidecek o
lan gemilerinin sigortaya konulrr.ası -
nın ilga edilmiş olduğunu ilan et
mişlerdir. 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer -
kezi tarafından çıkarılmakta olan (Ço- --------------
cuk) adlı derginin (134) üncü sayısı 
çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık, 
sosyal, kültürel durumlarının inkişa -
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara tav 

Y<lvrulara yardım etmiş olursu·: 
nuz. : 

: Çocuk Esirgeme Kurumu ~ 
\ Genel Merkezi E 

••••••••••• r ••••••••••••••••••••••••••• 
• 

varısı d" . . .f .. d~ et edilmiş ve ken ısının ı a· 
ğune av . 

. 1 mıştır Bir fen heyetı yarın 
desı a ın · 

da kec:if yapacak, hasar ve me-vapur :ı 

ı . t• tesbit edecek, raporunu veresu ıye ı 
ccktir. 

X Roma - Burada hava mildafaa 
manevreları başlamıştır. 

Sigorta şirketleri, aynı zamanda di· 
ğer limanlara ait sigorta primlerinin 
de arttırılmış olduğunu ilave eyle -
mişleril 1 siye ederiz. 

Z:ıyi - 1§ Bankasındaki 9437 nu
maralı K. C. hesabımda kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eksisinin hükmü ol -
madığı iliin olunur. 

Ayşe Karaağaç 1301 
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Bayındırı ık B. · 

Traktör Ye saire ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

5. 5. 939 cuma günü saat 15 de Anka
ra'da Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonun
da 72.000 lira muhammen bedelli 6 
adet traktör 6 kar küreme cihazı ile 
iki seyyar taş kıran cihazmm kapa
lr zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak 
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
360 kuruş bedelle malzeme müdürlü 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım 

muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 
saat 14 e kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri la · 
zımdır. (967) 1098R 

Meıe köprü Traversi ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27. 4. 939 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da Bolu vilayeti Düzce kazası Pomak 
lıdede Devlet ormanından veya husu
si mukaveleli ormanlardan kesilmek 
ve ana hat iô 
tasyonda te 
lira muhamn. 

·.,rıe her hangi bir is
dilmek şartiyle 8900 

bedel1i 1000 adet me-
şe köprü traversinin kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 657 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 
vakat teminat ve şarnamesinde yazı
lı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 
e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1255) 11286 

Demirköprü İnşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Tunceli Vilayetinde Elazığ -
Erzincan yolu üzerindeki "Mamiki" 
koprüsü üst yapısının demir olarak 
in aatı (37.800) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 31-5-939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat (15) da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Re
i liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
oıuteferri diğer evrak (189) kuruş 

mukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az.sekiz gün evel bir istida ile 
1\afıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesıkası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör
duncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (2835) li
ralık muvakkat teminatlarını havi o
larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da· 
iresinde hazırlıyacakları kapalı zarf
larını ikinci maddede yazılı vaktin· 
den bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine ver
meleri muktazidir. (1266) 11344 

Huriye Tugrul hakkmda 
\ 

Kültür Bakanlığından : 
Afyonkarahisar lisesi Türkçe öğret 

meni Nuriyc Tugrul vazifesine git
mediğinden inzabat komisyonu kara
rıyle müstafi sayıldığı teh'"ğ y~rine 
geçmek üzere ilan olunur. (1341) 

11339 

- . 

· ··: T1se<Bakanh§• 
. ı- ~ .... ~.~- ·~·,;:.... ~ l<_ ' 

Bir mütercim alınacak 

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

(1319) 11315 

Bir kôtip almacok 

Adliye Vekaletinden : 
Ayda yüz lira ücretle bir katip alı

nacaktır. 

Açılacak müsabaka imtihanına gir
mek için aranılan vasıflar şunlardır: 

1 - Memurin kanununn beşinci 

maddesinde yazılı vasıf ve şartları 

haiz olmak. 
2 - Hariçte başka bir işi olmamak 

ve yüksek mektep veya fakültel"re 
müdavim bulunmamak. 

Müsabaka imtihanı aşağıdaki mad
delerden yapılacaktır. 

1 - Fransızca ve türkçe daktilog
rafi, 

2 - Fransızca gramer, 
Talip olanların 17. 4. 939 pazartesi 

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

. Milli' .. Müdafaa ·a.· · 

Aleminyom kutu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko · 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

( 30.000) otuz bin lira olan 17 kalem 
aleminyon kutu kapalı larfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar. 
tesi günü saat 15 tedir. 

3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 
(2250) liradır. Şartnamesi 150 kuruş 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale günündeki saatten en az bir 
saat eveline kadar satın alma komis
yanuna vermeleri. 

(1125) 11120 

400 kilo asetof en on ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

( 4900) dört bin do kul yüz lira olan 
(400) kilo asetofenon açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 367 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnamesi her gün M. M. V. sa. 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminatları ile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
hazır bulu:ımalarr. (1126) 11121 

Kışla yaptırrlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 84121 seksen 

dört bin yüz yirmi bir lira 94 kuruş 
olan Ankara ci varmla yapılacak kim· 
ya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17-4-939 pazartesi 
günü saat 11 dedir 

3 - İlk teminatı 5456 lira 10 kuruş 
olup şart:ıamesi 421 kuruş mukabilin
de M M. V, satın alma komisyonun -
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler · 
le birlikte zarflarr:n ihale saatinden 
behemahal bir saat evetine kadar M 
M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (1142) 11143 

27 kalem sıhiafôt ve 

malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(61350) altmış bir bin üç yüz elli lira 
olan 27 kalem sıhhi atat ve malzeme 

Adliye Vekaletinden : kapah zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Ayda 150 lira ücretle ve müsabaka 2 - Eksiltme 22. 5. 939 pazartesi 
ile hir mütercim alınacaktır. Müsaba- günü saat 15 de M. M. V. satın alma 
ka imtihanı 17. Nisan 1939 pazartesi komisyonundadır. 
gunıi saat 15 te vekalette yap1lacak- 3 - İlk teminat ( 4317) lira 50 ku ~ 
tır. ruş olup şartnamesi (307) kuruş mu -

