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Hadiselerden 
sonra ... 

Kemal. UNAL 
1939 yazma daha uzun müd

detli bir meclisle girmek dütün
cesiyle Betinci Büyük Millet 
Mecliıi, ikincikinunun son sün· 
)erinde yeni intihaba karar ver • 
mitti • .AJui halde yaz orWimda 
aeçim yapmak icabediyordu. Bu 
karardaki iaabeti teyit eden ha
diselerle daha intihap çabımala· 
n içinde iken kartılqtık. Münib 
anl&flDuİyle orta Avrupa'da ar
tık sükiinet verici bir nizamın 
bqladıiı aanılmı9tı. Şubat için
de Fnmko kuvetlerinin ispanya
ya bakim olmuı ve hükümetinin 
lngikere, F ranaa tarafmdan t&a: 
dik edilmeai sarp A vrupaıındaki 
bir at91in de söndüiü binini ve
riyordu. Balkan antantı komeyi 
Bükret'te aakiıı ve müsterih bir 
anl&fllla haYUı içinde toplan
mıfb. Marta adeta tatlı bir nik
hinlikle ıirecek gibi idik. Ancak 
martm daha ilk haftası içinde Çe
koslovakya üzerinde kopan fırtına 
Avrupa ufuklarım ıiddetl-.: ka
rarttı. 18 milyonluk bir hikimi
yetin parçalanmuı ve nihayet 
her bir parçanm iıtiklillerinden 
mahrum kalmaıı, ıark Avrupa • 
amdaki bazı hükümetleri bihak
kın telifa •• dünya kamoyunu 
da enditeJe dütürdü. Polonya 
Fransa ile müttefik ve Ruaya, 1-
talya, hattl Almanya ile dost ya
prken son vaziyetin dehıeti için
de Jnsiltere'nin sarantiıini temin 
.ıti, lnıiltere' de timdiye kadar 
.AY,nlllll itlerinin mümkün oldu
iu kadar uzak ve aulbçu bir un
auru olmak isterken nihayet har
ın sö• alma bir kuYeti oldu. 
~·· •-uthhard•nheri yalms 

franıız ve İtalyan ma\.~•h ara-
amda müeadele mevzuu oln Tu
nus ve Cibuti, Süven sibi mese
leler ıene mart sonunda fqist 
reisinin ajzından milli bir dava 
halini aldı. 

Sürekli hir siliblanma hamrh· 
tından batka yer yer yapılan 
tabtitler İM boyuna fikirleri teh
yiç ecliJOl'du. Altıncı Büyük Mil
let Meclisi 3 nisanda böyle bir 
ha'R içinde açılmıt oldu. Mecli
sin iç tetkilitmı kurdu~ il~ haf
ta içinde Arnavutluk ıııah bat· 
ladı. Hafif bir mukavemetten 
eonra italyanların Amavutlui~ 
yerletmit olmuı Balkanlardakı 
niabl huzuru da ıiderdi. Bu iısa
lin Akdeniz ve Karadeniz' de ya-
pacaiı teairler, b~yük ~~~ 
devletlerini de endııeye duıurdu. 

içinde yqadıtımız sünlerin 
mühim hadiselerini tekrara ma • 
bal yoktur aamrız. A~. Avru
pa politikuına kartı ınndıye ka
dar beslediği ali.kaya ~arda 
k temas ettiğimiz lngıltere 
bu~er de Romanya !le Yuna: 

. _. __ , tamamiyetin• ıarantı 
nı ...... ın . . d bu 
etmit oldu ve bu hal, _ıçın ~ • 
lunduiumuz hidiselerın mıllet • 

eh · .... · izah eder. leraruı emıyednı . . d . 
Ama.utluk itıalinin hızım e ı
çinde bulundujumuz Balkan an
tantmdan iki devletin varlığ~ı 

. h b · ·yete getır· 
tem~nbe ~d~ ta~ bı! ~azlıe olan ala
meıı, a ııenın ızım 

kuım izaha kafidir. Bu aon ~a
kıa üzerine yabancı matbuat 

1 
v· 

napa'nm iki büyük aafa ~fi'! ~n 
politik bünyeırnde Türkıye nın 
mevkii için yerli yerıiz, bazı net 
riyatta bulundular, yurdumuz ı
çin de tehlikenin çok ya~ınh okl~k'· 
tundan babıettiler · F ıl a 1 ~ 
harp Türkiye'nin yakm ve ~atta 
bititik ko-•ularmm mukabıl hu· 

~ 1 • f ve dutların& kadar ıe mıt ır ık 
memleket bu hali; çok u~an 
bir dikkatle telifıızca ta~ıp 1~~ mektedir. Altıncı Millet ec 111 

de iç tetkilitını kurup çartamba 
.. ' il "rdili çabpna hayatında !;:. !İmr aJika ile ilk it olarak 

( Soıırı ı. iacl sa1l•d•) 

Müstakil devletlere taarruz 
etmiyeceğinize dair bize 

teminat .vermeğe hazır mısınız? 

Mesaj Londra ve Paris'te büyük 
bir heyecan uyandırdı 

Fransa v~ lngiltere mesaja 
kayıtsız şartsız iştirak ediyorlar 

Roma ve Berlin henüz 

cevap vermediler 
Vqinıton, 15 a.a. - Amerika Cümhurreiıi Runelt, Hitler ve 

Musolini'ye bir telsraf 16ndererek diier devletlere dokunmıya
caklanna dair teminat verip vemıiyeceklerini aormuttur. 

Ruzvelt, yüz milyonlarca insanın mütemadiyen bir harp Ye hat. 
ti harpler ıilıileıi korkusu içinde yaıadıklannı kayıt ile dünyanın 
mutlak aurette böyle bir akıbete ufnyacafına inanmak iıtemedi
iini bildirmektedir. 
Son aeneler içinde teqvibe kurban 

citmiı olan milletleri dkreden Rua
velt bu&ünkil gergin vuiyetin bir fe
Jikete müncer olacağı nmaıun yak -
lapnakta olduiunu söyliyerek fÖyle 
demektedir : 

••- Benim kanatim ıudur ki, eier 
bütün milletler kendi hüldimetlerinin 
fimdiki ve ilerdeki aiyaaetleri hakkın· 
da umiml beyanat elde edebilirlene 
dünya aulhu di~ı ileri bir adım at· 
mıı olur.,. 

Nafia Veklllnln 
Valiyi ılyaretl 

lıtanbul, 15 (Telefonla) - Nafıa 
Vekili general Fuat Cebeaoy b\igün 
vali Dr. Lutfi Kırdar'ı makamında zi· 
yaret ederek imar iıleri baklanda ıcs
rüpnüıtür. 

Yuııo.lavya Batvelıili B. 
T •ellıooic 

Hırvat - Yugoslav 
mOz•kereleri iyi 

neticelenecek 
Belgrat, 15 a.a. - Batyekil Swet

koviç, hırvatların hükümete iıtirakini 
temin için müzakerelere devam et· 
mek üzere bugün Agram'a gelmittir. 

Hükümet mahafili müzakerelerin 
neticeainden ilini tvardır. 

Avrupa'dan uuk bir milletin tefi 
11fatiyle Ruavelt Bitler ve Muaolini· 
ye aynen töyle diyor: 

ITALYANLARA GÔRE 
··- Ap&ıa;,un wiı·•~kil milletler· 

den hiç birinin topraklarına veya m\i11 

temlekelerine müaellah kuvetlerini -
sin taarruz etmiyeceğine veya bunla· 
n iıtili eylemiyeceiine dair teminat 
vermiye hazır mıaınu? 

Fransa ve lngilterenin 
Tanca' da gözü varmış 

Bu memleketler ıunlardır: 
Fenlandiya. Estonya. Letonya. ta

veç, Norveç, Danimarka. Holan.t._ 

(Sonu J aaca aylada) 

Tanca, 15 a.a. - Stefani ajanaı bildiriyor: Birkaç baftaclanlle
ri sise çarpan bası alametler FrM11& ile lnsikere'nin beynelmi • 
lel Tanca mmtakaarm itsale hazırlandıktan kanaatini tevlit et
mektedir. 

Dün Anlıara ve l•lanbul'Ja büyiilı bir apor laaliyeli olmuffar. 
Fuıbol, alletUm ve voleybol aalaannJa yapılan bu laaliyel, •por 
meralılrlan laTalınJan büyülı bir alaluı ile Juırırlanmqtır. Melı
tepliler aT1161mla yapılan """laTtlan 6cqlıa, l•tanlnıl'Ja Fener6ah
~· Je Dofaıupor'a 4 -1 •alip •elmiftir. Yulıarılalıi raim, lıalaT 
tıra.ıntla ooleybol '*"mdan bir Gnı taP.if edi;ror. SROF ltahrleri
nü 7 inci .ayltUlaJu. 

İngiliz amiralının aayfiyeainde bir
kaç gün evel yapılan içtimaa büyük 
bir ehemiyet atfedilmektedir. Cebe • 
lüttarık emniyet aervialerinin tefi ile 
beynelmilel Tanca idareainin yüksek 
memurlarından biri bu içtimaa ittirik 
etmiılerdir. 

Söylendiiine göre içtima euıaaın -
da tehlike anında ingiliz bahriye ai • 
lihendularuıın karaya çıkmaaına in
tizaren tehirde bütün aelihiyetleri 
haiz huauai bir komitenin teıkili me
aeleai görütülmüıtür. 

Frarua ve lrwiltere'nin 
niyetleri 

Roma, ıs a.a. - Havas ajansı bil -
diriyor: Siyut mahfiller Franaa ve 

(Sonu ı. inci uyl•d•) 

Ne anlaıma, 
ne de garanti 1 

Sovyetler Blrllğl 
vaziyetini 

detlştlrmlyor 
Moakova. 15 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: 
BB. Çemberleyn ve Daladiye'n'1n 

aon beyanatlarından aonra Sovyetler 
birliii vaziyetinde bir değitiklik ol
madığı görülmektedir. Sovyetler bir
liği ne anlqma, ne de garanti isteme· 
mektedir, fakat yeni bir kollektif em 
niyet ihdaaında iarar eylemektedir. 
Bazı pyialara göre, Sovyetler bir

liğinin Baltık memleketlerini müda
faa taahhüdünde bulunmamaaı çok 
muhtemeldir. Eauen kendiainden bay 
le bir teY de iıtenmemittir. Bununla 
beraber, bu memleketlerin iatikWini 

(Soaıı J IUıca aylada) 

• 
mesa 

lıalya parlômenloaı toplantı halinJe 

Kont Ciano dü11 ltalgan 
parlamentosunda nutuk veı di 

İtalyan hükUmetinin 
Y unanistanda gözü yok 

Madrld geç t resminden sonra ltalyan 
ıönOllUlerl ispanyadan geri çekilecek 

Roma, 15 a.L -
İtalya parllmen • 
toau bugün topla • 
narak Arnavutluk 
tacının İtalya kı • 
ralı tarafından ka
bulfl hakkındaki 

kanun liyibaaını 

alkıtlarla kabul et· 
mittir. içtimada 
Muaolini ve mare • 
pi Göring de hazır 
bulunmutlardır. 

Bu içtima mil • 
DMebetiyle harici • 
ye nuın kont Ci -
ano söylediği nu • 
tukta İtalya - Ar· 
navutluk milnaae • 
betlerinin bir ta· 
rib~aini yapmıı. 
Arnavutluktaki bü
tün ekonomik mü
eueaelerinin ital • Koni Ciano bir loplanıula nulalı söylerlıen ' 
yan çalıtmaaının mahaulü oldutunu, geçit resminden aonra derhal ceri •• 
ihtilif meauliyetinin ltalya·ya kartı lınacağını bildi~t ve ingiliz - ltal • 
tahrikatta bulunan kıral Zogu'ya te· yan Akdeniz anlapnaını ihlil edecek 
rettüp ettiğini, İtalya ile Arnavutlu - hiç bir hidiaenin mevcut olmadıtım 
ğun birletmeai hidiaeainin tarihin de ve İtalya'nın mezkQr anlatmayı tat • 
taadiki altında bulunduğunu ve ltal • bikte devam edeceğini bildinnittir. 
ya'nnı Arnavutluktaki hareketiyle Av Nihayet kont Ciyano Berlin - Ro • 
rupa"nın bu çok nazik kıamında aul- ma mihverinin müteaanit kaldığıhı " 
hu teaiı eylemit oldufunu aöylemiı. mü~e~el bir tarzda itlediğini beyan 
bu münaaebetle Yugoalavya'yı ittihaz etmiıtır. . 
ettiği hattı hareketten aolayı tebrik Kont Cıyano, mecliade buciln :yap
eylemiı ve Yunaniıtan hakkında da tığı be~atta bir mayıa gününe kadar 
bu memlekete kartı ltalya'nın emeller Venedık te Yugoalavya hariciye M • 
bealediğine dair olan haberleri red zıriyle bulupcağını ve iki memleket 
eylemi,tir. araaındaki aamimt dostluk zihniyeti 

Müteakiben kont Ciyano, ispanya'- içinde görüteceğini bildirmittir. 

daki italyan gönüllülerinin Madrid (Sonu 8 inci sayfada) 

Abdülhak Hamid • • 
ıçın ..• 

Jl 

Büyiilı f'Iİr AWülltaJt Hômicl'in öliimiinün ilıinci 71fdönümi m.U.. 
•betiyle 7U'ılme malat.nl ;,erlerinıle törenler yapddıiını ,,..,,.,,,.._ 
Yuianclai reaim, fGİrİn meacınaa latan6al Vniueraiteai tcılew.d 
IGTolınılan plenlı 1ıonu1..,,..,.a •öd.,,,...Jıtedir. 



insan re küllOr: 
1 

Günün peıinden Yeni yıl 
bütçesi 

Yurtta kaç mUtekalt ve yetim var? 

Ekonomik anarşi 
.................................................... 

Kahveler: 
Devletin maaş 

Bir kaza belecliJ'eü, mmtakua i-
Ekoaomik harp .Önruı labirin • , edecek derecede zaman ve me- çindeki kahvelerin gazete bulan

tiaia aonunu bulup açık ve temiz ha· safeyi harp sonrasındaki kadar ted- durmalarını fart kotmUf ve bu hu
Yaya, harp sonrası insanlığı bir tür- mir etmemittir. Radyo kutu.su, bir auata belediye meclisinin verdiği ka-
li -k·--...1- -x... ran kahvelere tebliğ etmif. ..- -- dilime oyunu ile, dünyaJ'I old,... .. 

Cihan harbine kadar, dünyanın gibi ayağınıza getirmektedir. z KahYelerin ullhı, bilha... eon 
h- L.ıı. ___ _. l"L- 1 • hA ep • aenelerde ehemiyetli mevzulanmız no-._.._a ıucra nazam a• pelin alman dehunun bir icada ol• 
L!-...1• F-L-t bu mili 1 d ' aruma gİrmİftİr. Memleketimbde ._... - et er araam a dutu halde ancak kJtadan kıtaya 
habız bir rol taksimine dayanıyor. yolcu taııyabilmektedir. 147 kitiY• bir kahvenin isabet etti
d .. Endüstriye sahip olmak bir fili insan kudretinin bu türlü ölçüle- ği kasabalarımız vardır. Halk küt • 
imtiyaa halinde yalnız bir kısım mi). re çıkabildiği bir devirde, cihan e- lelerinin en çok toplandığı yerler 
let1-ia laaldu idi. Otekileria "hak., konomiai, elbette ki ayna cihanfii kahvelerdir ve sayı itibariyle kabve-
7.ıtu. arkumda ıizlenen ".azi- mal kanuni,.etlere uymak mecl:nari. ler, diğer toplantı yerlerimize lire 
le" 1.-1, mclüatri •e aermaye met· yetindedir. • kıyas kabul etmiyecek kadar çok • 

BUtçe encUmenl 
tetkiklere başladı 

Kamutay blltço encümeni 1939 büt
çe projui ünrindeki tetkik ve müa
kerelerine bqlamıı bulunmaktadır. 
Encümen timdiye .. dar Kamutay, 
CUmhurreialifi, Divani Muhasebat, 
Baıvekalet, Devlet Şurası, İstatistik 
umum müdürlüğü, Devlet Meteoro
loji itleri umum müdürlüğü ve Diya
net itleri reiıliğinin 1939 bütçe pro. 
jelerinin tetkikini bitfrmittir. !Mart
ta Kamutaya verilmiş bulunan 1939 
bütçe projuindeld İktisat ve Nafıa 
veklletlerine ait masraf fanllan ve 

sene olarak her 
ödedigi para 

17.132.877 liradır 

kaleriae ucuz ham madde •• acuz later para ....., iater mal müba- tur. 
.... -clcleleri yetiftirmekten iba- del••; iater zirai iatihaal ile amai Köye kadar girmit olan kahvenin 

Maliye Vekileti 1haziran1938 tarihinde hazineden aylık alan 
ukeri ve mülki tekaüt dul ve yetimlerle 1937 yılı içinde bailanan 
aylıklardan toptan verilen on senelikler Ye ikramiye alanlarla ltu 
aylıklann ve ikramiyelerin miktarlannı teıbit etmittir. 