Aranılan vasıflar şunlardır : kabilinde komisyondan alınabilir. 
ı - Memurin kanunda yazılı me- 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

murluk evsafını haiz olmak; sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan: 
1 - Keşif bedeli (1145) bin yüz 

kırk beş lira olan sabit kütüphane ile 
Vekalet kalorifer bacasmm Çeloteks 
ile tecridi işi pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

2 - Pazarlığı 22. 4. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 85 lira 88 kuruş o
lup şartnamesi (6) kuruş mukabilin -
de komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa girecekler ilk temi -
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işler ile alakadar olduklarına dair 
ticaret odasından alacakları vesikalar. 
la birlikte muayyen gün ve saatte M. 
M. V. satm alma komisyonuna gelme-
leri. (1202) 11203 

Bir hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif beceli 27265 lira 53 ku

ruş olan Ankarada bir adet hangar 
inşaatı kapalı zrafla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşam

ba günü saat 11 dedir 
3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart 

namesi 136 kuruş mukabilinde M. M. 
V satın alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk 
teminat ile 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazlı belgeler ve bu 
işle meşğul olduklarına dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir
likte zarflarının ihale saatinden bir 
sat eveline kadar M. M. V. Sa. Al. 
Ko. "~rmeleri. (1277) 11275 

Bir adet fireze 
tezgôhı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundaı.'\ : 

1 - Bir adet fireze tezgahı pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 14410 on dört bin dört 
yüz on lira olup ilk teminat miktarı 
1080 bin seksen lira 75 yetmiş beş ku
ruştur. 

2 - Pazarlığı 2.5.939 salı günü saat 
15 on beşte vekalet satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlarile 
komisyona gelmeleri. (1339) 11346 

Ankara Defterdorhğı 

Bir daktilo ahnacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Defterdarlık teş':ilatında 50 lira üc 

retli bir daktiloluk münhaldir. -Ta 
!iplerin memurin kanununda yazılı 

evsafı haiz orta mektep ve daktilo 
kursundan mezun bulunmaları şart

tır. İmtihan 15. 4. 939 cumartesi gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

Taliplerin birer dilekçe ile müra-
caatları. (l 340) 11338 

Askeri Fabrikalar 

5 fon ıarjor yayhğı (enk al macak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

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

31 kalem muhtelif malzeme 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

~; Kazalar 

Büoyan kasabası halihazu 
haritası ahmı iıine ait eksiltme 

Dahiliye Vekaletinden : 
Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

kısmının halihazır hartalariyle bunu 
muhat 60 hektarlık bir saha ile 150 
hektara varan arazinin 1/2000 mikyas 
1ı tekeametrik hartasının yeniden alı
mı işi pazarlık suretiyle eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187 / 5 liradır. 
Eksiltme 25 nisan 939 salı günü sa 

at 15 te Bünyan belediyesinde topla
nacak belediye eksiltme komisyonun-
da yapılacaktır. . 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden ve Bünyan belediyesinden alı-
nabilir. (1240) 11282 

Yeni Millet Meclisi 

binası in$aatının 

münakasa ilanı 
T. B. M. M. inşaat Komisyonun

dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 

rada, Yenişehirde, Devlet mahallesin
de yapılacak yeni Millet Meclisi bi
nası inşaatı. 

Keşif bedeli 5,779,659 lira 30 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 30 mayıs 1939 sah gü 
nü saat (15. on beş) te T. 'B. M. M. 
İnşaat komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
dair diğer evrak ve pliinlar 50 lira be 
del mukabilinde T. B. M. M. İnşaat 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunundaki şeraitten matla, 
en geç münakasadan beş gün evveli -
ne kadar İnşaat komisyonuna istida 
ile müracaat ederek bir ehliyet vesi -
kası almaları ve bu vesikayı da teklif 
mektuplariyle beraber komisyona ver 
mcled şarttır. Bu tarihten sonra mü
racaat edenlere vesika verilemez. Eh
liyet vesikası alabilmek için istida i
le beraber aşağıda yazılı vesaiki ko
misyona tevdi etmeleri lazımdır: Ko
misyon tarafından inşaatın yapılması 
kendilerine ihale edilenler (a, b, c,d) 
fıkralarında yazılı bulunan vesikala
rı ve yahut Noterlikçe musaddak su
retlerini komisyona tevdi edecekler -
dir. Bu evrak inşaatın hitamiyle ka
bulU kati muamelesinin yapılmasına 
kadar muhafaza ve teminat ile beraber 
iade edileceklerdir. Bu vesikalar da 
mukavelenin mütemmimidirler. 

a) Şirketin ismi, şirketin sahipleri, 
noterlikçe musaddak mali ve fenni 
hissedarları ve bu hissedarların bu i
şin hitamına kadar müşterek olacakla
rına dair Noterlikçe musaddak bilhas 
sa bu iş için hususi şirket mukavele
leri. 

b) Müteahhidin yaptıkları mimari 
kıymeti haiz olan işlerin listesini, bun 
!arın bedellerini ve işi verenler tara
fından tanzim olunan ve hüsnü suret
le teahhüdünü ifa ettiğine ve yaptık
ları binalarda hiç bir arıza olmadığı
na dair bonservisler. 

C) Fenni hissedarın laakal (500.000) 
beş yüz bin lira bedelinde mimari kıy 
meti haiz bir tek binayı müteahhit 
veya müteahhidin inşaat başmühendi
si veya baş mimarı olarak yaptırmış 
olduğuna dair vesika. 

D) Vesaika müstenit, mali vaziye -
tin beyanı. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 187.139 lira 78 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar T. B. M. M. inşaat 
komisyon reisliğine numaralı makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1304) 11345 

Ankara Belediyesi · 

Tômirat yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Dispanserde yapılmasına lü
zum görülen umumi tamirat on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (3366,08) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (252,50) li
radır. 

·iç : işler Bakanhğı 

Elektrik tesisatı 
Karacabey Belediyesinden 

ı - Karacabey kasabasında beledi
ye tarafından yaptırılacak elektrik 
tesisatına ait santral binası ile maki
ne temelleri vebuna ait müteferrik 
inşaat açık elwıiltme usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İhale 21 nisan 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 te Karacabey 
belediye binasında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (7.5~3) lira (87) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat: (565) lira
dır. 

5 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname, 

tahlili fiyat ve hüJasai keşif cetvelle
ri ile projeler ve teferrüatım Karaca
bey belediyesinden alabilirler. 

6 - İsteklilerin (2490) sayılı kanun 
mucibince bu işi yapabileceklerine 
dair kanuni vesaikle birlikte ihale 
gününde Karacabey belediyesine mü
racaatları ilan olunur. (2328/ 1255) 

11243 

Makinist aranıyor· 

3 - Eksiltme 12 mayıs 939 tarıb~!l 
rastlıyan cuma günü saat 15 te ç~ıı· 
belediye binasında toplanan beledı) 
encümenince yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ıs 
teklilerin aşağıda yazılı teminat "' 
vesaiki aynı günde saat on dörde h~ 
dar belediye reisliğine teslim etırıı
olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 iıı 
ci maddelerine uygun 2273 liralık 111 

vakkat teminat 
B - Kanunun tayin ettiği vesikala 

asgari 20 bin liralık elektrik işi yal" 
tığına dair nafıa vekaletinin 938 y1l1 

na ait müteahhitlik vesikası. , 
5 - Teklif mektupları ihale giitı~ 

saat on dörde kadar makbuz mukabı 
linde belediye reisliğine verilecektir 
Posta ile gönderilecek teklif mektll~ 
!arının iadeli teahhütlü olması ve 111' 

hayet bu saate kadar encümene gel' 
miş bulunması lazımdır. Bu iş ha~· 
kında fazla izahat almak istiyenlerıC. 
Çine belediye reisliğine müracaat eY 
lemeleri ilan olunur. (1352) 11351 

"~ .Orriici r(-kor~ ma:-. · .. . . .. _. \.: ..... , . . 

Kundura alınacak 
Orman Koruma Genel Komuta# Bolvadin Belediye Riyasetinden: 

\\7 olf - kazanlı - buhar makinala- lık Satın Alma Komisyonundan : 
rında çalışmış tecrübeli bir elektrik 
fabrikası makinistine ihtiyaç vardır. 

Taliplerin bir hafta zarfında 
0

ehliyet
nameleriyle birlikte Bolvadin beledi
ye encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (2282/1256) 11244 

Elektrik tesisatı 
Gerze Belediyesinden : 

1 - Gerze belediyesinin Nafıa ve~ 
kaletinden musaddak projeleri muci
bince elektrik te,sisatı kırk beş gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulmuştur. İş iki kısım üze
rinedir. 

2 -Bu işe ait münakasa şartnamesi, 
projeler ve evrakı sair Gerze beledi
yesinde ve İstanbul Galata Karaköy 
palas altıncı kat (13) numarada elek
trik mühendisi R Sönmandan (250) 
kuruş bedel mukabilinde görülüp alı
nır. 

Muvakkat teminat birinci kısım i
çin (1311) lira (22) kuruş, ikinci kı
sım için (292) lira (50) kuruştur. 

3 - Eksiltme 4. 4. 939 tarihinden 
18. 5. 939 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşte Gerze belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektuplarııı mu

ayyen saatten bir saat evel encümene 
gelmesi şarttır. 

4 - Birinci kısmı teşkil eden ma
kine, ve elektrik kısmı (17483) lira
dır. 

İkinci kısmını teşkil eden santral 
binası, inşaat ve makine temeli, ahşap 
direkler ise (3900) liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler (2490) 
sayılı kanunun tayin ettiği ve müna
kasa şartnamesinin (5 ve 7) inci mad
desindeki şeraiti haiz olmaları şart-

tır. (1286) 11264 

İhale müddeti temdidi 
Marmaris Belediyesinden : 

Ulus gazetesinin 12, 17, 22, 27 mart 
939 tarihli nüshalarında intişar eden 
ve 4-4-939 tarihinde ihale müddeti bi -
ten harita ilanına mütdeti muayyene
si içinde talip zuhur etmediğinden 
bu müddetin 5-5-939 cumartesi günü 
akşamı saat (14) e kadar uzatıldığı i
lan olunur. (1349) 11348 

Elektrik işleri 
Çine Belediye Reisliğinden : 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik şebekesi inşa
sı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24974 
lira 35 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 200 kuruş muka
bilinde Çine belediyesinden alabilir -
!er. 

1 - Orman koruma genel korııtl 
tanlık kıtaları ihtiyacı için 4255 çif 
erat kundurası kapalı zarf ;ısulii il 
ihalesi 26 nisan 939 çarşamba güfl~ 

saat 11 de Ankarada Yenişehirde kO 
mutanlık binasındaki satın alma kO 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhamır 11ede1i (19998) Iil' 
(50) kuruş vt ıvakkat teminatı 
(1500) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parası 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya 
zıh vesikalarla beraber teklif mele 
tuplarını ihale saatinden bir saat e· 
veline kadar komisyona vermeleri i' 
lan olunur. (1244) 11278 

. .. . 
~ Levazım ,Amirliği. 