__, is- uzun zaman de•am eden •ir ha,.at 
retti. tihaal Ye iater bizatihi iatihaal ile la- neticesinde, halk mÜeaaeHleri aruı-

S. adalem rol taluimine ne li • tiblü davalarım kartı kartıya ko- na girmiı olmasıdır ki, bugün, bu 
-.ı J'Olclan ne de berhanai bir di- yalım. ya bütün bu unaurlar üzerin- tip mü .... eleri 7eni saman telik • 
t- elmnomik kombinezon ile dön· de hakiın olan eaaalarm huta ol- kilerine göre cihazlamak bahsinde 
mel• imkln yoktur. Yeni dün7a e • duldarmı, ya kullanılan tedbirlerin bizi kendisine doğru çevirmiıtir. 
la-c-iaine en büyijk hizmet, pefi· auni olduklannı teabit edecetis. Eğlenecek, gezecek, vakit geçire
- seçen 7fbıyılm bu baluızlıimı Cihan ekonomisi, 1929 buhranı cek birçok yerlerimiz olsa bile, kah
....Webneldir, milletler arumdaki ile aayıaız parçalara bölünerek, an- ve, bir anane ahline aelmiı olması 
....U Wrliti yahut bir milletin bir •alarmdan seçilmez bir zemin ol • dolayıüyle, daha çok yıllar, halk 
dit-mi t•m••lamau, uıl bu ba- muttur. Hanai nazariye yahut ban- yığmlan için sempatisi .. çatısı al
lmw'•a tetkik edilerek müapet ça- ıi nazariyeci iddia edebilir ki, bu tında toplanılmak sırrını muhafaza 
nlere ltailamnalıcbr. Yani, ara· hal bir tabii hal olarak yaııyacak • edecektir. 

kadroları, yeni ihdas olunan Ticaret, 
Münakale ve Muhabere vekaletleri ile 
mUıtereken tetkik ve yeniden hazır
lanarak Kamutaya verilecektir. Bütçe 
Encümeni, dört vekiletin bütçesini 
yeni ıekliyle müzakere edecektir. 

1938 huiranında hazineden maaşa
lan aakert yetimler 21.037, askeri mü
tekaitler 23322, mülki yetimler 14.060, 
mülki mütekaitler de 10.096 dır. 1937 
buiranından 1938 haziranına kadar 
ikramiyeleri ve on senelikleri birden 
verilmek suretiyle hazine ile alakala
rı kesilen askeri dul ve yetimler sayı
il 1636, mUlkt dul ve yetimler aayıaı 
da 1829 olmak üzere hepsi 3465 kişi
dir. 

malda ol........_ 7eni milletler a • tır? launhtm yeniden bir zemin Bir kaza belediyemiz bu huauata 
Nil ekcmomik formül, nelemirde, teaYiyesine •• ekonomik mürur Ye bize yapdmau lüzumha olan itler • 
yeni •ir ablik ölçfiaüne clayaw- ubaru yeniden tanzime gideceiin • den birincisinin örneğini •ermiıtir: 
hdır. den kim fÜphe edebilir? Kab•e halkını okutmak! 

İktiut, Ticaret, Nafıa, Jıltinakale 
ve Muhabere vekaletleri yeni bütçe
lerini hazırlamağa devam etmekte di
ğer taraftan da kadrolannı tanzim i
le meşğul olmaktadırlar. Her dört ve
kaletin yeni tetkilit kanun projeleri
nin önümüzdeki hafta ortalarına doğ
ru Kamutaya verllmlt bulunacap ha
ber verilmektedir. Henüz tesbit edil
mit bir vaziyet bulunmamakla bera
ber her dört velctletln yeni kadrola
rında mühim değitiklikler olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu arada Türkofis
te üçüncü bir reiı muavinliil de ih· 
daa olunacaktır. 

Devlet hazinesinden tekaüt ve yetim 
maaşı alanların sayısı ise 68515 kişi
dir. Hazine bir ayda askeri yetim ve 
tekaüt maaıı olarak 976.075.86 lira, 
mülkt ~tim ve tekaüt maaşı olarak da 
451.663 lira ödemektedir. Devletin te
kaüt ve yetim maaşı olarak verdiii 
para 17.132.877 liradır. Mülhak bütçe 
ile idare edilen devlet daireleriyle ser 
mayeainin tamamı veya bir kısmı dev
lete ait bulunan dairelerden muhtelif 
ıekillerle verilen paralar ile vilayet 
hususi muhasebe ve belediye bütçele
rinden muhtelif isimlerle tekaüt ve 
yetim maqı alanlara verilen paralar 
bu rakama dahil bulunmaktadır. 

Ayna dünya ekonomisi sadece ye- Demek oluyor ki, yeni cihan e • Daha sonra arkasından bqka ted 
ni bir ablak ölçü.üne dayanmayıp konomiaini teknik ıartlarmm ba- birler aelecektir: Halk tipi ucuz 
aynı zamanda ekonomik yeni teknik tmda, vahdetli •• Ahenkli bir nizam radyolardan, enli büyük kahve • 
tartlarma dayanmağa mecbur ola - yaratmak geliyor. Şu halde, vahdet- lerden baılıyarak koydurmak; ge • 
calmdan, bu baauata da, gerek li ve ahenkli bir nizanım yaratılma- ne aynı sıra ile kısa ve güniin mev
ha11t aonrumm tecriil»elerinden, aı gibi teknik bir di.va ile milli eko- zulan Ü.erinde konferanalar ver· 
serelue dünyayı §U günlerde tehdit nomilerin tabii olan hadler ve nia • dirmek... Yeni telgraf ve telefon 

inıaat programı 
etmekte olan politik krizden çıkarı- betler dahilinde istiklal ve istikrar- Elimizde. resmi bir rakam olma-

/ lacak del'llw vardır. larmı kabul ve tasdik etmek gibi malda beraber, Türkiye'deki bütin 
_,.!!~ IOIU'Uı, İIUanlıim J'alnız ethik bir davayı telif etmek, yenı· . kahYe •yumm • köyler dahil • el-
-•ketten memlekete delil kıta- cı- li binden aı•iı olmadığr tahmin e- P. T. T. umum müdürlüğü bu yaz 
~ lutaya bir mlnuel»ete ıirittiii- han ekonomi.inin istifade edeceği dilmektedir. Bu büyük rakamın içerisinde telgraf hatlarımın iaah. Mütekait ve yetimler en eok 
m i6at eden ea ibretli cleYirdir. bathci iki preıaaip ve çaredir. türk matbuatına daimi okuyucu o- yeni hatlar teai .. telefon tebekelerini nerel.erde oturuyorlar? 
Teknik. hi9 bir deYirde, kıtalan tay Burhan Beı.... larak çıktıiını bir dütününüz: aon- tevsi ve iaWı için bir program buır- Mlitebit ve yetimlerin oturmayı 

Süt derdi 
Toplanan bir heyet bunu 

laalledecek 

htanbuı, 15' (Telefonla) - latan • 
W ftltaiıün tqebbüaiyle Ankara 
Yitmek ZU.t EnatitU.U profesörle • 
....... dtb __ B. .... _. 

tftllatçWllk doçenti B. Ekrem Rüt
dl dnlet ziraat itJetmeleri kurumu 
.atç61Gk mUtehauııı B. Fikret Çağ
lllr latanbul'a gelmitJerdir. Bunlar 
.. ledi,. baytar mildOrll B. Eut, ta
tabal Ziraat mektebi dtçtlliik muaJ. 
Uml ltifat, ba,.an bataneei labora. 
mr .. fi B. lftys ile birlikte bugtin 
ftlinlD dJUedacle belediyede bir iç
ti.- J'llPlllltlardır. Bu heyet latan -
hl'da iki ay çalıpru ıUtUn iıtihdl 
amanı olan hayvandan batlıyarak i
sllecek bale gelinciye bdar geçiı'diği 
eafbalan tetkike tlbl tutacaktır. 

Para cnalumdan terkin 
o hı nacaklar 

llahkeme harç ve maaraflan ile 
muhtelif kanun ve nizambıra müste
niden para cezaları ve ifar iltizam be
dellerinden lranuııl sebepler dolayı
aiyle terkini icap edenlerin bundan 
böyle mahalli maliye dairelerince ya
pılmua Maliye vekiletince kararlaş
tınlmıttır. 

Eraımi tahvilleri 1 Ye 6 numarab 
kuponları 

ikramiyeli ve yüzde bet faizli Er
iani iatikruı tahvillerinin A, · B •e 
C tertiplerine aıt altı numaralı ku
ponluuwı tediyesine yarından itiba
ren merkez bankası ve lı bankası ıu
beleriyle bu bankaların bulunmadığı 
yerlerde mal sandıklarınca bqlana
caktır. 

Aynı iatikrua ait bir numaralı ku
ponlar dilnden ıtr aren müruru za
mana ucramıı bulunmaktadır. 

Çağrı 
X Divanı Jlubaaebat encümeni 17. 

iV. 939 pazarte ıünu ı;;ıat 10 de. top 
lanacaktır. 
X Dahiliye encümeni 17. iV. 1939 
puarteei ılnU umumi heyet içtima
mdan IOGra toplanacaktır. 

X Milli llUdafaa encHmeni 17. TV. 
1939 puarteal ıuna umumi heyet 
lçtimaından aoma toplanacaktır. 

X lleclia heuplarımn tetkiki en
clmeni 17. iV 1939 puarteal ıbfl 
umumi heyet içdmundan soma top
lllaacaktır. 

x llaliye eadlmenl 11. ıv. 1939 
puaıtlİli ,nnu umumi heyet içtima
ıllCb: toma toplanacaktır. 

X Adliye ve TeıkiIAtı Eaa. =:·e en
clmenlerl muhteliti 17. 4. 939 puar-
tnl ı&ntı aut da toplanacaktır. 

X Arıubal encümeni 17 Nisan 939 
,;uutal pil amumt heyet içtima
andan 80llra toplanacaktır. 

• ra, her kahvenin müıteriai aayıamı laııuşur. Aynı proıramla 1ktil8di ve tercih ettikleri yerlerin bapnda ls
bir beaaplaymız! Kahvede, gazete· içtimai hareket ve münasebetlerin art tanbul vilayeti gelmektedir. latanbul
yi okutturmak için sıkıcı olmıyan muı dolayıaiyle yeni telgraf mer]Jez- da 18.370 ti askeri, 10.038 i mülki ol-

11 A V A tedbirler de alarak, günlük hadise- leri ve telefon aantralları da teala ede- mak üzere 28.682 kiti oturmaktadır. 
leri takip ve bu hidiaeler U.....m· cektir. Programa göre Balıkesir • Ça- latanbuldan sonra aıruiyle 3836 te -

~ r~ da hükümet •e kamoyun görüıünü nakkale, Ankara· Kayseri ikinci dev- bilt ve yetimle Ankara ikinci. 3195 
~-: r .-.. öğretme, nihayet Yatandaılara oku- resi, Siva•. Er.urum. ıran hududu, dul ve yetimle İzmir üçüncü, 2635 
..._ manm bir itiyat haline gelmesinin Nazilli • Dinar, Konya • Ulutnıla. U- dul ve yetimle Buna dördüncü, 1445 

neler kazandıracafl miinaka§& ecli- lukıtla • Adana. Çorlu Yunan budu- dul ve yetimle Konya betinci, 1363 
lebilir mi? Kaldı ki, kö,.lerde ve na· du, ikinci devresi battan yapılacak, dul ·~ yetimle bahkeıir altıncı 1334 

H 
MM · Wsıl ı"'5.~ W..'ene hllpn dıt • Eaki~:ı~~ Buraa,

1
_._._ A- dul Ye yetimle Kocaeli yedinci, 1239 

ava a:f1HfkÇe ısınıyör 1eJn e oJan aJlkast, J'llleW!ba - ., ·- .....ı llei ' ·-- GVDp - .... tlu1 ft yetimle Kastamonu ae'kfrfncf 
dediğimiz müesaeae iledir: bütün bekeleri tevsi olunacak, bahçeli evle- gelmektedir. 

Dün tehrimizde hava bulutlu ve hadiseler, tehirden uzak az nüfus • re telefon kablosu yapılacak, Manisa, 
riizgirlı geçmiıtir. Günün en yüksek lu muhitlerde, hep kahYenin men. Balıkesir. Afyon, Adapazarı ve Kay- Müteltait ue yetimlerin en az 
ımı 21 derece olarak keydedilmit- ıunuulan seçerek tekilletir ve ora. seri dahili telefon ıebekelerl kablo otrırtlrJılfal yerler 
tir. Yurdda bava Karadeniz kıyılann- da aldıiı hü•iJ'etle vatanclqa İntİ· haline getirilecektir. Bundan bqka Müt k ' t t' 1 • t 
da bpalı, dolu ve cenup Anadoluau kal eder. Sarayburnu ile Salacak aruına telefon e aı. ve >:e 

1~ erın ? urmayı 
il rta &--dol da b 1 1 diğ böl '-bl döL"l k B "kta T h en az tercıh ettikten yerlenn batın-

e 0 ~ u u ut u er ·· • Bir kaza belediyemiz, aldıfı .. oıau &U ece ' eıı f, . op a- da ise 14 mütekait ve yetimle IUkkl-
gelerde umuıniyetle açık geçmiştir. bir kararla bu mühim içtimai mev- ne, KaraklSy Voyvoda caddesı ~n- ri gelmektedir. 47 klti ile Bingöl iki 
24 saat içindeki mevzii yağışların kare zuu bize tekrar hatırlatauı oldu. takalarında mevcut telefon tesısatı ci 104 ldliii ~ ..,....,. -s• .. ..., .... .ıuVJ 
metreye bıraktıkları su miktarla· Temenni edelim ki bu hatırlatıt. bil- genltletllecelctlr. Aynca Ankara ve :..: .....g'1110rdüncü, 123 kip ile Tunce-
n Konya'da 13, GUmüpne, Vakfılıuı. ~!- -• 0 

• • · - :r--• oıaun... ~ ........-- •!•** '*'t Wlillll kU- li betinci 137 kiti ile Bitlis altıncı ve 
bir ve Rize'de 5, Trabzon ve Giresun- ranportör alınacaktır. Samsun'da ku- 144 kişi i1e Kan yedinci gelmekte • 
da 3, Bayburt'ta 2, Ordu'da bir kilo- inşaat mal:zemeai: rulan telefon santralı faaliyete geç- dir. 
gramdır. Karla örtülü yerlerde kann Ankara' da inp mevsimi batla· miş bul~~ktadır. ~itlide yeni tesis Mütekait ve yetimlerin yüzde yet· 
toprak U.tUndeki kalınlığı Ardı\an•- mııtır. Keai ve deatere ... ıerine bü- olunan ıkı bın abonelık santral da ya- miti vilayet merkezlerinde ancak yüz 
da 1, Van'da 4, Sarıkamıt'ta 21, Ulu- tün bir yaz me•aimi fuılaauı day• kında çalıpnıya bqlıyacaktır. de otuzu kaza merkezleri ve köylerde 
dağ'da 135 santimetredir. mumaı dileriz: Türkiye'nin herhan- P. T. T. idareel poıata vagonlarını oturmaktadır. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın al- Sİ bir köteainde, hiç bir İnf& hidiae- birer seyyar postahane haline getir
tında Kütahya ve Bolu'da 1, Kayseri ai bizi lakayt bırakamaz: beton •e meğe karar vermiıtir. Bunun için. ida 
E Ka ' 2 Ul L J 'da 3' modern yapıya baaretimİz 0 kadar re yeniden sekiz nn11ta ftO'OnU müba-rzurum ve rs ta , U&ıt a , bü-"'Ltür. r-- • 
Van'da 5 derecedir. 7 .... yaa edecektir. 

Geçen aene Ankara'da mlhaua -------------
En yüsek ısılar da, Kütahya ve Ea- çimento aıkmtuı çekilditini hatır- derecede olan Battehir'de, İllfaJ'I 

kişehir'de 20, İzmir, Antalya ve Ça-
lıyoruz. Ba darlık, devlet J'apdann- athdit eden •ir Mbep tetkil etme• 

nakkale'de 21, Adana'da 22, Kocaeli· da bile kendini biuettirmiıti. o ... mi? Ankara'nm en büytik dereli o
ve Buraa'da 23, Edime'de 24, Mani-

let çimento üzerinde; tedbirler al • lan .....ıcen buhranı, buaiin o kadar 
aa ve Balıkeair'de 25, Akhisar ve Na-
zilli'de 26 derecedir. mı§ Ye fiyatı ucuzlatmııtır. Fakat halledilmemit bir haldedir ki, onan-

it bununla bitmiyor. Alikalılar, An· la alikalı ne kadar it •ana hepai
kara'da inta malzemeainin, yol mu- nin tam olarak ....Ieeizlettilini 
raftan sibi farldan atarak, latan- sörmek, lla tehri J'&nm milyon nü· 
bul'dan pahalı oldufanu söylemek· fuala Ye rahat acu hayatlı batmak 
tedirler. Eter bu böyle iae, ana fi. iati7enlerin mfitterek dileiidir. 

Pariı ko;..oloıluğu kançılan 
Paris konsoloslugu Kançılari B. 

Mucip Parer derecesiyle merkeze nak 
leditr-= tir. yatlan zaten tahammil eclilmn bir ICUT AY 

Her oilayette ne lıaJar 
mütekait ue yetim VllT 1 

Her vilayette ne kadar mütekait ve 
yetim bulunduiunu aıruiyle yazıyo
nu. Afyon villyetinde 449 askeri, 146 
mUlkl olmak üzere 595, Ağn vilAye
tinde 57 ukerl, 64 mülki olmak üzere 
121, Amasya villyetinde 214 ukert, 
160 mUlkt olmak üzere 374, Ankara 
villyetinde 2514 askeri, 1322 mülki ol 
mak üzere 3836, Antalya vilayetinde 
331 ukert, 264 mWkl olmak üzere 595 
Aydın Yillyetinde 418 ukeri, 189 nıül 
ld olmak üzere 607, Balıkesir villye-
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Aferin mürettiplere 
lstanburda ,ı1ıan mecmualardan 

birisinin baılığı gözame t;arptı. 
Hatti ,arptı değil, battı desem daba 
iyi olacalc: 

"Esbabı yeaar" 
19J9 seneainde 'ıkan bir ktllttlr 

~cmuuında yeai harflerle di•İIİP 
basılan bu terlılbi, otuz yqına ka
dar a, ohrıım anlıyabilecelıtir, 
bı"lmem. 