ı· .. ı\. • (~ 

Yünlü kırpıntı satışı 
Ankara Levazım Amirliği Satıl' 

Alma Komisyonundan: 

1 - Bir ve iki numaralı dikim evl< 
rinde birikmiş olan 93 ton yünlü kır· 
pıntı 19. 4. 939 çarşamba günü saat 1~ 
te İstanbul'da Tophanede Lv. amirli 
ği satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla satılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 32550 lira ilk te 
minatı 2443 lira 23 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. Kırpıntılar her iki dikim evin· 
de görülebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalariyle beraber teklif mektupla!' 
nı ihale saatinden bir saat evci komiS' 
yona vermeleri. (1211) 11208 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satıl! 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kor birliklerinin sığır eti mil' 
teahhidi, taahhüdünü ifa edemediği!\ 
den mukavelesi fesh edilmiş ve ta1'' 
sit bakiyesi olan 87624 kilo sğır veya 
çepiç eti kanunun 51. inci maddesin' 
göre müteahhit nam ve hesabına açıl> 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28.4.939 cuma günii 
saat 14 de Diyarbakır Lv. amirliği sa' 
tınalma komisyonunda yapılacaktr. 

3 - Muhammen bedeli sığır etinitl 
17 524 lira 80 kuruş ve çepiç etinit1 
21906 lira 36 kuru~ olup ilk teminatı 

sığır etinin 1314 lira 36 kuruş ve çe' 
piç etinin 1642 lira 95 kurustur. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanın' 
da komisyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan O' 

lunur. (1242) 11250 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat teminat 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Dua tepe 
,, 

" ,, 

285 
285 
285 

17 
18 
28 

15 
20 
20 

00 
00 
00 

1 ~ 25 
1 50 
1 50 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma 

suretilc satılacaktır. İhaleleri l-V-939 pazartesi günü saat 15 te· yapılacaktır· 
Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1353) 

Satıl.k ankaz 
Ankara Belediyesinden Muhammen B. Muvakkat J3. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Kll· --Ahşap hane Dua tepe . 285 24 30 00 2 25 .. " 285 38 30 00 2 25 
.. .. 285 39 30 00 2 25 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 31 kalem muhtelif malzeme aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 29-4-939 
cumartesi günü saat 11 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesiaksile mez -

4 - Keşif ve aşrtnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 2-5-939 salı sa-

2 - Türkçeden Fransızcaya ve belgeleriyle birlikte teklif mektupla-
Fransızcadan Türkçeye tercümeden rmı eksiltme saatinden en az bir saat Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure-

ya pı lacak imtihanda muvaffak ol- ._e_v_e_l_in_c __ k_a_d_ar __ A_n_k_a_r_a_d_a_M __ . _M __ • _v_._Sa. __ .ı._k_u_r_,gu"-·-· n __ v_e_s_aa __ t_te~k_o_m_i_sy::..o_n_a ___ m_u_· r_a_-_._a_t _(:...ı_o;...,3_0.;..)_d_a ___ B_c_I_ed_i..:;y~e-e_n_c_iım_· ~e_n_i_n_e__.__t_il~e-sa ... t_ıl_a_c_a_k_tı_r._İ_ha_l_e_s_i _2_1-_4_-9_3_9_ c_um __ a_g_ün __ ü_s_a_a_t _1_5 __ te--=-y~a;;.p_ı l_a_ca_k_t_ı_r ._T __ a_li_p_-



14 - 4 - 1939 

kiralık: ------
Ki.raJık - Yenişehirde Vekaletlere 

çok yakın güzel manzara, su, elektrik 
h~:-ıgazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
nıuracaat. Telefon: 3629 1153 

Kiralık - 4 od~ ı salon kamilen 
Parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Selanik 
Caddesi No. 47 Tel: 3364 1154' 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol N eza
tet 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 -
§ısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

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

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

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Ti. 
2652 1232 

Kiralık - Bahçeli evler koopera
tifinde tip B. 4 No. 137 iki kat, beş 
ada, bütün konfor, Ziraat Bankası 

Merkez muhabereı:;inde 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 

Kiralık daireler - İtfaiye meydanı 
Belediyeler bankası 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 - Yenisehir 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 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

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

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

Kiralık oda - Manzaralı, havadar, 
nıüstakil bir oda kiralıktır. 

Maltepe akıncılar numara 3 müra-
caa~ 1297 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
nıutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1310 

Aranıyor: 
---

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

Bir bay, yemekli veya yemeksiz, 
:Yatmak üzere bir evde pansiyoner ol
inak istiyor. İsteklilrin şartlarını U
lus'ta O. K. adresine bildirmeleri. 

Satılık: -----
1299 

Acele satılık apartıman - Karanfil 
Bokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dun bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satılık hane - Kavaklıdere fran -
Bız, macar, yugoslav sefaretleri ara
sında ve kö§ede bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: :ı843 1151 
Satılık arsalar - Ankara'nın her 

senıtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 
'l'e]efon: 1538 1166 

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

1167 

b .. f atrlık eşya - Oda takımı, halı, 
;. e Ye saire: her gün Yenişehir De -
g·~rtepe Yenigün sokak No. 2/1 Güp-

up Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

ıt S'!'~lık Otomobil - 934 modeli hu -
tı~sı ord uygun fiyatla acele satılık -

Küçük ilôn .şartları 
Dört ııatırlık küçük ilaruardan: 

Bir defa için . 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruıı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuru11 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuru§ alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her utır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küı;ük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alt• 
nır. 

Küçük illnlann 120 harfi geçme· 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Ucuz ve acele S4tılık. Arsa - Rus 
sefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m2• D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

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 
haklın 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 arsa satılıktır taliplerin yeni 
halde 4 No. ya veya tel: 2368 1233 

Satılık iki dişi ceylan - Pek kü
çük olarak alınan vetamamiyle ehli -
leştirilmiş halen üçer yaşında iki 
ceylan Ankara'dan acele ayrılış dola
yısiyle satılıktır. İstiyenlerin gör
mek ve görüşmek üzere Cebeci De
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mü-
racaatı. 1245 

Satılık arsa - Yenişehirde ŞQrayi 

devlet ittisalinde üç tarafı açık, yüzü 
bahçeye nazır güzel bir arsa satılık -
tır. 2988 telefon numarasına müraca -
atlan. 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 - Küçilk evler yapı koope
ıatifinin hisselerinden bir hisse satı-
lıktır. Tel. 2406 1274 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydaı:ıı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

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

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

Satılık kıymetli eşya - Salon ve 12 
kişilik yemek odası, yemek servisleri, 
kristaller, radyogramofon v. s. Kutlu 
pasta salonu üstünde Devres Apt. 9 
Tel: 3813 1300 

Kelepir arsa - Maltepe jandarma 
okulu civarında 644 M. arsa azimet 
dolayısiyle çok ucuz ve müsait şera -
itle verilecek. Telefon 1538 1303 

Acele satılık arsa - Yenieşhir Se
lanik caddesinde 423 M. Sağlık Ba -
kanlığı arkasında 520 M. arsa ehven 
fiyatla verilecek Tel: 1538 1304 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi No. 1 1307 

Satılık apartman - Yenişehirde A
tatürk bulvarında lcaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve g ve 10 daireli Tel: 2406 

bayram C. No. 1 1308 

Acele satılık apartman - Şehir da
hilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 
d . l' 16000 lira borçlu Tel: 2406 
aıre ı . 1309 bayram caddesı No. 1 

Satılık apartman - Wişıklar cad~e
sinde 9 daireli ve magazalı 490 hra 
iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-

ram C. No. 1 1311 

Satılık apartman - Cebecide dur.ak 
yanında 7 daireli 2 dükkanlı 310 lıra 
icarlı 9000 lira bor!ilu Tel: 2406 bay-

C. No. 1: l312 

• 

ULUS -11-

iş verenler: siltme vilayet dairesinde daimi encü- saat 14 te belediye dairesinde ve en- tonanne olarak yapılacak olan köprü-
meninde yapılacaktır. cümen huzurunda yapılacaktır. ler inşaatı olup keşif bedeli 13659 li-

Muhasebe memuru aranıyor - Or- Muvakkat teminat: 978,70 liradır. 4 - Muvakkat teminat miktarı ra 74 kuru,tur. 
ta ticaret mektebini bitirmiş bulun- Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen- 2202 liradır. Bu işe ait ihale bedelinin 12300 1i • 
ması §art, yazı ve rakamları düzgün ni şartname eksiltme şartnamesi ve 5 - Eksiltmiye girebilmek için rası 938 senesinde bakiyesi 939 büd -
bir genç muhasebe memuru aranıyor mukavele projesi her zaman Nafia kanuni evsaf ve şeraiti haiz bulun- cesinin tasdikinde tediye olunacaktır. 
Ulus'ta (İş) rumuzuna tahriren mü~ müdürlüğünde görülebilir. mak. 2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
racaat. 1224 İsteklilerin ihale tarihinden en 6 - Teklif mektuplarının üçüncü şunlardır. 
Dikiş bilen gen" bir bayan az sekiz gün evel vilayete müracaatla maddede yazılı eksiltme saatinden A - Eksiltme şartnamesi 

~ aranı-, ı · · k d b 1 d' ·· 1 B M yor. - Yenişehir Atatürk Bulvarı alacakları ehliyetname ve senesi için- bır ~aat eve~ıne k a arkb e e ıy~ e:~~ - C - B ukavele projesi 
Toygar Ap. No .• s e müracaat. 1279 de ticaret odasından alınmış vesikayı menm~ get~rere ma ~z m~ a ı .ın- --;- ayındırlık işleri genel şart _ 

2490 numaralı kanunun tarifi dahilin- de verılmesı ve posta ıle gonderıle- narnesı 
lş anyanlar: de teklif mektuplarına eklemeleri la - cek. ~e~tu?ların mezkur saate ka~~r . n. - Tesvi~ei türa_.biye şosa ve kar

zımdır. Teklif mektupları 24-4-939 yetıştırılmış olması ve zarfların mu • gır ınşaata daır fennı şartname. 

l§ arryor - Hesap tetkiki, ticari 
muhasebe ve defter tutma usullerine 
vakıf bir muhasip muvakkat veya da
imi. Ulus'ta (R) rumuzuna mektupla 
müracaat. 127 5 

-

Vilôyetler 

pazartesi günü saat (14.30) a kadar hür mumu ile mühürlenmiş olması Hi E - Hususi şartname 
makbuz mukabilinde daimi encümen zımdır. (1287) 11265 . F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön- fıyat bordrosu 
derilecek mektuplar mühür mumu ile Mutbak İnşası G-:-- Malzeme grafiği · 
mühürlü ve teahhütlü olacaktır. İstıyenler bu şartnameleri ve evra-

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: k ç k Postada olacak gecikmeler nazarı ı ~~na kale nafıa müdürlüğünde 
itibara alınmaz. (1179) 11180 26· 4· 939 çarşamba günü saat 15 te bedelsız olarak görebilirler. 

İstanbulda nafıa müdürlüğü eksilt- 3 - İhale 4.5.939 tarihine müsadif 
me komisyonu odasında (27428.61) li- perşembe günü saat 15 de vilayet ma
ra keşif bedelli Bakırköy emrazı ak- karnında toplanacak daimi encümen -Şosa tamiri 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğün- Jiye hastanesi mutfak inşaatı kapalı de yapılacaktır. 
Hükumet konağı inşası den: zarf usuliyle eksiltmiye konulmuş- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13 tur. yapılacaktır. 
Çanakkale Nafia Müdürlüğün. 

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş 37796 

lira 25 kuruş keşif bedelli Gelibolu hü 
kümet konağı inşaatı olup ihale bede
linin 15000 lirası 938 senesinde bakL 
yesi 939 senesinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri fenni, umumi şart:ıa· 

mesi su ve elektrik tesisatına ait şart· 
name 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, metraj cetveli fL 

yat bordrosu. 
G) Proje 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - Bu işin ihalesi 17. 4. 939 pazar
tesi günü saat 15 de nafıa müdürlüğü 
bbasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliyle yapılacak. 
tır. 