Stlleyamn Nuil Ye Cenap Ş.ha
bettia ağ olsalardı, berbalde, .za
IUIUIJ gidifiai, dilin ıJdiü Ye a4e
/ilı yaylasına doğru aldığı yola lıe
saba .btaralc bu ağdalı t•rlılbi bl
lanllMktaa geri dururlardı. 
Bqında bu terkibi g&d1Urtt1a 

sonra, artılı, - bir tepd piriııcln 

i'indeki tafları ayılı/azualı anin
den - malcalt1yi okuımla bqladım. 
Yuı mefbur Amerihlı lhacamea 
Franlclfn'fn bir malcalelllıılıı fel'c». 
mesidir. lt;inde de umdrıfam Ye l»k
lediğim gibi bir bayii terlıip brılrı
nuyor. Fakat bravo mürettiple mu
sahbibe/ Her balde bu mecmuanın 
mtlrettip ve musahbibleri gençler
den ve bu makalenin müsveddesi de 
eslci harflerle yazılıp veri/mi§ ola
cak. Çlnia yazının it;indelci lnsa-

nı ümir' olması lizımgelen terkip 
"lnnn ldmil, "Şayanı mlJtalia" ol
ması 1'zımgelen terkip "pyan mu
talia" "ReciUü salilı" olması icap 
eden terlcip "Recai saJih• §ele/iade 
t;ıkmlf. 

Bunlar gasıeriyor lıl, artık tark
t;enin midesi ve eslcl harfleri oku
yabilecek kadar es1ı.i lı6ltürle ali
lıası bulunan ttlrk gencinin lıalası 
farsça ve arap,a terkibi lıabul et· 
meııw.lrte ve yanyaaa yuılmlf ilci 
kelimenin arasındaki gizli eıre ve 
yahut atre'yi okuyamamalıtadır. 

Esld uaıl oamanlı terlılbinla ida
mı it;fa bundan daha lıuvftli bir fer
man olabilir mJ 1 
~sbabı ye!lar materclml bu baflı

lı •zt:JJginlik aebeplerr plclfnde 
yazsa, insanı kimi/ yerine kimi/ in
san, pyanı mata/la yerine mtltalla
ya değer veya mata/laya pyan, Re
caıa sal/ h yerine aalib adam dese~-

di, blemi mJ qızurdı 1 
Faht gem te]f1arlıyayım, 

- Aler/11 lllffllluaıua mirett/ p 
ve muublıllılulııel Bu tt1rlılplerfn 
•WI •••'lerllll ortada bldırmalı
la elllılcl bu ..ı.nln yerlade bir 
der• Yennlflw/ • T. l. 

/.,,_.7G lwır6inde Wi 

ord.Jiın I 

Galilta, ........ Pranko'm 
......,,_ ................ Maclrlt'· 
te safer seçidi ,.apmadı. Fakat 
M&dricl'• .-.ı.nen arda, pbm 
WyODllJilt İapaayol onlaJari7le 
b...aarla beraber bul.- •öail
lül• deiifdir. Madricl'e lap~'· 
nm her tarafınclaa toplaallllf bin
lerce kedilerden ricacla ptlrilmİf 
tamlar ela slnderibalttir. 

Latife MD'NJ'ID. Ba kedi ta· 

barları, uzun mah•ura ayları i· 
çincle tehrin her tarafını bürüyen 
fareleri yok etmek Tazifeai7le SÖD
derilmitlerdir. 

811 suretle lapan7a iç barbiae 
yeni .. yfa daha ili•• edili701", 
demektir. Burada fareler lazd. 
lan, kediler de Frankiatleri telll
ail eclen iki Ofthldur " çarpJllll& 
.......... tır. 

•-anı. .... a .... , k..m-ia 
mecllari .-.ıiii Y_. Wr 197 d .. 
jilclir. Büyük harpte w..ı.- m
dia kedili, orclacla .......... 
.ta farel_.. müc:aclele __. içiD 
.... almmııtı. 

.._._ batka ........... ele 
tarla fareleri7le ......_ llarlMt
mitl• Ye fada dan-la oldalda· 
n için, sehirli su• 7aldqbiım 
a.c.den ha._ .....ı: h• ....... a 
.ta çok clet...U hlnwtl• llnDÜt
l«clir. 

Don•nmadaki hizmetleri de 
kaycla defet. Karadaki merkez 
Ye depolarda, pmilerde n he
le clenizalb aemilerinde kedileria 
laers•••nbüyük~ararlıldana~ 
rülür. 

8qGn inailiz ordu •• clonan
mumcla ......... kecb1er için tah
aiaat kontalmathal'. Gelecek harp-

tinde 921 askeri, 443 mtllkt olmak Ü· 
zere 1364, Bilecik vilayetinde 245 as
keri, 78 mülkt olmak üzere 323, Bit· 
lia vilayetinde 30 askeri, 107 mülki ol
mak üzere 137, Binıölde 17 askeri, 
30 mülki olmak üzere 47, Bolu'da 513 
askeri, 221 mülki olmak Uzere 734, 
Burdur'da U52 askert, 68 mUlkt olmak 
üzere 230, Bursa'da 1816 aakert, 819 
mülki olmak ikere 2635, Çanaklrale'de 
637 ukert, 300 mülki olmak üzere 937 
Çankın'da 369 askeri, 141 mUlld ol· 
mak ibere 510, Çoruh'ta 84 ukeri, 84 
mülki olmak il.zere 168, Çorum'da 466 
askeri, 141 mülki olmak ibere 607, 
Denizli'de 409 askeri, 165 mülld ol• 
mak üzere 574, Diyarbakır'da 232 u
keri, 259 mutki olmak Uzere 491, Edir· 
nede' 397 aakert, 226 mülki olmak il· 
zere 623, Elazığ'da 318 aıkerl, 219 mill 
kt olmak üzere 537, Erzincan'da 338 
askeri, 120 millkt olmak Uzere 458, 
Erzurum'da 500 askeri, 223 mülki ol• 
mak üzere 723, Ealdphlr'de 533 uır. 
ri, 157 mülkt olmak bere 65IO, Antep
te 381 askeri, 164 mUlld olmak Uzere 
545, Gireaun'da 209 ukerl, 187 mülld 
olmak üzere 396, Gümüpne'de 131 .. 
keri, 89 mülki olmak Uzere 220, Hlk· 
kiri'de 3 aakert, 11 mülk! olmak llze
re 14, İçel'de 411 aılıcert, 227 mUlld ol
mak Uzere 638, taparta'da 331 ukert, 
141 mülki olmak üzere 478, İstanbul· 
da 18370 askeri, 10038 mülki olmak Ü• 
zere 28408, İzmir'de 1901 ukert, 1294 
mülki olmak üzere 3195, Kara'ta M 
askeri, 50 millkl olmak Uaere 144, Ka
tamonu 'da 853 askeri, 386 mfllkt ol· 
mak il.zere 1239, Ka11eri'de 509 aske
ri, 194 mUlki olmak Uaere 703, Kırk· 
lareli'de 215 askeri, 129 mülki olmak 
üzere 344, Kırıehir'de 246 askeri, 98 
mlt11d otmaır flzere 344, Koacen•cte 142 
askert, 392 millkt olmak üzere 1334, 
Konya' da 1029 aıkert, 416 mtllkl ol· 
mak üzere 1445, Kütahya'da sn ... 
kert, 178 mtllkl olmak ilsere 749, Jla. 
latya'da 336 ukerl, 282 mlllld olmak 
üzere 611. llaniaa'da 596 akert, 302 
mülki olmak üzere !?!lc:Ma--'6 

4
--

7
" 

askeri 11\2 - J.!,O• "" - \izere 1 ' 
_ .. ,unı~de 82 askeri, 103 mUlki olmak 
üzere 183, Muğla'da 308 aakert, 198 
mülki olmak üzere 506, Muı'ta 18 .. 
keri, 86 mUlki olmak Uzere 104, Nlf· 
de'de 358 askert, 224 mülki olmak G
zere 582, Ordu'da 228 aıkert, 152 mtll· 
ki olmak üzere 380, Rize'de 91 akeri 
90 mülld olmak üzere 181, Samnn'da 
386 askert, 249 mtilld olmak bere 635. 
Seyban'da 473 ukeri, 348 mUlkl ol· 
mak üsere 821, Sürt'te 47 ukert, ıa 
mülki olmak üzere 189, Sıvu'ta 505 • 
keri, 371 mfilkl olmak üzere 876, Si· 
nop'ta 372 askeri, 125 mWkt olmak 6-
zere 497, Tekirdağ'da 285 askeri, 161 
mülki oltnak üzere 446, Tokat'ta 4U5 
askert, 214 mülki olmak üzere 630, 
Trabzon'da 342 askeri, 346 mUlld ol
mak üzere 688, Tunceli'de 58 aekert, 
65 mülki olmak üzere 123, Urfa'da 180 
ukerl, 98 mülkt olmak Ü•ere 278, Van 
da 67 ukeri, 141 mülki olmak tbere 
208, Yozgat'ta 294 aakert, 103 mUlkt 
olmak Uzere 397, ZoftiUlda'ta 501 as
keri, 243 mUlkt olmak üzere 744 mll
tekait ve yetim vardır. 

Miillıi miitelıait ve yetimler 
nerelerde lazlatlır 

On bir villyet müstesna diğer bO • 
tün villyctler de askeri mütekait ve 
yetimler miilldlerden fula bulunmak· 
tadır. Mülki miltoekait ve yetimlerin 
aakerilere nazaran fazla bulundukla
n yerler H&kklri'de 3 askeri, 11 mül· 
kt, Bingöl'de 17 ukerl, 30 mülkt, lıluı 
ta 18 ukerf, 86 millkt, Bitlia'te 30 as

keri, 107 mülki, Siirt'te 47 askeri, 142 

mülki, Tunceli'de 58 askeri, 65 mili -

ki, Van'da 67 askeri, 141 mlllkt, 82 as
keri, 103 mülki, Diyarbakır'da 232 u
kerl, 259 mülki, Trabzon'da 342 as
keri, 346 mülki mütekait ve yetim bu
lunmaktadır. Çoruh'ta ise askeri ve 
millkt mütekait ve yetimlerin .. yıaı 
84 tür. 

lerde daha fazla miktarda inaifia 
kedilerinin ukere almacafl da 
IÖJ'leniyor. 

Ba türli faydalarına bakarak 
eaki Mıaır'cla bir kedi öldllren hir 
adamın hemen idam edilclliine •• 
m..mcleki kedinin öllndi a...ı. 
De Mitin Wr eY hallnam lratlanm 
tırq ............. blttÜlanBa 
ha~ .. .....-
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'~ . "-Avrupa krizi 
ve Sovgetler 
Çekoslovakya'nın parçalanması 

ile ba§layıp Arnavutluğun ltalya'ya 
ilhakiyle en had bir safhasına giren 
\'e nihayet lngiltere ve f ransa tara
fından verilen garantilerle azıc~k 
&akinleşen bu krizin en c.sr~ren~~z 
tarafı, aovyetlerin vaz.iyetadır. Mu • 
nih anla§masiyle neticelenen buh
ran sırasında Sovyet Rusya çok faal 
l>ir politika takip etmişti. Hariciye 
"ekili Litvinof, sulhçu devletlerin 
İçtimarnı teklif etti. Fakat İngiltere
Ye kabul ettiremedi. 

• 
mesa1ı Ruzveltin 

(Başı ı inci sayfada) l kilatına iştiraki muvafakiyet için bir 
Belçika, büyük Britanya, fransa, Por ~elil olarak kaydedilmekt~ ve alman 
tekiz İspanya İsviçre, Liştenştayn ıtalyan cevaplarının menfı olmıyaca-

L .. k ' b 'Polanya Macaristan, ğı ümit olunmaktadır. 
u sem urg, • • ı · 

R Y oslavya Rusya, Bulga- Çemberleyn ve Halıfaks ngıltere 
omanya, ug • .. k.. . b d' · y · tan Türkiye, Arap hu umetı n':l.mma mat uata tev ı et-

rıstan, unanıs • . . · b "d 
d 1 1 · S · e Filistin, Mısır, tıklerı mesaJını u mesa1 a entcrnas-

ev et en, uny , 1 . h k d ·1 • .. ··1 1r yona vazıyet a ın a ı en suru en 
an. mutaealan tamamiyle tasvip eyledi-
Asgari 10 ıenelik bir garanti ğini bildirdikten sonra, Ruzvelt tara-

R
uzvelt mezkur devletlere hiç_ de-. fından yapılan teşebbüsün Avrupayı 

1 ciddi surette tehdit eden feUiketin ö-
g-ilse on sene müddetle ve "daha 1 erı • · k nüne geçmek imkanını vcrdiğını kay-
gitmiye cesaretimiz _vars~ ç~yre . asır- deylemekte ve alman - italyan cevap
lık,, bir garanti verılmesını tcklıf ey- )arının Ruzvelt tarafından çizilen yol 

}emektedir. . . da bir adım atılmasını mümkün kıla-
Eğer böyle bir teminat verılırse, cağı ümidini izhar eylemektedir. 

b Ruzvelt alakadar hükiimetlere 
unu . b"' .. 

bildirecektir. Böyle bir temınat utun Berlin mahfillerindeki ilk intiba 
dünyayı derhal ferahlandıracaktır. 

Ruzvelt derhal şu iki meselenin 
müzakereye konulmasını ileri sür

mektedir : 
l - Ezici silahlanma yükünün ha -

fifletilmesi çaresinin aranılması, 

Berlin, ıs a.a. - Ruzvelt'in mesajı 
hakkında alman mahafilinin ilk inti -

baı şudur: 

Romanya Başvekili B. Kalineşko 

lngiliz - Fransız 
garantisi Bükreşte 

iyi karşılandı 

Avrupa bar:ııının şağlamlatbrıl -
lrıası için sovyctleri.n o zaman, taah
hüde giriımekten kaçınmıyacakla -
llna delalet eden emareler de vardı. 
Fakat İngiltere ve Fransa, Münih 
blÜzakcrelerine sovyetleri karıı.hr -
tnadrlar. Çcmberlcyn ve Daladiye, 
Çekoslovakya'nın Südet mıntakası -
tıı feda ederek Hitler ve Muaolini i
le bir yatıttırma siyaseti takip et • 
ineği tercih etmiılerdi. Bu yatııtır • 
illa siyaseti, her iki baıvekil için de 
bir hayal sukutu olmuıtur. Alman· 
)'n, bir ay kadar evci, Çekoslovak
Ya'yı parçalıyarak çek olan kısım· 
larını ilhak etti. Slovakya Üzerine 
himaye lturdu. Romanya'yı iktısadi 
llÜfuzu altına aldı. Meınel'i ilhak et
ti. Ve Polonya ile meşgul olmıya 
baıladı. Arkaııı sıra biribirini t~kip 
eden bu darbeler karıısında lngılte-

2 - Bütün milletlerin aynı müsa
vat dairesinde dünya piyasalarından 
alış veriş etmeleri ve kendi sulhçu e
konomik hayatları için llizumlu olan 
iptidai maddeleri elde edebilmeleri i
çin enternasyonal ticaret yolunun a • 

"Almanya, Atlantik'in öte tarafın -
dan gelen insaniyet nazariyelerine bir 
daha kanmıyacaktır. Çünkü Almanya 
bu nazariyeleri umumi harbın ertesi 
günü çok acı bir tarzda tecrübe etmiş-
tir. 

Bükreş, 15 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Başvekil B. Armand Kalinesko, İn
giltere ve Fransa tarafından Ropıan
ya'ya verilen garanti hakkında mat
buata aşağıdaki beyanatta bulunmuş

tur: 

çılrnası. 

Amerikan donanmasl üslere 
"- Romanya, ingiliz başvekilinin 

re ve Fransa ne yapacaklarmı düıü
nürkcn, ltalya Arnavutluğu istilii 

etti. 
Bu vaziyette lngiltere ve Fransa teh
likede olan devletlere teminat ver
nıek mecburiyetini hissettiler. Yani 
bir nevi mahdut kollektif ban§ sis
temi siyasetine geri döndüler. Bu, 
Sovyetlerin birinci Çekoslovak buh
ranı sırasında teklif ettikleri bir po
litika idi. Binaenaleyh yatııtırma 
politikasının auya düımesi Üzerine 
bu yola dönünce lngiltere'nin ve 
Fransa'nın Sovyctlerle bir iı birliği 
yapmak istiyccekleri tahmin edili
yordu. İngiltere, Polonya ile karıı • 
lıklı bir yardım mukavelesi imzala
nuıtır. Birkaç gün evci de Fransa İ· 
le beraber Romanya'ya ve Yunani&
tan'a teminat vermiştir. Fakat aov -
yellerle herhangi §ekilde bir anlaı
ma yapıldığı malüm değildir. Ger
çi avam kamaraııı müzakerelerinde 
Cembcrleyn, İngiliz hükümctinin 
Sovyetlerle temasta bulunduğunu 
birkaç defa aöylcmi§tir. Binaena
leyh prensip itibariyle İngiltere'nin 
~ov'..... '• is birliği yapmaktan ka
çınmadığı resmen b\\;ı: ... amis olu
yor. Bununla beraber, henüz böyle 
bir İ§ birliği için zemin bulunamadı
ğı anlaıılmaktadır. 

dönüyor 
Vaşington, 15 a.a. - Cümhurreisi 

Ruzvcltin bu akşam gazetecilerin top
lantısında yaptığı beyanatta kendisi
nin Hitler'e gönderdiği telgrafın ay -
nının da Hull tarafından Musolini'ye 
gönderildiğini bu telgrafın diğer dev 
ietlerle katiyen istişarede bulunul
maksızın tanzim edildiğini söylemiş 
ve tekliflerin enternasyonal silahsız -
lanma ve iktısat konferanslarının ak
tini tazammun eylediğini tasrih et
miştir. 

Ruzvelt'in mesajından haberdar o -
lur olmaz bir haftadanbcri Adersals
burg'da b_lunmakta olan Hitler saat 
17 de Münih'e gelmiş ve kendisine bu 
mesajın metnini tevdi etmek üzere 
Bcrlin'dcn Münih'e gelen hariciye na
zırı von Ribbentrop'a mülaki olmuş -
tur. 

Havas ajansına göre, alman siyasi 
mahafili bu hususta en sıkı bir ketu -
miyet muhafaza etmektedir. Bu akşam 
Münih'den von Ribbentrop'un Roma'
da kont Ciyano ile telefonla görüşe
ceği ve Almanya'nın ancak İtalya ile 
bilitilfif hareket edeceği kanaati izhar 
olunmaktadır. 

Roma'da henüz ahi• yok! 

ve İngiltere'nin icabında memleketi -
mize bütün kuvetiyle müzaharet ede
ceği hakkındaki beyanatını büyük bir 
memnuniyetle karşılamı tır. Keza 
dostluğunu ispata daima amade olan 
Fransa'nın da bu suretle beyanatta 
bulunduğu ayni memnuniyetle haber 
alınmıştır. Müsmir terakkimizin ve 
bütün devletlerle iyi münasebetleri -
mizin tabi bulunduğu barışı takviye
ye matuf her türlü hareketi alaka ve 
sempati ile takip ediyoruz. 

Roma, 15 a.a. - "Havas" - Ruzvel
tin mesaji henüz Roma mahfilerinde 
hiç bir akis uyandırmamıştır .. Bu me
saj şimdilik yalnız resmi mahfillerce 
malfün bulunmaktadır. 

Romanya'nın iyi anlaşma arzuw 
Gazetecilerin toplantısından biraz 

sonra bahriye nezareti neşrettiği bir 
tebliğde Atlantinkte manevra halinde 
bulunan amerikan donanmasına der -
hal Pasifik'teki üssübahdlerine dön -
meleri emri verildiğini bildirmiştir. 

Bu karara saik olan sebep hakkında 
hiç bir şey söylenmemektedir. 

Filhakika ortada bazı zorluklar 
yok değildir: bir defa lngiltere'nin 
teminat verdiği devletler aovyetler -
den çekinmektedirler. İngiliz ga -
rantisine kıymet veren Polonya'nın 
sovyct garantisinden korktuğu anla
§ılıyor. Fakat sovyetlerle yapılacak 
bir anlaıma ile de takviye edilmedi
ği takdirde Polonya ve .R~~any~'
ya verilen İngiliz garantısının mu • 
euir olmıyacağı dn aıikiirdır. A~
rnanya'nın Polonya'ya kar§ı tecavu-

• w • R ya'yı da Maca -ze geçhgı ve oman •w• 

ristan vaıııtaııiyle tazyik ett:g~ farz-
edilecek olursa, İngiltere nı; ~u 
devletlere ne yolda askeri yar ~ _a 

b 1 b 'I ~ · kolay anlatılır bır ıı u una ı ecegı . •w• •• 

değildir. Almanya bunu bıld_ıg~ ıçın· 
d. k' ·ı· rantisini ıstahfaf, 
ır ı, gı ız ga . 

hatta iııtihknrla karıılamıştır. ~·n~
• • ·n muessır enaleyh ingiliz garantısını • 

olabilmesi için sovyetlerin de bır ~e-
k'ld . . •ki • t • edilmek la -ı c ı§lıra en cmın 

zımdır. • b' r 
Bugüne kadar neden bu ıı w ır ı-

ğinin temin edilmemit oldugu •:· 
hepleri dü,ünülürken üç zorluk a • 

la geliyor : • h. 1• 
1 - İngiltere hüküınell, a a 

•ovyetlerlc it birliği yapmakt:ı ınah· 
:ıur gör bilir. , 

2 - Polonya'nın ve Rom\lr.Y~ n~ 
· • · bır aovyetlerden çekinme len ı _ıncı 

sebep olabilir. 
3 - Oçüncü bir sebep de sovyet

lerin İngiliz politikaııına itimat et • 
memeleri olabilir. 

Fransa kayıtsız şartsız 
iştirak etti 

Paris, ıs a.a. - Ruzvelt'in mesajı 

bütün siyasi mahafilde dehşetli bir he 
yecan uyandırmıştır. Bu mahfiller 
mezkur mesajı sulhun en kuvetli ga
rantisi olarak telakki eylemektedir. 

1n~l1i• .,,,. fr.ı"~'7. bevanatlarını he
men takip eden bu mesaj cft'I. 

niyet işine muazam bir manevi mü
zaharet te ·kil eder. 

Ruzvelt'in bütün Amerika'yı filen 
taahhiit altına koyan bu hareketinin 
fevkatade ehemmiyeti tebarüz etti
rilmektedir. 

Ruzvelt'in mesajına muttali olur 
olmaz başveki Daladiye derhal Ame
ıika'nm Paris bliyük elçisine Fransa
nın cevabını tevdi etmiştir. 

Bu cevap Fransa'nın kayıtsız. şart
sız olarak RuzvcJt'in teklifini kabul 
ettiğini tazammun eylemekte Fran
sa'nın i~sanlar arasında· hüriyet ve 
tesanüt fikirlerine, bütün milletlerin 
iıtiktaline müstenit enternasyonal 
sulh idealine bağlılığını teyit eyle

mektedir. 

lngiltere de mesaja iştirak 
ediyor 

Londra, 15 a.a. - Ruzvelt'in mesa
jı Londra mahfillerinde şiddetli bir 
heyecan uyandırmıştır. 
Amerika'nın da dünyanın yeni teş· 

indirmesi lazımdır? Eğer bu darbe 
neticesinde bir Avrupa harbi çıka
cak olursa, ne İngiltere, ne de Po
lonya, sovyet yardımından müstağ
ni kalamazlar. Birer ikişer, orta ve 
şarki Avrupa devletlerinin alman 

istilasına uğraması sovyetlerin de 
itlerine elvermez. yaziyet bu m~r-~ 
kezde olduğuna gore, bu tecavuzu 

önlemek için her üç tarafın da bir 
araya gelerek aralarında iı birliği 
yapmaları lazım ve zaruridir. Kol
lektif barı§ yıkılmı§lır. Almanya ve 
ltalya tarafından verilen teminata 

İtalya'nın ancak Berlin'le anlaştık
tan sonra hareketini tayin edeceği mu
hV:;kaktır. Mamafi sulh ve milletler a
rasında teşriki mesaiyi istiyen İtalya
nın sulh lehinde yapılacak her teşeb
büsü memnuniyetle karşılıyacağı kay
dedilmektedir. 
Şu cihet de iHive ediliyor ki, adalete 

istinat etmedikçe hakiki bir sulh te -
essüs edemez. Yani fakir milletlerine
melleri ve meşru ihtiyaçları tahakkuk 
ettirilmeclikçe ciddi bir sulh kurmıya 
imkan yoktur. 

Ruzvelt'in teklif ettiği anlaşma, ih
tilaflı noktalar için bir tarzı hali bul
maz ve milletler arasındaki mühim me
seleler bertaraf edilmezse tahakkuk e
demez. 

Mareşal Göring'in Romadaki 
ziyaretleri 

Roman, IS a.a. - Mareşal Göring, 
bu sabah Panteon'da kıra! ,ikinci Vik
tor Emanuel ile birinci Humbert'in 
mezarları önünde eğilmiştir. Mumai
leyh bundan sonra meçhul askerin 
mezarı ile faşistler namına dikilen 
heykeli ziyaret etmiştir. 

Mareşal, faşist partisinin sekreteri 
Starace tarafından kabul edilmiştir. 
Öğle zamanı Göring ile refikası 

Quirinal sarayına giderek hükümdar
lar tarafından kabul edilmiştir. 

B. Göring B. Musolini ile 1ıörüştü 
Roma, ıs a.a. - Mareşal Göring sa· 

at 19 da Musolini'yi ziyaret ederek gö
rüşmüştür. 

Ne anlaşma 
ne de gara~ti 

(Başı 1 inci sayfada) 

korumak Sovyetler birliğinin menfa
ati icabından olacağı düşünülmekte
dir. 

Nihayet" Finlandiya ordusundaki 
kuvetli alman nüfuzunun" sovyet as· 
keri mahfillerinde endişe uyandırdığı 
kaydedilmektedir. 

Moskova'daki görüfmeler 

Bunların hangiııi doğrudur? Bel· 
\ti biri, ikisi ve yahut· her üçü de 
timdilik it birliğine mani olan amil
lerdir. Fakat İngiltere tarafından 
Verilen garantiye Almanya'nın hü~
tnet etmediği de meydandadır. Bı· 
naenaleyh taahhüdünü yapamıya· 
cak vaziyette iken, Jngiltere'nin sa• 
ğa sola garanti &açmasında fayda 
değil, zarar vardır. Eğer Almanya 

rtık itimat edilmiyor. Bu politika a
:arıisi içinde aulhu kurtarabilecek 
olan yegane amil, sulha taraftar o -
l nların el birliğinden ibarettir. 
a (ngiltere'nin ve Fransa'nın sulha 

b ğbhklarından ıüphe edilemez.Po
ı:nya ve Romanya §Üphesiz aulh-

rverdirler. Sovyetler de sulha 

Londra, ıs a.a. - Press Associati
on'un yazdığına göre, lngiltere'nin 
Moskova büyük elçisi bugün sovyet 
hariciye komiseri T.itvinof'u ziyaret 
ederek Rusya'nın da yeni taarruzlara 
mani olacak pakta girmesi meselesi
ni görüşmüştür. 

pe 1 ' · d b' bağhhklannı ao~. sene ~r ıçı~ e ır-

Romanya'nın politikası nıalUmdur: 
hükümetimiz kendilerine biribirlerini 
tamamlayıcı menfaatlerle bağlı bulun
duğumuz memleketlerle sıkı ekono -
mik münasebetleri inkişaf ettirmeğe 
çalışmak suretiyle iyi anlaşma ar -
zusunu göstermiştir. Keza hükümeti -
miz, Romanya mill tinin i:.tiklaıinin 
ve hudutlarının müdafaasına daima 
hazır bulunduğunu göstermiştir. 
Fransa ve İngiltere'nin sulhcu gayret
lerimize yardım edeceklerine dair ken
diliğinden ve bizi mütehassis eden 
dostane ifadelerle vaki beyrınatları u
mumi barışın takviyesi eserine kıy -
metli bir hizmettir. Bu kalıil tezahür
ler, hangi taraftan gelirse gelsin, bll
tün milletlerin pek ziyade ihtiyacı o -
lan itimat :ve iyi anla~ma havasını te -
min eylemektedir. 

Romanya baz.ı sınılları terhiıe 
başladı 

Bükreş, 15 a.a. - Resmen bildirili
yor: 

13 nisanda Macaristan hariciye na -
zırı kont Caky'nin hariciye encüme
ninde beyanatta bulunarak Macaris -
tan'ın romen hudutlarına riayet ede -
ceğini söylemesi ve bu beyanatın Ma
caristan'ın Bükreş elçisi tarafından 

Romanya'ya bildirilmesi iizerine Ro -
manya hükümeti silfıh altına alınmış 
olan ilk sınıfları terhis etmeğe karar 
vermiştir. 

Polonya - Almanya arasında 
görüşme yapılmıyacak 

Berlin, lS a.a. - Varşova'dan Ber -
lin'e dönen Polonya büyük elçisi Lips
ki resmi alman makamatiyle şimdiye 
kadar hiç bir mülakatta bulunmamış
tır. 

Hariciye nazırı von Ribbentrop Mü
nih'e gitmiştir. Hitlcr de Obersalz -
berg'de bulunmaktadır. 

Hariciye nezareti mahafilinde be -
yan olunduğuna göre, Polonya ile Al
manya arasında hiç bir müzakere ce .
reyan etmemektedir ve böyle bir mü • 
zakere derpiş de edilmemektedir. 

Radyomuzda 
Amerika 

için bir müsahabe 
Amerika'da Kolombiya Brotkas

ting sistem miiracaat ederek dünya 

hadisatı önünde Türkiye'nin vazi
yeti,, hakkında Amerika efkarı umu

miyesini tenvir etmek üzere ingilizçe 
bir musahabe yapılmasını istemişti. A-

lakadar makamın en maruf siyasi mu
harrirlcrden birine tanzim ettirdiği 

Yeniden bir taarruza giriıecek olut· 
sa, yukarıya kaydettiğimiz her üç 
tnani de derhal ortadan kalkacak -
hr. lngiltere'yi sovyet yardımının lü· 
:ıumuna inandıran amil, Almanya' -
run orta AVl'upa'da yaptığı emri va
kilerdir. lı birliğinin temini için Al: 
llıanya'nın daha birkaç darbe mı 

k vesilelerle gostermıılerdır. 
ço d 'd l .. Bu devletler arasın a ı eo OJI 

rılıkları olabilir. Fakat sulhun ko-
ay ' b .. • • h runması düşünceısı, ugun ıçın er 

d .. ünceyi arka plana atmı§tır. 
UJ A. ş. ESMER 

İngiliz elçisi sovyet hükümetine 
bazı tekliflerde bulunmak için Lon
dra'dan talimat almıştır .. Sovyet hÜ· 
kümeti bu teklifleri tetkik edecek ve 
hafta içinde cevabını bildirecektir. 

bu musahabe dün gece Türkiye 6aa -
tiyle 21,15 te başlayıp bir çeyrek saat 
devam etmek suretile Ankara radyosu 
tarafından yapılmıştır. Bunun Ame
rikada iyi dinlenmesi için dün akşam 
31,70 metre yerine 19,74 metre kısa 
dalga çalı§mı§tır. 
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İngiliz - Fransız beyanatından 
sonra 

Yunus Nadi, bugünkü başmakalesinde, 
İngiliz • fransız beyanatından sonra, to· 
tali ter devletler tarafmda~ >'.apılacak b~r 
hangi bir tecaviu: hareketının artık bu
tün dünyayı harbe sürükliycn bir hareket 
olacağını, fakat bu bey~n~ttan sonra harp 
ihtimalini bertaraf edılmıı saymak daha 
doğru olacağını söyliyerek, yeni bir u
mumi harbi tahrik edecek kimsenin. bu
lunabilecegine inanmamakta ıs;ar edıro.r, 
bununla beraber milli mevcudıyetlerının 
ve istikballerinin kıymetini bilen millet
lerin en uzak ihtimalleri dahi göz önunde 
tutmak mecburiyetinde olduklarını ve ~
deolojik cephelerde yer almıyan T~~~
yenin Büyuk Meclisle Milli Şef ve huk'!'· 
meti etrafında sımstkı toplu türk milletı· 
nin hadiselerin inkiııafını uyanık gözle ve 
soğukkanlılıkla takip ettiğini yazıyor. 

TAN 
Demokrasiler harekete geçmit 
bulunuyorlar 

M. Zekeriya Sertel, İngiliz ve fransız 
başvekillerinin ıon nutuklarından sonra 
artık politika oyunlariyle hiç bir divanın 
halledilemiyece{:ini anlıyan Fransa ve 
lngiltere'nin doğrudan doğruya harekete 
geçmiş olduklarını söyliyerck, bundan 
sonra ne olacağı sualini irad ediyor ve 
demokrasilerin süratle hareket ederek 
bir sulh cephesi kurmıya muvaffak olma
lan ileride Almanya'nın harbe girmesini 
busbutün güçleştireceğinden sulhun artık 
bu sa~e kurtulabileceğini izah ediyor. 

Yakın bir harp tehlikesi yoktur 
Dört beı gündür bütun Avrupa'yı kap

lıyan harp havasının memleketimizde de 
halkı tellişa duşürdiığiınü, fakat bulutlar 
dağılmıya baılaılıf:ından ortada ini bir 
harp tehlikesi kalmadığını, hele Türkiye 
için hiç bir tehlike mevzuubahs olamadı
ğını söyliyerek, Şefimize, Büyük Mill~t 
Meclisine ve ordumuza dayanarak emnı
yetle istikbale bakabileceğimizi, telliş ve 
endi!ieye mahal olmadığını ilave ediyor. 

Zebunküş olmıyalım 

Günün meseleleri &tununda, Arnavutlu
fun işgali münasebetiyle, Arnavutlar 
hakkında acı sozler söylenmiş olduğunu 
hatırlatarak, bu liÖZlerin arnavutlar ka
dar türkleri de milteessir ettigini, tasfiye 
ve tarihe maledilmiş bir hesabı bugün 
görmiye kalkıimanın yalnısıkaız olduğu
nu ve zebunküı olmıyan türkün karakte
riyle barıııamıyacağını yazıyor. 

İKDAM 
O ne gülünç tezatlar 

Ahmet Ağaoğlu, bu serlevha altındaki 
baıımakalede, Arnavutluk müeaesan 
meclisinin ne olduiunu izahtan sonra 
Arnavutluk'ta böyle bir mecliıin mevcut 
bulunmadığına göre bu gibi haberlerin 
hepsi uydurma olduiunu &öyledikten son
ra, Arnavutluğu başka bir devlete ilhalı: 
eden kara kuvetin bile hakka ve hakikate 
istinat eder corünmek zaruretinde kaldı
iını ilive ederek beynelmilel münasebet
lerde yalan ve aldatma usullerinin kaim 
olduğunu yazıyor, 

Kuvetimiz ve emniyetimiz 
İnkılabın meşalesi ılitunu muharriri 

Kemalist, Türkiye'nin kuvetini avrupalı
nın da bildiğini, son bir kaç sene zarfın
da taarruz ve istilliya uğrıyanlnrın ya si
lfilıı olmıyan yahut &ilahını teslim eden 
milletler olduğunu, Arnavutluk çıktıktan 
sonra Balkanlarda hiç bir devletin istila 
edilen yerlerin llkibetine namzet olmadı
ğını söylüyor. 

Piyasa normal haline döndü 

Siyasi vaziyetin gerginleşmesi üzerine 
piyasada husule gelen durgunlu&un zail 
oldugunu, dünden itibaren bütün ticari 
muamelelerin normal hale geldiğini, yal
nız sigortacıların telefonla Londra'daki 
beynelmilel birliğe müracaat ederek harp 
rizikolarının binde yirmi beşten binde 
kırka çıktığını öğrenip ona .iÖre harekete 
karar verdiklerini yazıyor. 