4 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 2834 lira 72 kuruşluk muvakkat 
temi:ıat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli. 
yet vesikasiyle 939 yılma ait ticaret 
odası vesikalarr:u ibraz etmeleri la. 
zrmdır. (2038/1133) 11125 

Sosa tômiri .... 
Eskİ§ehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

Eskişehir • Sivrihisar yolunun 30 
+ 700 - 34 + 400 kilometreleri ara -
sında 13735,59 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 24-4 
939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15,15 ye kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
vilayet dairesinde daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat :1030,17 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için -
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la
zımdır. Teklif mektupları 24. 4. 939 
pazartesi günü saat (14,15) e kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühilr mumu ile 
mühürlü ve teahhütlü olacaktır. Pos
tada olacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz. (1178) 11179 

Sosa tômiri 
Eskişehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 
+ 400 - 38 + 140 kilometreleri ara
sında 13049, 39 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 
24-4-939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek-

+ 000 - 21 +920 kilometreleri ara - Mukavele eksiltme, bayındırlık iş- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
sında 19094,60 lira keşif bedelli şose leri genel, hususi ve fenni şartname- teklilerin 1024 lira 50 kuruş muvak
esaslı tamiratı 4-4-1939 tarihinden leri, proje, keşif hülasasiyle buna mü- kat teminat vermeleri ve ihale günün-
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi teferri diğer evrak dairesinde görüle· den nihayet g gün evcline kadar viJa
günü saat 14.45 e kadar kapalı zarf u- cektir. yet makamına müracaatla alacakları 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek - Muvakkat teminat (2058) liradır. ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et-
siltme vilayet dairesinde daimi encü- İsteklilerin teklif mektupları ve meleri ve 939 yılına ait Ticaret odası 
meninde yapılacaktır. en az (20.000) liralık bu işe benzer iş vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

Muvakkat teminat: 1432,09 liradır. yaptığına dair idarelerinden almış ol-
dugwu vesikalara ı'stı'naden İstanbul 6 - Teklif mektuplarını yukarıda 

Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen- 1 ·· b' l' vilayetinden eksiltme tarihinden 8 yazı ı gun ve saatten ır saat eve ıne 
ni şartname, eksiltme şartnam~c;i ve kadar makbuz mukabilinde daimt en -
mukavele· projesi her zaman Nafia mü gün evel alınmış ehliyet ve 939 yılına 

ait ticaret odası vesikalarını havı· ka- cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 
düdüğünde görülebilir. ·· d ·1 k k 

t Palı Zarfların 26. 4. 939 rarşamba gu··. gon erı ece me ·tupların nihayet sa-
steklilerin ihale tarihinden en az " nü saat 14 e kadar İstanbul nafıa mü- at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım-

sekiz gün evel viJayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 
ticaret odasından alınını vesikayı 

2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. · 

Teklif mektupları 24-4-939 pazarte· 
si günü saat 13,45 e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliğine 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü ve teahhüt
lü olacaktır. Postada olacak gecikme • 
ler nazarı itibara alınmaz. ( ı 180) 

11181 

Sosa tômiri 
Eskİ§ehir Nafıa Müdürlüğün

den: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27 

+ 000 - 30 + 700 kilometreleri aı:a

sında 14779,44 lira keşif bedelli şose 

esa!>lı tamiıatı 4.4.939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me vilayet dairesinde daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a -
lacakları ehliyetname ve senesi içinde 
ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de tek1if mektuplarına eklemeleri la
zımdır. 

Teklif mektupları 24. 4. 939 pazar
tesi günü saat (14) e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliği -
ne verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

(1181) 11182 

Parke kaldrnm 
yaptırılacak 

Çanakkale Belediyesinden : 
1 - Belediyece şehir dahilinde mü

ceddeden yaptırılacak olan 39358 lira 
91 kuruş bedeli keşifli parke taşile 
kaldırım inşaatı 5. 4. 1939 tarihinden 
5. 5. 9139 tarihine kadar 30 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait keşif vara
kasiyle şartnameyi ve sair evrakı pa
rasız olarak beldiye fen dairesinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 5. 939 cuma günü 

dürlüğüne vermeleri. (2323/1254) dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
11279 dilmez. (2470/1347) 11347 

. 
ilk okul binaSI yaptmlacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü

meninden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okulun i
lan edilen eksiltmenin gün ve saati 
içinde isteklisi çıkmadığında·n tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
karılmıştır. 

- Bu hususa ait evrak şunlardır: 
A - Proje, 
B - Vaziyet planı, 
C - Keşif tafsilat cetveli, 
D - Keşif hülasa cetveli, 
E - Fenni şartname, 
F -Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silsilei fiyat bordrosu, 
L - Genel şartname. 
3 Keşif bedeli 17718 lira 2 kuruş

tur. 
4 - Şartname ve diğer evrakı gör

mek istiyenler. Tekirdağ Nafıa mü
dürlüğünden alabilirler. 

5 - 26. 4. 939 çarşamba günü saat 
15 te Tekirdağ vilayet daimi encüme
nince ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle eksiltmiye çıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
8 gün eve) bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa müdürlüğüne müracaatla 
vesika almaları lazımdır. 

7 Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 1329 lira muvakat teminat ver 
me1eri lazımdır. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet beşinci maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2431/1300) 11297 

Münhal Müdürlük 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

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 ilan 
olunur. 11343 

Köprü inşası 
Çanakkale Encümeni Daimisin

den : 

1 - Yen iden eksiltmeye konulan iş 
keşif ve şartnamesinde tadilat yapı • 
lan Biga - Karabiga yolu üzerinde be-

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorum Vilayeti Osmancık Kaza

sı Belediyesinden : 
3-5-939 tarih çarşamba günü saat 14 

te Osmancık belediye reisliği eksilt
me komisyonu odasında maktu 1200 
lira keşif bedelli su isalesi proje tan· 
zimi işi nafıa vekaletince yapılmış e
tüt ve raporlara göre kapalı zarf usu
Jiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fennt ,Şartname
leri, proje keşif hulasasile buna mü -
teferri diğer evrak belediye dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu 

işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almış olduğu vesikaları 3-5-939 
günü saat 14 e kadar Osmancık bele 
diyesine vermeleri lazımdır. (1351) 

11350 

Hava Kurumu 

2000 kilo hintyağı ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün 

den: 
1) Türkkuşu ihtiyacı için 2000 kil 

Hintyağı alınacaktır. 
2) Muhammen bedeli 1400, muvak 

kat teminatı 105 liradır. 
3) İhalesi 28-4-939 cuma günü saa 

15 te açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4) Şartnamesi istiyenlere parasız 

tarak TürkkUllll satınalma amirliğin 
den verilir. 

5) Taliplerin teminatlariyle birlik 
te yazılı gün ve saatte Türkkuşu Ge 
nel Direktörlüğüne müracaatları. 

1305 

Zayi - İzmir'de müftü sokağınd 
Natır zade mahallesinde mutasarrıf 
olduğum Balkanlı Aile evi namiyl 
mar.u~ mülküme ait bir kıta tapu se 
ned'.n.ı ~aybettim: bu kerre zayiinde 
yenısını çıkardıgım için eskisini 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ankara'da Cebecide Önürme soka 
N. 13 te Fadıla Eren Gezgin. 130 

Zayi - Ankara belediyesinden al 
dığım 139 numaralı motosiklet plak 
sını kaybettim. Yenisini alacağımd 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu 
nur. 

Ankara Haymil Atatürk lisesi in 
şaatında mutemet Kasım Başaran. 

1298 

Muhtelif tômirat yaptırılacak 
İstanbul Asarıatika Müzeleri Arttırma ve 

Keşif 

Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti 

Kurşun döşenmesi badana ve siva
işleri çinko oluk ve vedere imali ah
şap çatı yapılması vesaire.H 

bedeli 
Lira K. 

Eksiltme Komisyonu 
Muvakkat teminat 

miktarı 

Lira K. 

1128 25 

Riyasetinden : 
Eksiltmenin nerede 
ve hangi tarih ve 
saatte yapılacağı 

Eksiltme İstanbul Asarıatika mü -
zeleri umum müdürlüğünde 24-4-939 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek müteahhitler 
için aranacak evsaf 

Mi.inakasaya girecek müteahhitle -
rin yüksek mühendis veya yüksek 
mimar olmaları ve yahut da ameli -
yatın fenni mesuliyetini noterde 
musaddak vekaletname ile deruht 
eden bir yüksek mühendis vey 
yüksek mimarla teşriki mesai et 
meleri ve mukavelenameye birlikt 
imza eylemeler ilazımdır. 

lstanbul'da Topkapı sarayı müzesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan tamirat işleri yukarıda yazılı gün ve saatte kapalı zarf usul' l 'h 1 • 
kt' Olb k. k · f t 1 · ·· k · · 1 · ! b 1 ·· ı · ıy e 

1 
a e edıle ~e ırj aTptakı eşı ve ~.ar ~am:de.~ı1.~~~me ı1 ~tıy1en 1erın dstankuı·fmuzk.e erı umum müdürlüğüne tamirat yerlerini mahallen görmek arzusunda bu 

unan arın op apı sarayı muzesı mu ur ugune ta ıp o an arın ate ı me tuplarını ve en az 15000 liralık bu işe henzer iş yaptıklarına d • N E 
k~l t' d h ·1~ f 'd · d 1 kl ·· hh' l'k aır a ıa Ve a e ın en ve ya ut vı ayet na ıa ı aresın en almış odu arı mutea ıt ı ve ticaret odası vesikalariyl°ı muvakkat teminat makbuzları h · .. .. . 
zarflarını 24-4-939 tarihine müsadif P.azartcsi günü saat .{13.30) za kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri (224 9 . 1209) nı avı m~~;! 
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T. C. ZIR AA T BANKA S 1 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
d~ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

" 
40 " 100 .. 4.000 .. 

100 .. 50 .. 5.000 
" 

120 .. 40 " 
4.800 .. 

160 ,, 20 " 3.200 .. .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'a12r senede 4 defa, 1 Eylül, 1 B_irincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.:!J 1111111 YENİDEN A(ILDI 1111111 L!:. --
-----

------ Viyana Lokantası 
-- -- ------ Emil Şönig ----Taze ve halis ----- ------ Ankara birası ------=: Wagonlit acentesi yanında 1251 --- -':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jllllllllllllllllfi=' 

Sayın halkın nazan dikkatine 
Yazlık spor kullanışlı şık ve sağlam çocuk arabaları muhtelif 

modeller fiyatlar 12 liradan 22 liraya kadar. 3 tekerlekli çocuk 
bisikletleri 450 kuruş. imal eden Yugoslavya göçmenlerinden 
Muzaffer Şarer. Atelyemiz Akköprü' de satış yeri Adliye sarayı 
karımnda Sümer Şapka evidir. Bu mağazada aynı zamanda her 
nevi askeri mektepli sivil çocuk ~apkalan hazır ve ısmarlama ya
pılır. Sayın halkın fırsattan istifade etmeleri menfaatleri icabı-
dır. Sümer Şııpka Evi Veli Şarer 1276 

• 

M. Nedim İrengün 

K ğıt ticarethanesi 
Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambaUlj ve kese 

k!ğıtlarınm yeni fiyatlarını ticarethanemizden sormadan başka 

yerden mübayaa etmeyiniz .•. Menfaatiniz icabıdır. 