Göz yumulan suçlar 

İkdamcı imzalı muharrir, İşaretler sü
tununda, dilencilik suçundan beraet eden 
beş çocuklu 'bir kadının, bu beraet kara
riyle aynı zamanda dilencilik müsaadesi 
de almış sayılacağını ve zabıtanın göz 
yumduğu suçlardan biri bu oldu~nu söy
lüyor ve anaları dilenen bu çocukların 
cemiyete faydalı unsurlar olamıyacağına 
iııarettcn sonra, "nüfusumuzun artması 
hoşumuza gidiyor ama en büyük hazzı bu 
nüfusun her ferdi üzerinde cemiyetin hi
mayesini ve dikkatini gördüğümüz za
man duyacağız,. diyor. 

YENİ SM_AH 

lngiltere ve Fransa'mn 
teminatları 

Hüseyin Cahit Yalçın, İngiliz ve fran
sız başvekillerinin verdikleri teminatın 
siyasi vaziyetteki vchameti bir dereceye 
kadar izale ettiğini söyledikten sonra bu 
teminat üzerine italyanların Ege ve Ka
radenize sıçramayıp rahat oturmayı bel
ki tercih edecekleri, bundan sonra ufak 
bir tecavüz kimin tarafından vaki olursa 
olsun çok ;pahalıya mal olabileceği için 
artık Berlın • Roma mihverinin de bunu 
anlıyacağı limidini izhar ediyor. 

Harp havası ve Türkiye 

Murat Sertoğlu, timdilik bu kadar sü
tununda, diınyadakl harp havası içinde 
sulh yolundan ve yurtta sulh cihanda 
sulh prensipinden nyrılmıyan Türkiye'nin 
vaziyetini tebarüz ettirdikten sonra "bu
gün bütün dünyanın memleketimizdeki bu 
sükQn ve irade kuvetine imrendiğine 5üp
he yoktur., diyor. 

VAKİT 

a.s. Matbuat Scrvısi 

bertaraf edip etmediği Bcrlin ve Roma'
dan gelecek akislerle anlaşılacağını söy
ledikten sonra, ingiliz ba5vekilinin, İngi
liz . İtalyan Akdeniz anla!jmasını henüz 
feshetnıemiş olması sulhun muhafazasın
da son derecelere kadar gidilecegine de
lil oldugunu izah etmektedir. 

Niçin telaş etmelidir? 
İşaretler sütununda Sadri Ertem, ha

riçten gelen heyecanlı haberlere bakarak 
tel5.5a düşmiye mahal olmadıgını, Turki
ye'nin sahip bulundugu mllstesna şartlar 
onu kuvetli bir sulh l'imili h3lıne koydu
ğunu söyluyor ve, "vaziyet bu şekilde ol
duiu halde telaşa ve meraka diı5miye ne 
lüzum var?,, diyor. 

SON POSTA 

Müsterih olun 
Muhittin Birgen, "Her gün" sutunun-

. da bugünkü karışıklık havası içinde, Tur
kiye kadar nikbin olmağa haklı hıç bir 
memleket bulunmadıı,'lnı, bir taraftan 
ihtiyat tedbirleri almakla beraber, diger 
taraftan çubuğunu tellendinJ! sap~nına 
yapışacağını, çunku vazıyctı emı.n ve 
şansları yuksek oldugunu soyledıkten 
sonra, Tiırkiye'nin harıci propagan~a • 
lara ve neşriyata kulak asmıyacagını, 

çünkü beyle şeye ehemiye~ vermeni~ z~
af eseri oldugunu i!S.ve edıyor ve Turkı
ye'nin beynelmilel karğaşalık içerisin -
deki vaziyetini, .. Tarihte hıç bir zaman 
tatmamış oldugu sağlam bir mevki" diye 
tavsif ettikten sonra 700 senelik bir ta
rihtenberi tıirk milletınin ilk defa olarak 
yüzde yüz türk bir politika yapmak im • 
ktinını gördügunu, hiç bir hadisenin bu 
hesabı yanlış çıkaramıyacagını yazıyor. 

Mesut memleket 
"Sabahtan sabaha" sütunu muharriri 

Burhan Cahit, Turkiye'nin ordu, ziraat, 
demiryolu, deniz ve kara ticareti, bogaz
lar bakımından vaziyetini, kışlık ihtiyaç
larını, erzakını vaktinde duşunup teda -
rik eden, cebinde daima ihtiyat parası 
bulunan tedbirli insanlara benzetiyor, 
bütün Avrupa'yı dehşete veren tehlike
lere karşı, milli bütunluğıi maharet ve 
hassasiyetle tutan temkinli bir hükume 
timiz bulunduğunu ilave ederek, "Türk 
vatandaşı olmanın en büyük saadet oldu
ğunu söyliyen Ataturk'ün nıhu şad olsun. 
Sözleri de, eseri gibi ne muhkem." diyor. 

Şayialar 

E. TalO, "Sözün kısası" sUtununda, 
dünya vaziyetindeki kargaşalıgın hen~z 
telişa diışülecek gibi olm;ıdıgmı, hele bı
zim için tehlikenin epey uzakta olduğu
nu söyledikten sonra, ortalığa tclliş ve
recek mahiyetteki şayialara, bezirgan 
ruhlu unsurlann yaptıkları bozgun!Uk 
propagandalarına kulak asılmamasını 
tavsiye ediyor. 

' 
Kendi kendimizi tenkit 

.. Dikkatler" sütununda, ciddi tanınmış 
bir gazetenin Vaşington'daki alman ame
le hakkındaki bir ajans haberine Ameri
ka'daki almanların memleketlerine dôn -
düklerini anlatır yollu bir b!lşlık koydu
ğu sclyleniyor ve bu hareket tenkit edile
rek dlinyanın hali zaten karışık olduğu 
şu zamanda normal hayatı, umumi men
faati korumak üzere, miıbalağa ederek zi
hinleri knrıııtırmamnk tavsiyesinde bu -
lunuyor. 

SON TELGRAF 
Balagrlar ve Dobriça 

Etem İzzet Benice, hadiselerin ani ih
til!it tehlikesi lmrıısında Romanya ile 
Yunanistan'a Fransa ve İngiltere tarafın
dan verilen muı;terek garantinin daha 
geniş ölçüde ve karşılıklı teahhütler ha
linde tevsik edilmesinin duşilnuldilı;ünü 
mukaddime ittihaz ederek, bilhassa Ro
manya'ya verilen Garantinin filen tahak
kuk etmesi için bogazların İngiliz ve 
fransız donanmalarına ac;ılınası ile kabil 
olacağı nazarı itib;ıre alındıgı takdirde 
Londra ve Paris'in hükümetimiz nezdin
de bu bahta müracaatta bulunulmu§ ol
masının farzedilcbileceğini ve Times ga
zetesinin Dobriçn meselesinde Türkiye
nin Romanya ile Bulgaristan arasında 
tavassutta bulunması istenilmiş oldugu
nu yazdıktan sonra Türkiye'nin Londra 
veya diğer merkezlerden alacağı teklifi 
veya dileklere raimen kendi noktai na
zar ve hareketini dilediği tarzda istimal 
edeceğini beyan ederek Balkan devletle
ri için İngiliz ve fransız garantisinin bu
yük değerini inkar etmemc!de beraber 
"Kendi aralarında her turlu tecavuze 
karıiı kuracakları bir müdafaa kalesinin 
de ehemiyetini tebarüz ettirmek yerin
de olur" diyor. 

HABER 
Dünyada olmıyacak şey, tüm 
milletinin korkmasıdır. 

Suad Derviş, bu makalesinde yevmi 
bir gazetede intişar eden ve beynelmi
lel vaziyet hakkındaki haberlerin mu-
balağalı şekilde yayılması yuzündcn 
memlekette iradelerin gevısedigi ve dı
şardan gelen tesirleri tam bir teslimi
yetle kabul ettigi... ilh... suretindeki 
fıkrayı ele alarak şöyle diyor: 
"Olmıyacak bir tek şey vardır: o d:ı 

türk milletinin korkmasıdır." 

Büyük Millet Meclisinden 
dileğimiz. 

lngiltere ve Fransa'nın teminatı 

İdari davaların son mercii olan ve ka
rarları temyiz dahi edılemiyen şuravı 
devletin haksızlığa u(:rıyan memurlar i
çin iltica edilecek bir adalet divanı oldu
ğunu, ancak şuraya murncnat ederek her 
hangi bir vekalet aleyhinde d;ıv!i ac;an 
bir memurun hakkını teslim ve tasdik e
den bir karar almasına raı men bu hakkı
nı vekalet nezdinde tahakkuk ettireme
diğini, sebebinin de mueyyidesizlik ol • 
duğunu yazan M. J):ılkılıc;, yuksek kud • 
reti ile bütun milletin yekpare itimadına 
mazhar bulunan buyuk millet meclisın
den bu cihete icap eden ehemiyeti atfe
derek şQrayı devletin mueyyidelerini te
min edecek bir kanun çıkarmasını iı;te
mcktedir. 

Asım Us, bu ba.:r 1l•alesinde, ingiliz 
ve fra.nsı:ı: teminatıııın harp tehlikesini 
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Arnavutluk i -ga'i karşısında 

Devletler ne 
düşünüyorlar 7 

Lehi•tan itti/akına 
ıadık 

Lehistan'ın İngiltere ile bir 
pakt aktetmesine mihver dev -
!etlerinin bir karşılığı djyc tc· 
Ukki edilen Arnavutluk işgali 
onıinde, Vnrşova'da bunun, sal
dırgana karşı, mukavemet or
ganizasyonu yapmanın lüzumu 
hakkında yeni bir delil te&kil 
ettiği sciylenmektcdir. 

Arnavutluk meselesi, hiç 
Giıphesiz, doğrudan doğruya 
Lehistan'ı ilgilendirmiyor. Yal
nız bu darbenin Yunanistan'a 
ve Korfo'ya da taarruz etmek 
suretiyle İngilizleri zayıf dü
ıurmek maksadını guttüğune 
Leh mahfillerinde kanaat edil
P.JCktcdir. 
· Her ne kadar Lehistan, Ad· 
riyatik meselesi ile yakından 
alakalı dtğilse de Romanya'ya 
gelince mesele değişir. Roman· 
ya'ya yapılacak herhangi bir 
hücum büyük bir harbin çıkma
'ıiına sebep olacaktır. 

Her ne kadar bugünkü pakt. 
otomatik olarak böyle bir ha
reketi icap ettirmiyorsa da !eh
liler, kıra! Karol'un imdadına 
koşmayı kendileri için r:anevi 
bir borç saymaktadırlar. Al
manlar da bunu bildikleri için 
bir harp tehlikesi ortaya çıkar
maktan çekineceklerdir. 

Albay Bck'in Londra seyaha
ti dolayısiyle alman gazeteleri
nin Lehistan'a hücumu, lehlere 
tesir etmekten uzak kalmıştır. 
Varşova gazeteleri, sikin bir 

dille Lehistan'ın Almanya'ya 
ne hücum, ne de onu çenber içi
ne alma gibi bir maksat gütme
diklerini, fakat Almanya'ya da 
tehditle korkutma ile hiç bir 
imtiyaz • ıek fikrinde olma-
dıkların yorlar. • 

Yarı r-. .... ıi Ekspres gazetesi 
diyor ki: 

"Almanların bütün bu teca
vüzlerine rağmen biz, Almanya 
ile iyi bir komşu olarak gcçin
,mek istcd!ğimizi bildiririz. 
Londra'dakı anlaşma, Avrupa 
milletlerinin barış dahilinde iş
birliği etmelerini mıimkiın kıl
ınak yolunda atılmış bir adım
dan baş bir şey değildir.,. 

Polsk Zbrojna gazetesinde 
de askerı bir mutchassıs, alman 
ordusu~u ihtiyat sınıflarının 
talim ve terbiyesi ile askerin 
maneviyatı hakkında şupheli 
bir lisan kullanmaktadır. 

Bu m hverc göre eğer alman 
ordusu ııddetli bir mukavemet 
karşısında kalırsa o uman bu
sıun aks tesirleri derhal görü
lecektir. 

Paskalya münasebetiyle Var
f<>va'da biltün siyaai faaliyetler 
durdurulm;ıştur. Fakat ordu, 
çalışmalarma devam etmekte
dir. 

Bulf[ariıtan: bitaraflık 

.iyaıeti 

Bulgar ıazetesinde bu mese
le hakkında fazla tefsirler ya
pılmama ta, yalnız Slovo ıaze
tesi bu h d sc karşısında Bal
kan paktının bir tesanüt imti
hanı gcçird ği ve Balkan bal
kanlılarındır, sözünün ne dere
ceye kad r doğru olduğu görü
leceği hakkında bir yazı yaz
mıştır. 

Siyasi mahfiller, sülditu mu
hafaza ed yorlar. Bundan da bi
taraflık s yaseti takip edilece
ği anlaşılıyor. 

Bulgaristan'm bir kaç ıenc
denberi takıp edegeldiği siya
set, bu memleketin hiç bir pak
ta, hiç bir sıyasi kombinezona 
eirmcmek ıeklinde tebarüz et
miştir. 

Bulgariıtan'ın vaziyeti, Bal
kan paktını imzalamış olan 
komşularının vaziyetinden az
çok farkldır 

Bulgaristan, Romanya tara
fından zaptc::!ilmiş olan eski 
tonrağı D brucayı da istemek
tedir. 

Başvekil Köseivanof Anka
ra'ya yaptısı son ziyaretinde 
Bulgaristan ın Balkan siyaseti· 
ni azimkaranc takip etmek ka· 
rarında oldu •unu söylemişti. 

birliği tesisini arzu etmekte
dir. 

Bugünkü günde de Bulgaris· 
tan, Balkan antantının iki aza
sı olan Türkiye ve Yugoslavya 
ile pek dost geçinmektedir. 

Rusya: önce 1 nsıiltere 
ve Fran•a! 

İngilizlerle fransızların Ar
navutluk işgaline mani olama
maları, Rusyanın cozünde B. 
Çemberlayn'ın noksan bir siya
set takip cttigi ve umumi sal
dırganlık karşısında ingiliz -
leh paktı gibi paktların bir 
faydası olamıyacağı şeklinde 
tefsir edilmektedir. 

Holanda'da faşizm 

teşkilahnm tarihi 

Sovyct tellikkisinc göre, ne
rede vukua gelirse gelsin, her 
hangi bir saldırganlık hemen 
bütün saldırganlara karşı şid
detli bir harekete geçilmelidir. 

Saldırganlıgı bir yerde kar
şılamak, onun başka bir yerde 
patlak vermesine yol açar. 

Rusya, yarım tedbirlere işti
rak etmek hususunda tereddüt 
göstermektedir. 

Moskova'da hakim olan te
lakkiye göre Parıs ve Londra
nın takip ettiği müzakere ve 
ikna siyaseti, faşist devletlerin 
saldırganlıklarını teşvikten baş 
kabir şeye yaramamaktadır. 

Gerçekten, M usolini, İngiliz 
ve fransız muhalefetinden o 
kadar az korkmuştur ki Hitlc
rin yaptığı gibi planlarını giz
lemek luzumunu bile duyma
mı~tır. 

• iyi haber alan mahfillerde 
bütün balkan memleketlerinin 
hıikum altına alınması, ondan 
sonra İngiltere ve Fransa'ya 
doğrudan doğruya saldırması 
yakında vukua geleceğine ina
nılmaktadır. 

Yunanistan: 
Bir takım siyasi mahafiller. 

hükümetlc beraber çalışacakla
rını bildirmişlerdir. Yunanis· 
tan Arnavutluk hAdisesini sü
künetle telakki etmiş görün
mektedir. Hiç bir tarafı ilti
zam temayülü görülmemekte· 
dir. 

Yunanistan topraklarına sı· 
ğınan kıra! Zogo'nun lngıltc
re'ye gideceği söylenmektedir. 

Yulloslavya telaşta 
Belgrat'taki resmi tefsire 

ıöre; İtalya, mali ve ekonomik 
işlerde pek alakalı bulunduğu 
Arnavutlukta sükun ve nizamr 
sağlamak için orayı istila et -
miştir. 

İtalya'nın aldıiı tedbirlerin 
muvakkat olduğu kanaati de 
gösteriliyor. İtalya, Yugoslav
ya'nın menfaatlerini koruyaca
ğını garanti altına almıştır. 
Normal vaziyet tecaaUıı edince 
Arnavutluktan kuvetlerini de 
çekeceğine Yugoslavya'da ka
naat edilmektedir. 

Fakat ne taraftan bakılırsa 
bakılsın, Yugoalavya'nın üze
rinde bir telaş ve heyecan bu· 
tutunun dolaştığı görülilr. 

Ehalisi, heyecanlı surette de
mokrat olan Yugoslavya·da fa. 
şistlcrc, yahut nazilcre taraftar 
kimse yoktur. 

Herhalde İngiliz teklifinden 
birçok ııeyler beklenmektedir. 

Romanya: 
Romanya'run büyük ada.mla

nndan birisi, Arnavutluk ışga
linin, Balkan antantına, onu da 
küçük antantın lkibcti bekledi
ğine dair vahşi bir ihtar oldu
iunu söylemiştir. 

Bulgaristan'ın Balkan antan
tına girmesi ümidi Bükre!j'te 
pek kuvetli değildir. 
Aynı zat ııunları sciylemiş

tir: 
"Eğer Romanya, Lehistan ve 

Türkiye r.aldırganlara karşı 
koymak isterlerse Rusya ile el
birliği yapmıya hazır olmalı
dırlar . ., 

Anlaşılan şudur: Romanya'
nın mihver devletlerinden iste· 
diği şey, ekonomik iıtikl}:i pa· 
hasına da olsa, sınırlarına do· 
kunulmamasıdır. 
Eğer Romanya, demokı':lsile· 

rin kendisini saldırganlığa kar
~' mudafaa edeceklerine yakın 

A iman ya Şimali ve 
Garbi de kolluyor muş 

Holandanın 

G eç en gün bana yiıksek 
nazi memurlarından bi

risi: 
- Siz hep "şarka doğru akış" 

dan bahsedip duruyorsunuz. 
Bilmiyorum niçin? Halbuki 
"ııimale" ve "garbe" doğru ola
cak bir yürüyüşü hiç hesab et· 
miyorsunuz. 

Dedi. Ve bana Holanda'da,n 
Almanya'nın yapacağı uç katlı 
istifadeyi şu suretle anlattı: 

1 - Almanya, Holanda'dan 
stratejik olarak istifade eder. 
İngilterc'yc karşı Almanya bir 
"sürpriz harbı" yapacak olursa 
Holanda miıkemmcl bir geçit 
teşkil eder. 

2 - Almanya Holanda'nın 
altın ve döviz stokundan isti • 
fade eder. Holanda altın ve 
döviz stoku itibariyle dünyada 
dördüncü gelir. Bundan başka, 
Holanda'nın ziraat mahsulleri 

de A\manya'nın açlığına güzel 
bir yem olur. 

3 - Holanda'nın müstemle -
keleri, petrol, kauçuk, kahve, 
kakao, vanilya, kopra, kalay, 
manganez gibi nebati ve made· 
ni istihsallariyle Almanya'nın 
müstemleke ihtiyaçlarını kar -
şılar. Holanda imparatorluğu
nu parçalamak için Bcrlin'le 
Tokyo arasında 7 maddelik giz
li bir muahede yapılmadı mı? 

İşte bütün bu vaziyetleri 
Çemberlayn pek aU biliyor. O
nun içindir ki, Çemberlayn Po
lonya ve Romanya'rı himaye 
etmek isterken Iskandinav 
memleketleriyle kıraliçe Vil -
hcmin'in devletine de himayeyi 
teşmil etmek istedi. fransız 
ıazetecilerinden Pierre Ber -
nus daha geçenlerde, bir alman 
planı neşretti. Bu planla al -
mantarın Holanda'yı zaptedc -
cekleri gösterilmektedir. 

Holanda'da bir kaç seneden
beri bir nazi partisi vardır. Bu 
partinin lideri Adriyen Mus -
serl'dir. Söylendiğine göre, bu 
lider, Hitler'in ip.reti ile hare
ket etmektedir. 

M ussert, Holanda nasyo -
nal - sosyalist partisini 

tesis ettiği zaman 37 yaşında i
di. Evelcc Delft üniversitesini 
bitirmiş, mühendislik yapmış -
tı. Mussert devlet hizmetine 
girdi. Birdenbire kendisini 
gösterdi ve süratlc yükselerek 
Utrecht vilayeti için "seyrüse
fere salih su yolları" nezareti
nin baş mühendisi oldu. Gayet 
karışık işleri bir saat gibi iş -
letmeğc baıladı. Kanallar aç
tırdı, setler yapt.udı. 

1931 de Utrecht'de, bir hare
ket oldu, Felemenk nazileri 
meydana geldi. Fakat bunlara 
para nereden ıcliyordu? Bunu 
kimse bilmiyor. Fakat holanda
hların Führeri gayet muhte • 
şcm bir mevkie yerleşti. Bu • 
lunduğu yerde sigara içmek 
katiyen mcmnudu. Etrafında 
ve kapılarda bulunan nöbetçi • 
!er "lider sigara kokusunu sev
mez" diyorlardı. Mussert'in 
bulunduğu odaların dıvarlarr 

hep Hitler, Musolini ve kırali-

bir kanaat hasıl olursa o zaman 
ordusunu savaş boyuna gönde
recektir. Almanya, Romanya i
çindeki propagandasını pek ile· 
rilere kadar götürmüştür. 

DAİLY HERALD 

cazip tarafı ! 
çe Vilhen'lin'in resimleriyle 
süslenmişti. Mussert'in ziya -
retçilcrine yalnız portakal şer
beti ikran> ediliyordu. Ve bu 
suretle "Lider"in alkola por -
takat şerbetini tercih ettiğini, 
ve nasyonal - sosyalistlerin al
kolle mücadele ettiklerini gös
termiş oluyorlardı. 

M ussert'in partisi 300.000 
rey alınca, kendisini zi

yaret ettim. Çünkü bu kadar 
rey, küçuk Holanda için çok 
manalı idi. Bazıları liderin 

"Amsterdam üzerine yürüye -
cegıni" zannediyorlardı. 

Beni giılcrck, ve sağ kolunu 
kaldırarak karşıladı. Ve bana 
Holanda faşistlerinin selamı • 
nı anlattı ve işaretlerinin ga -
malı haç yerine, "kurt kapanı" 
olduğunu söyledi. Holanda na
zilerinin kurt kapanını timsal 
olarak almaları manidardır. 
Bu kapanın şekli vaktiyle köy 
evlerinin kapılarında vardı ve 
zavallı köylülerin kurt sürüle
rine karl2ı yaptıkları mücade
lelerin bir hatırası idi, Mus • 
sert bana dedi ki: 

- Ecdadımız kurt sürüleri -
ni nasıl kovdularsa biz de de
mokratları öyle kovacağız. 

Bir bardak portakal şerbeti 
verdi. Sonra, mutedil bir sesle 
bana programının esaslarını 
anlattı: müstemleke impara -
torlugunu değerli bir mevkie 
çıkarmak; devletin korporatif 
olması; partilerin ilgası; ya -
hudılerle mücadele. 

Mussert mağrur bir tavırla: 
- Bidayette 600 dük, simdi 

300.000 kişiyiı;. Bir sene geç -
.meden bütiın Holanda'yı kap
lıyacağız. 

F akat hakikat onu tekzip 
etti. 1937 umumi sc -

çimlerinde reylerin yüzde 47 
sini kaybetti. Lahey, ctajcnc -
rosunda ve mecliste ancak 8 
yer i.ıı:al edebildi. 
Diğer cihetten nazır Koljln, 

enerjik bir icraata girişti. E -
veli halkın siyah gömlek giy -
ıncsini yasak etti. Memurların 
ve askerlerin N. S. B. ye gir
melerinin önünü aldı. Mussert'
in ''hususi 0ordusu"nu silahtan 
tecrit etti, "Millet ve vatan" 
ismindeki Musscrt'ci ıazetc -
nin, i5çi mahallelerinde satışı
nı menetti. Komünistlerle nas
yonalistler arasmda hadise çık
masının önünü bu suretle aldı. 

İntihabattan sonra Mussert
in N. S. B. partisini 20.000 kiti 
,çr'l<ettt. :ntKat--mussert gene 
cesaretini kırmadı: 

- Bu sefer holandalılara, 
reylerini bize vermelerini tav
siye ederiz. Fakat gelecek se
fer, reylerini bize vermeleri i
çin onları "mecbur cdecgiz." 
dedi. 

Mussert, Hitler'e hitap et
meyi dıişundü. Son zamanlar
da Holanda matbuatında garip 
garip makaleler intişar etmeğe 
başladı. Başlangıçta vilayette 
geçen bir seçim hadisesi niha
yet Hitler emperyalizmine 
çevrildi. 

Holanda polisi son günlerde 
N. S. B. partisine mensup bir 
çok memurlar tevkif etti. Bu 
yakalananların hepsi Rcich'ın 
gi:ıli hizmetlerini görüyorlar -
dı. Uç tanesine hiyanct suçuyla 
ağır ecza verildi. 

Holandalılar, Hitlcr siyasc-

tine girerek Musscrt'in nara 
yandığını söylemektedir. Çün
kü kıraliçe Vilhelmin'in mem
leketi kendisini hitlerci yap -
makla bir şey anlamaz. 

PARIS - MİDİ 
.. 

Çetin bir 
mücadelenin 
başlangıcı 
Almanya'nın şarkında en 

kuvetli, nispeten en iyi teç
hiz edilmiş ve en kalabalık 
nüfusa istinat eden ordu, 
Polonya ordusudur. 
Şimdiye kadar uçuncü 

Rayh'ın toprak genişlemesi 
metodu. az mukavim ve 
maneviyatı kolay bozulmı
ya müsait zayıf sahalar a
ramak olmuştur. 

Bu metod, bugünkü şart · 

lar içinde, en iyi silahlı 
~ark komşusu Polonya ile 
Almanya'nın bir harp arzu
sunu ihtimal dışında bıra

kır. 

Bununla beraber Alman
ya'nın şarka ve cenubu şar
kiye doğru yürüyüşü Po
lonya'nın kımıldamıyaca

ğına emin olmadıkça rahat 
devam edemez. Kararsız bir 
Polonya haddizatinde bir 
tehdit olmakla kalmaz, on
suz meydana çıkmıyacak 
bazı mukavemetler için bir 
zincir başı teşkil eder. 

Evelce Hitler'in Polonya 
cihetinden elde etmiş oldu
ğu istikrarı ihliil eden ingi
liz • leh prensip anlaşması
na Almanya'nın hiddeti bu 
yüzdendir. Almanya'nın si
yaseti evvela Polonya'yı 

ürkek veya memnun bir pa
sifliğe irca etmek maksadı
nı güder. ltalya'nınki de 
dahil olmak ü.ıere bütün 
tazyikler bu maksatla kul
lanılmaktadır. Londra'yı zi 
yaretinden sonra, Alman
ya ile yeni bir mukaveleyi 
hangi hadlcrde kabul veya 
reddedeceğini yalnız B. 
Bek sarahatle bilir. 

Herhalde ingiliz diplo
masisinin Almanya'yı iş
kal etmek için Polonya'dan 
daha müsait bir saha bula· 
mıyacağı muhakkaktır. 

Cenupta Almanya'nın 
şarka doğru yürüyüşü Ro
manya'ya yardım edecek 
balkanlıların ve Türki,,•' 
n!n bir reaksiyonundan 
korkabilir. 

Macar azlıkları yüzün
den Romanya ile Yugos
lavya arasında kuvetli bir 
tesanüt vardır. İngiltere bu 
tesanüdü harekete getirmi
ye çalışıyordu. Fakat B. 
Musolini'nin Arnavutluk'
~aki hareketi - birkaç sene
denberi silahlanmasını gev
lşetmiş olan - Yugoslavya'· 
yı, Almanya, Macaristan, 
Bulgaristan ve İtalya ara
sında kötürümleştirmek 

maksadını gütmüştür. 

Totaliter devletlerin şar
ka doğru tazyikleri siste-

minde İtalya'nın cenupta 
Balkan ve şark Avrupası

nın methallerini kapıyarak 
denizi örtmesi rolünü te
min ettiği uzun zamandan-

beri göze çarpıyordu. Ar
navutluk işi buna parlak bir 
misal vermiştir. 

Onun içindir ki ingiliz -
İtalyan muhaveresi bundan 
böyle söz inceliklerine ve 
sevimli jeneralitelere miin-

hasır kalamaz. Musolini 

muhavereyi kesecek yahut 

da bize doğrudan doğruya 

veya bilvasıta erişmekte 

gecikmiyecek olan çetin bir 
pazarlık teklif edecektir. 

Memleketimizin mesulle
ri için istirahat edilecek za
man değildir. 

Lucien Romier 
LE FIGARO 

Boş sözlerle 
kaybedilecek 
vakit yoktur 

Ya biz, biz ne yapıyoruz? 
Gürültülü tezahürleri se

venler, haykırmamız, pro
testo etmemiz, ültimatom

lar yağdırmamız ve derhal 
radyoları harekete getirme
miz lazım geldiği fikrinde 

olan bazı hararetli kimsele

rin sorduğu budur. Fakat 
ne sinema, ne de tiyatro 

mevzuubahstir. Vaziyet a
sabi teşebbüslerle vakit kay 
betmemize müsait olmıya

cak kadar tehlikelidir. Ku
vetli olduğumuz için sakin 
kalmak hakkımızdır, ve ha
sımlarımızın manevrasını 

pek iyi kavradığımız için 
bütün soğukkanlılığımızı 

muhafaza etmek vazifemiz
dir. Hasımlarımızın mak
satlarından biri de Fransa'
nın kendilerine tahrik diye 
haykırmak vesilesini ver
mesidir. Bunu bulamadık
ları taktirde bir başka şey 

ileri süreceklerdir: iyi baş
lıyacak ve fena bitecek bir 
büyük konferans. Hayır, 

biz çocuk değiliz ve bütün 
aklımız yerindedir. J;';; .. -

ıwlh ~·- ·-·uaoılccekse, bu 
ancak, sıkı bir teyakkuzla 

birlikte son derece bir ihti
yat neticesi olacaktır. 

İhtiyat, teyakkuz, boş 
sözler! diyor bazıları. 

Bunlar mana ve çok sarih 
t:ıana dolu sözlerdir. İhti
yatkarlık, boş lafların cazi
besine kapılmamak, enerji

mizi, karşımızda sözüne gü
venilmez insanlar bulundu· 

ğu için mukadder surette 
nafile olacak görü~melerle 
eskitmemektir. Papa dün 

"resmen tasdik edilen pakt
lar karşılıklı itimadın esa-

sı olan kıymet ve emniyeti 

16 - 4 - 1939 

------------------------------~------~----ı 

( __ R_A_o._v_o_) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 

•ANKARA Radyo5u 
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 

PAZAR - 16.4.939 
12.30 Program. 
12.35 Mıizik (Küçuk orkestra -

Şef: Necip Aşkın). l - Himp
pmann - Ormanda bir cucc 
duruyor - Halk şarkısı uze
rinc variyasyonlar. 2 - Lchar 
- Göttergatte operetinden 
potpuri. 3 • Stolz • Viyanada 
ilkbahar 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (Küçiık orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 1 - J. 
Strauss - Çigan baron opere
tinden hazine valsi. 2 - Lin· 
eke - Saka şarkısı ve dansı. 3 
- Fischer - Tatil gunleri. 

13.50 Türk müziği. Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Hasan Gur, 
Hamdi Tokay. Okuyan: Safi
ye Tokay. 1 - ... - Saba peş
revi 2 - Udi Ahmedin - Saba 
şarkı - Gülzarı harap eyleme 
3 • Udi Ahmed'in - Saba şar
kı - Öyle afeti yektayı. 4 -
Hasan Gür - Kanun taksimi. 
5 - Hamdi Tokayın - Kürdili 
hicazkar şarkı - Aşkın dolan 
sineme el sürme. 6 - Karcı
gar - Türkiı - Yar bağında ü
züm var. 7 - Oyun havaları -
- Hasan Gür lavta ile iştirak 
edecektir. 

14.20-14.30 Konuşma (Kadın-

ı 
saati - Çocuk terbiyesine da
ir) 

17.30 Program 
17.35 Müzik (Pazar çayı - P~! 
18.15 Konuşma (Çocuk saat!r 
18.45 Müzık. (Şen oda muzi~ • 
İbrahim Ozgur ve ateş bO' 
ceklcri). 

19.15 Ttirk müziği (Fasıl h• • 
yeti). Ccllil Tokses ve ar' 
kadaşları. 

20.00 Ajans ve meteoroloji br 
berleri. 

20.15 Türk müziği Çalanlat 
Vecihe, Hcşat Erer, Rut 
Kam, Cevdet Kozan. Oku 
yanlar: Necmi Rıza Ahısk 
Radife Neydik. 1 - N 
ağanın - Bestenigar - pett 
vi. 2 - Haşim beyin - Bcst 
nigar şarkı - Kaçma mec 
rundan. 3 - Mustafa İzzet 
Bestenigar şarkı - Gayrıd 
bulmaz. 4 - Hafız Yusuf 
Bestenigar şarkı - Çok aiır 
mcdi. 5 - Ruşen Kam - K 
mençe taksimi. 6 - Hacı A 
rif - Rast şarkı - Zahiri bal 
bakıp. 7 - Selihattin Pınat 
Nihavent şaııkı - Hala ya 
yor. 8 - Osman Nihadın - Ni• 
havcnt şarkı - Gene aşkı bl 
na. 9 - 7.eki'nin - kürdilihi • 
cazkar - şarkı - Sevmekd• 
benim. 10 - ...... - Kürdilibi• 
cazkar saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Neşeli plfiklar - R. 
21.10 Müzik (Riyaseti cümhnf 

bandosu - şef: Ihsan Kün • 
çer) l - Louis Pautrat - Mart 
2 - Kotlar - Monte Kristo 

(Vals), 3 - R. Wagner - Riensi 
operasının üvertürü. 4 - A. 
Roussel - "Orman" senfoni• 
sinin 3 üncü parçası. 5 - w. 
Ketclbey - Bir Çin mabedi· 
nın bahçesinde fantezi. 

22.00 Anadolu ajansı ( Spot 
servisi). 

22.10 Müzik (cazbant - PL). 
22.45 - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

~~--------~~---------------------------------
kaybettiği takdirde sulhun 
mevcut olamıyacağını., söy 
lüyordu. Bundan daha doğ
ru bir şey olamaz. Demek 
ki bizim gibi sulh istiyen 
herkes, hiç bir pakta güve
nemez. Çünkü en yeni pakt 
ların ı:;aman çöpü gibi ha
vaya uçtuğunu gördük. lh
tiyatkarlığın ilk kaidesi 
budur, pratik bir kaide. Mü 
zakereler yoluyle sağlam 

hiç bir şey elde edemeyiz. 
Aramı yalım. 
Şu halde? Şu halde müte

yakkiz olmak lazım. Bu da 
en kötü ihtimallere hazır 

olmak demektir. Yani hu
dutlarımıza sıkı bir surette 
nezaret etmek ve fasılasız 

surette askeri kudretimizi 
artırmak. Yaptığımızın da 
bu olduğunu söylemekle 
bir sır faş etmiş olmayız. 
Diğer taraftan dünyada 
kudretli bir şerikimiz var. 
Onunla sık temas halinde 
bulunmak ve kararlar müş
terek verilmek lazımdır. 