Her nevi kırtasiye 

Toptan ve perakende en ucuz fiyatlarla mağazamızda satılır 
Yenihal No: 1-59 Ti: 2246 1002 

Umumi Heyet toplantısı 
• 

Türkiye İş ve T. C. Ziraat Bankaları 

Üzüm kur\JmU Anonim Ş. İdare Meclisinden · 
Şirketimizin Umumi Heyeti 14 Nisan 1939 cuma günü 

saat on beşte Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası bina
sında toplanacaktır. Hissedarların hisse senetlerini Türki
ye iş veya Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasına tevdi 
ederek alacakları makbuzlarla birlikte Umumi Heyete iş
tiraklerini rica ederiz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 

1 - idare Meclisi ve murakipler raporunun okunması 
ve 1938 bilançosunun tetkik ve idare meclisi azası ve mu· 
rakiplerin ibrası, 

2 - 5. 12. 1938 tarihli umumi heyet toplantısında mev-
zubahs hususatın tetkiki. 1042 

• ================================= 

U L lJ ~ 

lnıaat yaptıranlara 

marka 

MOZAYiK 
satışa yeni çıkıyor. Her husus· 

ta piyasadaki mozayıklara faik 
ucuz, halis mermerden ve çok 
beyazdır. Ayrıca her türlü tabii 
renkleri de vardır. Nümunelerini 
görmeden mozayık almayınız. 
Toptan satış yeri: Y abanabatlı 
apartmanı No: 6 HÜSEYiN 
ORAK Ti: 2078 perakende satış 
yeri Tuğlacı HASAN BALDU. 
DAK Ti: 1446 1118 

lstanbul Haydarpasa hastanesı sabık 
&Öı mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ıtöı bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka. 
ra'ya nakletmistir. Muııvenc: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası Talas Ap. kat: 1 

• 

Ki EC 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve ta, sair ecnebi me· 
vaddan ari kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica· 
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
• 1446 1117 

Zayi - Ankara Memurin koopera -
tif şirketinden yüzbaşı iken almış ol
duğum 2543 No.lu hisse senedimi za
yi eyledim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Harta Genel Direktörlüğünde 
Albay Ali Rıza Tarkan 1302 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. - -: Cihanşümul şöhretli İspanyol : - -- mugannisi TULIA REYS'i : 
: Pek yakında Yeni Sinemada = 
~11111111111111111111111111111111111111,. 

Gümrük ve tahliye iıleri yaphr1lacak 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

1.) Sıvas'ta tesis edilecek Çimento Fabrikası için hariç
ten gelecek takriben 5.000 ton sıkletindeki makinelerin 
Samsun' da tahliye, gümrükleme ve Sıvas' a sevki işleri bir 
müteahhide ihale edilecektir. 

2.) isteklilerin Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdür
lük Ticaret servisine ve İstanbul' da Sümer Bank İstanbul 
şubesine müracaat ederek şartnameyi almaları lazımdır. 

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

• 

inşaat yapanlara 
En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, yüzde 

üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş olan (Öz
gene! fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Özgene! Posta 'caddesi No. 26 Tel: 2568 1272 

= DENIZYOLLARI KOOPERATiFi TARAFINDAN = 
SATIŞA ÇIKARILAN 

Kocataş suyunu iciniz 
VE HER YERDE ARAYINIZ 

K O C A T A Ş suyu lstanbulun en iyi ve en temiz sularından 
biridir. Mikyası maa derecesi 1.5 tur. Menbaı fenni usullerle mer· 
mer ve beyaz çinilerle kapte edilmiş ve Büyükderedeki fabrikaya 
emaye borularla indirilmiştir. Şişeler ayrıca 70 derecede sıcak ~e 
sodalı sularla dezenfekte olunmaktadır. 

KOCAT AŞ SUYU iÇiNiZ MiDENiZ RAHAT EDER 
BÖBREKLERiNiZ YIKANIR 

Ankarada tevzi merkezi CİHAN OTEL! SAHİBİ ALİ RAŞlT 
• kardeşlerdir. TELEFON: 1775 1052 ===== 

14 - 4 - 193S 
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Bundan sonra kadınlar İçin ayın 
her günü birbirinden fa"rksızdır 
Femil 
Femil 

Femil 
Femil 

Femil 

İcad edildikten sonra birçok üzücü meşakkatler 

ortadan kalkmıştır. 
Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıkları 

bez ve pamuk tamponların felaket yuvası oldu
ğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 
Bilgili bayanları rahim ve tenasül hastalıkların

dan kurtarmıştır. 
En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile sezilmiyen gayet ufak, sıhhi yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi adet 
bezleridir. 

agı 
Büyük ticarethanelerde bulunur. Toptan satış yeri: İstanbul İş 
Bankası arkasında Rahvancılar sokak No. 5 CAN LABORATUARI. 

~'==============================7197 

.Jfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla,. --- ---
~ Erğani tahvilleri ikramiye ------- -------- ve amorti keşidesi ----- -- -- -- -
~ Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : E --------------------

ikramiyeli % 5 faizli 1933 Ergani İstikrazı tahvillerinin --
12 inci ikramiye ve 6 ncı amorti keşidesi Bankamız ldarei 
Merkeziyesinde 17-4-1939 günü sabah saat 8.30 da Maliye 
Vekaleti, Bankamız ve diğer bankalar mümessilleriyle No- : 

----
ter huzurunda icra edilecektir. ---Keşidede herkes bulunabilir . 1296 ----,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
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ULU S - 20. inci yıl. - No: 6355 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

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

3 büyük sanatkar tarafından 
yaratılan 

Büyük caz 
Boş rollerde: Alice Faye - Tyron 
Power - Don Ameche 
Fevkalci.de 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. 

Halk ve Sus sinemalarında 
Bu Gün Gündüz ve Gece İ~tanbulda büyük bir alaka ve takdirle sey

redilen ve bugüne kadar tiirkçeye çevrilen filmlerin en güzeli 
ve en temiz türkçe konuşanı 

Süveyş fedaileri 
Baş Rollerde: Sinema aleminin 3 büyiik yıldız ı 

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. 

HALK sinemasında: Ucuz Halk Matinesi 12.15 de: NEŞ'E iLE Maurice Chevalier. 

YENİ sinemada geceleri 21 de filmden evvel VARYETE NUMARALARJ 