Yapılan da budur. Gerisi i-. d 1 ı __ ,,,..ır-
çın am aı:a ı::• -:: " 
uuyu1 uz. uurultu meraklı-
larını bu hal hoşnut etmez. 
Fakat bütün düşünen fran
sızlar bu hareket tarzının 

akıllıca olduğunu bilirler. 

Gallus 
INTRANSİGEANT 

Adriyatik 
denizinin 
emniyeti 

Bir taraftan italyan as
kerlerinin Tiranı işgal et
meleri, diğer taraftan İs-

panya'nın antikomintern 

pakta girmesi dünyanın her 
tarafında, mihver devletle
rinin kuvetlenmekte oldu

ğuna birer delil olarak tef· 

sir edildi ki, hiç de yanlıt 

bir tefsir değildir. Bolşe

vizme karşı mücadeleden 

doğan ve kuvetli bir İspan

ya olmak azmiyle hareket 

eden yeni İspanya, şüphe

siz ki onun zaferi temin et

mesine yardım etmiş olan 

bolşevizm cfleyhtarı devlet

lerin safında yer alacaktı. 

Arnavutluğun italyanlar 

tarafından işgaline, mihver 

devletlerinin muarızları ta

rafından kötü niyetler ham 

lolunmaktadır • 

"Temps, ,gazetesi iki ih
timali göz önünde tutmak

tadır. Bu gazete, İtalya'nın, 
sadece Adriyatiğe .h~lri-

1 1 
__ ..... ,yıe mı yok-

o JTI:> • -

sa, Balkanları aşıp Ege de-
nizine mi inmeyi derpiş et-

tiğini tetkik ediyor. Yeri 

olmıyan bu mülahazalar 

içinde "Temps,. gazetesi 

1talya'nın Arnavutluk'ta 

nazım rolünü teslim etmek 
tedir. "Temps .. ın kaydet-

tiği gibi, 1921 elçiler kon

feransı, 1talya'ya Arna
vutluk'ta hususi bir mevki 

ayırmıştır. 1926 anlaşma

siyle de İtalya ayrıca! Ar

navutluğa müdahalede bu

lunmak hakkını kendine 

temin etmiştir. 

Doyçe Algemayne 

Saytung 
Bulgari tan, bazı dilekleri 

yerine getırılmek şartiyle, bal
kanlı komıularıyle yakın bir iş 
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İşte artık zamanı gelmişti. Kurba -
ğaların ona ihtiyacı vardı. Feci şeyle
ri öğrenmeye acele eden bir adam gi· 
bi sabırsızlık içindeydi. Kendisine ve
rilen emirleri, sadıkane, yerine getir
di ve IIeron müşterilerinin meraklı 
bakışları önünde mektupla zarfları 
yaktı. 

Hala hıç elini sürmemiş olduğu ye
meğinin başına oturduğu zaman kalbi 
hızlı hızlı çarpıyordu. "Kurbağa" bu
rada idi! Etrafına bakındı, geldiğin -
denberi gözlerini kendisinden ayırmı
·yan bir adamın bakışları ile karşılaş· 
tı. Bu adamın çehresi kendisine hiç te 
yabancı değildi, fakat bir türlü kim 
olduğunu bulamıyordu. 

Bir işaretle garsonu çağırdı, yavaş 
bir sesle: 

- Şımdi oraya bakmadan ikinci 
sırada oturan adamın kim olduğunu 

söyleyin. 
Garson, Jakaydane, etrafına bakın -

dı ve: 
- M . Joshua Broad'dır, dedi. 
Ray, Heron'dan çıktı. Almış olduğu 

harikulade vazife üzerinde düşünmek 
için yalnız olduğuna memnundu. Bu 
macera, Ray ayarında hayalperest bir 

Yazan: Edgar W ALLACE 

genci teshir edecek mahiyette idi. Bu 
talimatta hoş bir tehlike vadi, bir ne
vi yolsuz hareket vardı. Bu maceranın 
neticesinin neye varacağını merak et
miyordu. Biraz feraset sahibi olmuş 
olsaydı, derhal tenha bir yer, içinde 
titriyerek gizlenebileceği bir toprak o
yuğu aramaya koşardı. 

XXIV. KISIM 

Saul Morris' den bahsediliyor 

Dick Gordon Umumi Merkez'e tel
graf çekti ve raporunu görmek için 
Elk'i istedi. 

- Her birinin içerisinde, King's 
Cross garında keşfettiğimizin aynı 
teçhizat bulunan altı tane valiz bul
dum. 

- Emanetçiye bırakana dair hiçbir 
ip ucu ~ok mu? 

- Hayır, hiç bir emare yok. Bazı 

parmak izleri var, fakat bu çantalar 
yarım düzine çırak tarafından ellen
miş oldukları için, ıııühim bir şey el
de edeceğimizi ummuyorum. Neyse 
gene bir kere bu ciheti de düşünece
ğiz. 

- Elk, hayatımın bir kaç senesini 

bu Kurbağaların esrarını çözmek uğ
runda memnuniyetle feda ederdim. 
Bu çeteye mensup olduğunu hiç zan
netmediğim halde Lolayı takip ettir
dim. Lola Bassanodan daha az apaşa 
benziyen kimse tanımıyorum! Lew 
ortadan kayboldu, Ray Bennett'e, ne 
olduğunu öğrenmesi için bir adam 
gönderdim, fakat kimseye görünmü
yormuş. Hasta olduğunu ve bütün 
gün yatağında kalacağını bahane e
derek memuru kabul etmemiş. Elk, a
caba bu Kurbağa kim? 

Elk elleri cebinde, gözlükleri bur
nunun ucuna kaymış, odada hızlı hız
lı bir aşağı bir yukarı dolaşmıya baş
ladı. 

- Ancak iki ihtimal var; dedi. Bi
ri eski bir mahkum olan ve bir kaç se
ne evel Channel Queen'de boğulmuş 

olması lazım gelen Harry Lyme. Onu 
birinci sınıf bir çeteci ve bir hırsızı 
azam olduğu ve Lord Farnley'in ka
sası ile J ohnson'un penceresini açmı
ya muktedir iki adamdan biri olduğu 
ıçın seçiyorum. Bana itimat edin, 
yüzbaşı Gordon, Johnson'un evine gi
ren bir artisttir. 

Dick sordu: 

- Ya öteki kim? 

Elk acı bir sesle cevap verdi: 
- Hepsinin en beceriklisi olan Sa

ul Morris, o da öldü. İki bin tanınmış 
caninin dosyasını tetkik ettim ve bu 
işin ancak bu ikisinden biri tarafın

dan yapılmış olduğu neticesine var
dım 1 Kurbağa bu ikisinden birisi ise, 

ölülerin iz bırakmadığını iddia eden
lerin hakları var. Lyme boğularak 

öldü; Morris, Birleşik Amerikada bir 
tren kazasında öldü. Mesele iki ha
yaletten hangisini itÜham edebileceği 
mizde ! 

Dick Gordon yazıhanesinin çekme
celerinden birini açtı ve içinden bir 
zarf çıkardı. Masanın üzerine, Elk'in 
önüne attı. 

- Bu da ne, Yüzbaşı Gordon? 
- Bir sualin cevabı. Bana Saul 

Morrist'en bahsetmiştiniz. Ben de 
hakkında bir tahkikat yaptım. İşte 
neticesi. 

Zarfın içinde Nevyork polis müdü
rünün bir telgrafı vardı. 

"istemiş olduğunuz malumata ce
vaptır: Saul Morris ölmemiştir, ve 
şimdi lngiltere'de olduğu tahmin e
diliyor. Burada bir ittiham altında de
ğildir, fakat 17 şubat 1898 de, Sout
hampton'da ( lngiltere) S. S. Mantai
a'nın kasasını soyan ve 50.000.000 fran 
gı alarak kaybolanın o olduğu zanne
diJiyor. Alındığını bildirin.,, 

Elk telgrafı tekrar tekrar okudu, 
sonra itina ile katlıyarak zarfının i
çine yerleştirdi ve Dick'e iade etti. 

Gayri ihtiyari olarak: 
- Saul Morris, diye tekrar etti. 

Bu bana bir çok şeyleri izah edecek 
gibi görünüyor. 

Polis memurları Londra'nın mün
teha istasyonlarında hepsinin içinde 
aynı cins eşya bulunan dokuz tane 
,arıta bulmualardı. Yalnız bir tanesi 

diğerlerinden biraz farklı idi. Polis 
Paddington garında diğerlerinden 

biraz daha büyücek ve onlardan faz. 
la olarak içinde kalınca bir çek pake
ti bulunan bir valiz ele geçirmişti. 
Çekler Kredi Lione'ye, Nevyork 
Ninth National Bankası'na, Burro
wstown Trust'e, İspanya bankasına, 
İtalya ve Romanya bankalarına ve 
İngiltere·nin başlıca beş bankasının 
tahminen elli şubesine aitti. Elk, çok 
işi olduğu için, sıkı bir tahkikat yap
mıya vakit bulamamıştı, fakat çek
lerle hemen o sabah meşgul olmıya 
karar verdi. Bankalarda yapılacak a
raştırmaların paraları yatıranın her 
defasında başka başka kimseler olduğu 
neticesini vereceğini tahmin ediyor
du, fakat numaralar sayesinde belki 
hangi şahsa veya şahıslar grupuna ait 
olduklarını öğrenmek imkanını bula
bilirdi. 

Elk, haftalardanberi ilk defa iyi 
bir uyku uyumuş olarak, saat ona 
doğru büroya geldi. Elk'in muavini 
olarak Balder ile Fayre isminde ça
vuş rütbesinde, istikbali parlak genç 
bir memuru vardı. Elk'in Fayre'a bü
yük itimadı vardı. Dick Gordon da 
Elk ile aynı zamanda büroya gelmiş
ti. Beraberce içeriye girdiler. 

Elk: 

- Bu çeklerin kime ait olduğunu 
bulmıya uğraşmakla bir netice elde 
edebileceğimizi hiç ummuyorum, de
di. İnce Ur tetkikten geçirecek olur
sak bu valizlerin bize daha çok şey-

ler öğreteceklerine kaniim. Bütün bu 
çantalar çifter katlı, ikinci bir gözle
ri bulunması ihtimali de var. Hepsi
ni tamamiyle sökmeyi düşünüyorum, 
eğer bu işi yaptıktan sonra geriye bir 
şey kalırsa, Kurbağalar isterlerse ge• 
lip alsınlar. 

Balder'le Fayre büroda bekliyor
lardı. Elk, kasasının anahtarını çıkar
mıya koyuldu: uzun uzun ceketinin, 
yeleğinin ceplerini araştırdı. Bu ade
ta sonsuz hissini veren bir ameliye i· 
di. Bu merasim bitince, Elk anahtarı 
kilide soktu ve kasayı açtı. 

Çantaları birer birer Fayre'a verdi, 
o da masanın üzerine yerleştirdi. 

Elk, çantaların en büyüğünü gös
tererek: 

- Paddington garında bulunandan 
başlıyalım, dedi. Balder, bana öteki 
çakıyı verin. 

- Yüzbaşı Gordon, bütün bunların 
nihayet, sona ereceğini tahmin ediyor 
musunuz? 

- Kurbağaların mı? Evet, zanne
diyorum, hatta eminim bile. 

Balder'in odasının kapısına doğrıı 
yürüdüler. Balder elinde korkunç bir 
bıçak tutarak: 

- İşte çakı, dedi. 

Bu anda Dick birdenbire yere yu• 
varlandı, onu takiben Elk yere atı1-
dı. Kırılan bir cam sesi duyuldu, ku• 
vetli bir hava tazyiki ve kulaklar• 
parçalıyan bir infilak gürültüsü ol• 
du. 

(Sonu var) 
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Hukuk ilmini yayma kurumunda 

Ulua okuyaalarclan - adını yaz· line aık aık teaadüf edilen bu türlü· 
nıaea, tabii, libum ıörmiyen - bir aü de, fimdilik elle tutul'!"•• !~ilzle 

Türk devlet 
hukukunun 

temelleri 
B. Tevfik Bftslm'ln 
Polis Enstitüsünde 
verdiği enteresan 

konferans 

Mukayeseli hukuk zaviyesinden 
lngiliz borçlar hukukunun 

ana hattan 
Kemalizm lnkllAbının 

prensipleri 

• • •• v oo"'rülur•• Lir• ••• -Ate fence tap&t 9U 8-zat zahmet •tmİft adreainu osrene- • D ...-.~ 
rek dojru eYime bir mektup ıöncler- memelde beraber ha•acla seçen tür· 

lü türlü •örülmiyen dalıalar btfe-

İstanbul Oniveraiteai medeni hu· 
kuk profesörü Andreas B. Schwarz 
dün Ankara halkevinde Hukuk İlmini 
Yayma Kurumunun bu yıl için tertip 
ettiği ıeri konferansların onuncusu • 
nu vermiştir. Konferansta meb'1slar, 
temyiz mahkemesi reisi ve izalariyle 
şehrimiz hukuk muhitine mensup bir
Çok zatlar bulunmuıtur. İstanbul hu -
kuk fakültesi kara ve deniz ticaret 
hukuku aıistanı ve doçent vekili Dr. 
Halil Arslanlı tarafından tercüme c • 
dilen konferans sonuna kadar alaka i· 
le dinlenmittir. 

hukuku hakkındaki düşüncelerini 
§öyle hülasa etmittir: 

Nau.hi BAYDAR 
lnlulabmaa ve bu inkılabın müb

dii Ebedi Şefimiz hakkmda avrupa• 
lılar pek çok eaer telif etmitlerdir. 
B•alardan hakiki bir kı,.ıeti haia 
olaalar bulunduiu siW yanht gö
rütlerin mahsulü aayılabilecek ve 
önceden aleyhte ver.ilmit bir karar• 
la kaleme abnmıı olanlar da .ardır. 
Hemen bütün Avrupa dillerinde ya
zılmıt olan bu eserlerle batlı batma 
bir kütüpane kurmak kabildir. Fa·· 
kat, bu büyük ve girift mevzua dair 
mütefekkirlerimizce kaleme aln:ı • 
mıf eserler teker teker habrluabi· 
lecek kadar azdır. 

nıit ....... l • • .,. 
Siz, di.,or, ,.aılannızda çok clildikten aoa.ta her hidiaenın ır 

ıeylere kanpyor'IUDllS ve çok teYler dalsau oldutanu dütünenler •ar- Dün aaal 13 de polia emtitüsünde 
kanıbnyoraunus. BugÜnlerde her- dır: duyplan o dalıalara ıöre •· emniyet itleri umum müdürlüğü birin
keain fikrinde buJUDAD 19ye de bel· yar eclilmit olanlar onlan hiueder • ci şube müdürü B. Tevfik Besim, 
ki kanpramız diye aizden aorayo- ler, diye kabul ederler. "Türk devleti hukukunun temelleri" 
namı demokrat d_.Jetlerle totaliter Bir de henüz olmamq bir hi- mevzuu hakkında tertip edilmit olan 
devletler araamda en sonunda mu • diaeyi önceden haber abp ~a~r seri konferanslarından ilkini güzide 
harebe olacak mı, olmıyacak mı? vermek var. En meıhur mıaalı; bir dinleyici önünde vermit ve konfe-

Bu zatm benimle eilenmek iate. Naıi. Varad Jehri peakoposu Jo_~ef rans büyük bir alaka ile dinlenmiştir. 
diği tüpheaiz olmakla beraber, doğ- Lanyi 28 haziran 1914, sabah dort· B. Tevfik Besim, bu çok istifadeli 

L- " d wl d" d" te uyk,UaUDd& - kendisine macarca konferansında devlet fekillerinden naau, mektubu ucnı e eg en ır ı. 

1 de- ---c1=.x.i - Arıidük Ferdinant- kısaca bahsettikten ıonra türk devleti-Benl hakıcı, yahut fa cı aamnaamı •• ...... .. 
haylice tuhaf buldum. Vakıa, bu ha- tan kenan aiyahh bir mektup gel • nin zuhur ve te§ekkülünü esaslı 

1 d L! k dı·e·anı· rüyasında görür ..• B .. und~~-~r.·. bir tekilde izah etmit, kanunu esasi-•at •• 11hat yazı ann a 1nrço teY· • _ _ _ . 
" hi dinant .,.· .. ıe birlikte oldurüldu1runu lerin güzel bir tahlilim yapmış ve teş-l• L.--bnhian oluyor, fakat ç ı . 

_.., yazar hocasmdan dua ister. Pesko- kilatı esasiye kanununun aeyır ve te -
L 1·r -akit "•aipten,, haber vermeie ' 1. ·· k 11 

• • po• rüvumı hemen evdekilere an • kimülü safhalarını, mec ıs muza ere-
kal'-adıianıiyice biliyorum. Onun 1 d k' h ı·f k l" · ..... latır. Oileden aonra da bildiğiniz teri sırasın a ı mu te ı anun ayı-
1,.in aaym okurumuzun alaymı ciddi · d k" 1 t tk"kl 7 mbi bü..::.ı. muharebeye aebep aayı· haları üzerın e ı esas ı e ı ere 
tut.-L, aordu~· itin olup olmıya· •· 7 - •• • • hl apmııı.tır B Tev 

raa gu lan, ha· diHnin haberi 1relir. mustcnıt ıza arını y :s • • • 
cas-. Lilemediiimi kendiaine haber · k · · ·ı· it 

..... 
11 Gene methur ve öteki gibi biraz fik Besım, anunu esasının ı anını, -

•eryİorum. da aküaliteyi hatırlatan ikinci bir tihat ve terakki cemiyetinin dahili ve 
Gaipten haber vermek hekimle- 94 harici aiyaset bakımından noktai na -

•-- miaal: Franaa'da 27 haziran 18 riD iti delildir ve hiç bir vakit ouua- zar ve temayülatını izahla demiştir ki: 
h '-!-' te cümhurreisi aeçileceii 1rünün aa • 

•acai1DI aanmm. Gerçi e1U11U•. "- İttihat ve terakki fırkası vakıt 
' _..1:kl babı 11 de Gabe adında bir tıb tale-
baktaklan h.utalann söatenu en geçtikre yavaş yavaş siyasi iktidarı 

1 - besi (henüz doktor olmadığmdan :s 
alimetleri tetkik ederek ha.ata ı1rm elde ederek hem sultana, hem de mec-
~'- lar Fakat hekimlerin 1raipten haber verdiğine 
wbetini anlamıya çalıtır • li•e hakim olmuc.tur. O zamanki te -

d wil h miaal olamaz) bir kaiıt üzerine Ka- .. :r 
.... sa.ipten haber vermek eı ' a- mayüller şöyle hülasa edilebilir. Da-

. kf zimir • Periye,451 rey ile seçilecek 
le sön istikbali tahmin etme ır. bili siyaset osmanlı devletini teşkil e-

k d f d x.-. diye yazar ve arkadatlarına verir. 
Zaten ita tahmie ÇO e • 0 a•u den dig·er unsurlara karşı türklerin 

l k v d ı Öoleden sonra yeni reis ıeçildiii ha· çıkaa bile yan ıt çı tıgı, a 0 ur. • hakimiyette tekaddümü, harici siya-
h k . ı h · 1 · beri aelince kendisine aerçekten Bundan dolayı e ım er ta mm en· • .. set bütün türk kabilelerinin birleşti-

nin daima iyi tarafDU aöylemeii ae- 451 rey nrildiii öğrenilir. rilmesi, yani turancılık mefkürcsi, 
.wler. Hekimin istikbali keain ola· Gaipten haberin bu türliisünü İ.· devletin ıiyasi, dini münasebetlerinde 
rak anladıiı &'ÜD hekimlik ortadan zah için henüz bir nazariye yoktur. teokrasi bakiyesinin kaldırılması mi
kallamt .. yılabilir: lıaata iyi ola· Bunlar yalnız kaydedilir ve ilmin nasında modernize edilmesi talep olu
..... neden kendiaini hekime bak • daha ilerlemui beklenir. nuyordu. Bu terakki hareketleri bü -
bnm? iyi olmıyacakaa da neden?.. Belki, okurumuzun aorduğu aua • yük harpta Tilrkiye'nin mağlubiyeti 

Hekimlerin gaipten haber ver• lin cevabmı da timdiden bir kağıt üzerine tavsadı ve İttihad terakki ik
mek hiç bir vakit icletleri olm••ak· üzerine yazmıt •e aaklatmıt olanlar tidar mevkiini kaybetti. Milli bükü -
1 L ber • &-- b L-- rmek vardır. Fakat timdilik onlara sade-• uera , saap- a- ve met yerine bilahare damat Ferit ka -
iti hekimliii büabütün alakasız bı • ce gülerler. binesi geçti, fakat Anadolu'da yeni, 
rak•amııtır. imanlara müt-llik, , G. A. milli bir hareket batladı. Bu hareket, 
imanlann yaptıiı hiç bir it hekimli· .,111111111111111111111111111111111111111&. harp zamanındaki türk milliyetper -

Profesör İngiliz hukukunda bilhas
sa borçlar hukukunun teessüı ve ted
vin şekli üzerinde kısa bir izah yap • 
tıktan sonra konferansta bunun ana 
hatlarını tebarüz ettirmek için bu ge
nit mevzuda münferit bazı meseleleri 
mozaik şeklinde bir araya toplıyaca
ğını söylemiştir. B. Schwarz akitlerde 
her hukukun nizamında esaslı bir rol 
oynıyan 'u üç mühim problem üze
rinde tahlillerini yapmıştır: 

1 - Akdin doğumu için ne gibi 
şartlara ihtiyaç vardır? 

2 - Akdin, tarafların hakiki rıza· 
larına uygun olup olmaması keyfiye • 
ti, akitten doğan vecibelere ne dere
ceye kadar tesir eder. Bu suali biz a
kitte rızayı ifsat eden sebepler ola
rak tesmiye etmekteyiz. 

3 - Hukuk nizamı akdi taahhütle-
re ademi riayeti nasıl karşılar? 

Profesör bir saat kadar süren ilmi 
konferansının sonunda İngiliz borçlar 

Deniz banyolan üzerinde 
tetkikler 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Vali Dr. 
Lutfi Kırdar mevsimin yaklaşması 

dolayısiyle deniz banyoları hakkında 
tetkiklere başalmıştır. Halkın bilhas
sa yakın yerlerde yıkanabilmelerini 

temin için icabeden tedbirler alına

caktır. 

fi alakaaız bırakamaz. Hekimlik - v_ı __ bu · · : verliğı"nin dayandıgwı temayülatın ay-
h .,.tm h- .... -:._.:ı L ~ ... u..iai tetkik i • IUlllJI sün ısın : ld 

• - .:unu uau - - nıdır. Bu aebeple onun mlbadini teı- 8. Hitler'in ellinci yı önümü 
etmek iater. Mad_. ki saipten u • : Yenitehir ULUS sinemasında 5 kil eder. Bundan dolayıdır ki Anado- münaıebetiyle 
her ,,.en hir takım imaalar ...-dD'. 5 Z e n ı i n program 5 Ju hareketi, birinci derecede millidir. 
8-lar dojracu mudur, yalaucı mb- 5 -
dll', ölrenmek lazım. Yalancı iseler 5 1 - SEVDA KAMPI E Bu milli hareketin veçheleri şöyle çi-
L.. L.--ı.- • - GINGER Roaera : zilebilir: A - lç politika, türk unsuru-
- F•lanalara ia•na• -.-- w • - • -tar_._.......,.......? .,...,_. ... ! J>oslu Fair&anka J S nun devlette siyasi hikimiyetinin te • 
l• saipten haw almak içia ,,..._ 5 2 _ .A.ltm .,..yan luıdar § mini ideal bilindi, B - Dış politika, 
lan ..ur? 8-lana ....... hd ~ E oa..ı fU'lalarJa .Ualenmiı : Sevr muahedesiyle tahdide uğrıyan 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Alman 
Devlet Reisi B. Hitler'in ellinci do -
ğum yıldöntiniünde bulunmak üzere 
memleketimiı:i temsil edecek olan he
yet Nafıa Vekili General Fuat Cebe
soy'un reisliiinde latanbul'dan saat 
22 de kalkan trenle Berlin'e hareket i• alaka 'NNCds •J'•t -a.ı.ı... : blyllr werikan re.Uatı S türk hlkimiyetini kurtararak tiirk 

Jlelrimliiia ~ _...,. ôin • ! 3-Diin h d• ) . S devletinin hliriyet ve iatiklilinin ha- etmitlerdir. 
ldldiflne sin saipMa ....... ._.. 5 ,. , ava ..... en . S rice karp muhafuam Losaıı muahe • -

mek İflerm" 7-l•ncıbk pek ~ ka· 5 Hftler, Memel ~ ~bron tnııI· S deaiyle temin edildi. Milli benlik ve MueTi mektebi müdürilae itten 
l'lflt'• Emeai Seaİf olana toka~ ata- a tere de Muaolı~ nin nutku 5 varlıfın yarattıfı yeni Türkiye urt el çektirildi 
--L k L-1 L "b" •&İpten - 'Ve MloU"C. - -
...- ço. uaaaaaca •• 11 ı, • : .. .. fi . 5 esaslara istinat eden ve nurlu yollar-,_ htanbul, 15 (Telefonla) - İdari 
habere ına•aca~~f ka~arm 

8
Pa• 5 4 - Kultur 1 mı (Türkçe) : da yürüyen modern bir devlet karak - bazı yolsuduldara meydan veren ve 

ruau alacaklar - ço .,..anar. U• - Iskajarak harbinin iç yüzü - " 

" Bence ingiliz borçlar huk4ku, 
nazariye ve kondifikasion aahasında 
daha rasyonel ve mütevazin olan kon
tinantal hukukuna niıbetle, ki bun
lar arasında türk medeni kanunu en 
ön safta bulunmaktadır, oldukça geri 
bir manıara arzeder. 

Ancloukaon hukuku asırlar aar
fında sadır olan kararlardan tekimül 
edegelmif, atik ve kadim unsurlarla 
meşbu, birçok ihenksizlilderi ~uhte~ 
vi bir hukuk nizamıdır. Naıarıyelerı 
eski Roma hukukundan iştikak eder 
nazariyeler derecesinde tekemm~l e~
tirilememiıtir. Buna rağmen mahıyet~, 
tarihi tekamül, kendine has hususı
yetleri, muhafaza ettiği istiklil bakı· 
mından nimütenahi mevzulara ilham 
verecek bir z;nginliktedir. Kanunla -
rı, içtihadı hukuk ilmine geni§ bir sa
ha ayıran tilrk hukukçuları için "Mu
kayeseli hukuk ilmi" hukuki bö
lünüşleri inkişaf ettiren derin bir 
menba - bu ilim brantı genç hukuk
çularımızın görüı zaviyesini arttır· 

mak için hukuk tahsilinde ıörünen 
bir unsurdur - sayılır. 

Gerçi kontinantal aiıtemleri bize 
Anglo - Sakson sisteminden daha ya
kındır. Zaruri bir unaur, fakat her hu
kuk nizamının varmak istediği pye -
lerden başka yollardan ıidilerek ta
hakkuk ettirileceğini göstermesi iti -
bariyle İngiliz hukukunun mukayese
li bir surette tetkiki faydalı olabilir.,, 

Tedavüle çıkarılan yeni 
banknotlar 

Cümhuriyet Merkez bankası, 15 i
kinci teşrin 1937 tarihinden 15 nisan 
1939 tarihine kadar yeni harfli bank
notlardan 

Bet liralıklardan 
On ,. 
Elli ,. 
Yüz .. 

40.827.920 
27.162.780 
28.889.000 
34.351.300 

131.231.000 
ceman yüz otuz bir milyon iki yüz o
tuz bir bin lira tedavüle konmuş ve 
mukabiljnde eski harfli banknotlardan 
ayni miktar banknotu tedavülden kal
dırmııtır. (LL) 

T rbbi Konferam 
Dr. Necmettin Glilgeç tarafından, 

ııda maddelerinin tahlili ve kontrol
Jarında yeni uauller ve prenaip)er 
Mkklada 17 Niwı 1939 puartai eil· 
nU aaat 17.30 da Merka Hıfsuuha 
mileueaesi konferans aalonunda Tıb
bi bir konferans verilecektir. 

Ancak, bu nıüıahedeyi avrupa • · 
İdar lehine kaydetmenin de hiç bir 
aebebi yokturi zira onlar bu inlı.da· 
ba ve onun kurucusuna kartı duy· 
duklan bayranlıiı, teceaaiis veya a• 
leyhtarlıiı ifade etmek için mua 
batına geçmişler ve kendi karilerini 
tatmia etmeği dütüne...k ebadı ge
ait olmıyan ve ekaeriya üatüDkörii 
... rıer aıe1dana ıetinsıitlerdir. 
Halbuki bir türkün bu me•suu ele 
almau için hayli mehaze batYUl'lll&• 
sı, uzun ve derin tetkilclenl• balun
ması ,,. bunua için de belki ea uzak 
maziye ka«lar gerilemeai llsım se • 
lirdi. Bu kadar etraflı bir uy iae, 
t.ilmem, bir ömre aıiar nu idi? 

Bundan dolayıdır ki inlnllbanız 
hakkmda timdiye kadar avrupalı• 
larca netreclilmiı olanlar gibi mu • 
harrir ve müverrihlerimi:ıce çıkanl
DUf olan kitaplar da aatbice t9'ikki 
edilmiı ve muharrirlerinin umauk -
lan kadar alaka u7aııdırmıumılar • 
dır. 

Türk Tarih K.unuau aqmclan 
M. Saffet Enıin'in, ''Büyük Türk 
uıedeniyetinin tarihi ,.. aoayolojik 
tetkikine methal,. olmak üe .. ilk 
iki cildiai yalulada n..,.ttiii /C•rwa· 
li~m inkılabı prenaipleri aclmdaki 
eser, bütün tevazuu ve iddiaaazbğı 

ile dikkate li)'lk bir tetkik malıau • 
lüclür. Müellif, ön aöade maksadım 
iöyle anlatıyorı ' 4

·- Batltca .... ıi • 
miz, inkılibm istihdaf ettiti 1rayele-
ri, prensipleri ve idealleri memleke· 
tİa .............. tuarla .......... •ir 
hale getirmek, t1irlr milletme İnla• 
laba tam -'-•lsrle ...,=ulmektir. 
M ....... istikbali, hayati, ialdta· 
fı buna bailıdır. Yeai ditiıatit, .. • 
~ ve siclit tan....la, U=w' , ir· 
faıumq ve aaaatqıuala •-- .... • 
deniyette ea Pkaek •'V'İ7•J'• taka 
caf••· lnkıllbın bü)'iiklüiü öniiaaü-
ze bu yollan açmıt bulunmuaada, 
bize bunlann tahakkuku içia imkan 

awala IMraber saipten •erilen ha• $ Seanalar: 14 _ 17 ve 20,5 da § terini arzetmektedir. itlere ~~m oldufu kadar ehemiyet 
berlerin bazdarma da - fÜplıeaiz : : Hatip: ~k enteresan ve kıymetli vermedıfi yapılan tetkiklerle anla· 
pek azma _ yalan demek de müm- i Fiyatlarda zam yoktur. 5 konferansım tqldllb Eauiye kanu • plan G~lata muhtelit m~~ cemaati 

Ziraat Banka11 idare mecliıi 
• reiılifi 

nrmit olmaamdadır. O halde inlu • 
llltm ilmi 111lnuı nedir? Onun ru· 
hunu, prensiplerini naad tahlll •• 

k - 1 Falcdarm, mecliyomla· : Tel: 2193 : ed ilmi 1 1 bitir. mektebı müdürünün vuıfeame niha-
un o ...... • " : : nunu ima ereM& c e er e yet verildi 

rm ıa.ipten verdikleri haberlen 90!• ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr miftir: • · 
k • • rum. O da ayn bır . 

:,:~ ==~J'lemek iatediiim Son Gün ·- Bu kanun. koyduğu nızamlar, latanbul' da nokaan ekmekler 
a. ._kıcı olmıyan ve d kabul ettiii prensipler ve mündereca muaadere edildi 

Denizbank umum müdürü B. Yu
suf Ziya Erzin'in açık bulunan Zira
at bankası idare meclisi reisliğine 
tayini mukarrerdir. 

tatbik edeceii•? itte ba -· eser 
böyle bir gaye ahanda ....ıwden 
beri aarfedilen fikir s•~nin, 
yapılu:ı araıtırmalarm hir .......... 
laıı olarak me1dana ıelmiftil' ... 

..... tı f•
1

C11 ·::.an bilinea, alulla· . Olimpiya tar u ltibariyl• yeni" muhtelif noktai 
7alancı oma • ""-- __ ,1 bl kan "d" o · İatanbul, 15 (Telefonla) - Beledi-L-·-da kimaelerİll saa.pten·-· ••.r • nuaruau - r. un eaen ır.. n 
n _,... kimi - Hepai birden ye bugün noksan vezinli ekmekler 

Çorum valiıi tehrimizde 
Dr. M. Saffet Enain üç cilt ola

rak hazırladıfı eaerinin ilk iki cil • 
dinde, hGl&aa mahiyetinde bir met• 
halden aonra, inkıtabmuam ... ı te
meli olan t\irk karakterini, oma mey· 
da~ getiren idealist ruhu, •e türle 
cenu7et " medemüyetinin tek&mül 

dikleri haberlerdir. H• ·~ aa. 10 12 jinalitaini ula ınkir etmez. Türk ka hakkında bir teftit yapmıı ft muhte-
ted •• i•' -· de bunlan fence tetkik et· Busün aaat ve ucuz rakterini tqır. Han siyueti vadiain 

Çorum valisi B. Salih Kılıç bazı 
itleri için ıehrimise gelmittir. B. Sa
lih Kılıç bu arada vil&yetin• ait itler 
için vekaletlerle de temaslar yapacak 
ve salı günü ıehrimudeo ayrılacak
tır. 

T"'I matinelerinde lif fınnlardan 1515 ekmek muaadere 
mektir. • .. _ .. deki büyük terakkiler ıu suretle teba- etmittir. Bunun 900 kilosu aynen u-

Bu haherleriD bar ;w:ıuu ~ LJ l LJ S SİllllftlSHldl rüz etmektedir ki kanunumuz hüri - tılarak parası düşkünler evine veril· 
fakat söriilmiyen, İfİtİ ımyen, uz • Iİııll••••••••••••• yetperver, demokrat ve moderndir." mi,tir. · ta geçen bir hidüeyİ ltildirir. Miu.-

LE _ 

~======, 

içimizdeki ıeytan 
f efrib No: 14 =Yazan: Sa6ahattin ALI 
"Hadi sidelim! •• " dedi. .. h-LL:- hali il 

k ··rü1en bu mute _..... • 
Onl .. unb~ aıkildı: 10l omuzuna doiru yatan bor· 

maz um ır f9 • 
h • b" t sat tetkil edıyordu. 

nu um ar e • den kalkblar. Omer içtiii 
Hep beraber: yerlenn •· &ı:ı.-- b-- '-tı. Ni· 

ek maMnm•.:- -çayın parumı ten • reli o· v rleri kü,.ük bir 
h d k d. uuu ve • ııe .., 

at • en • par akm bir rerde, Koaka 
münakapdaa aonr• ora~~Y k f ttikleri bir mey• 

..1_ 111aaluua ete 
taraflann- aoa ·~ 1 tınmflardL Hep bera· 
haneye sidilmeıİDI karat •f 

ber yüridüler~ kıl me7haaeclen siyad• kalay• 
Dıprdan a mca bu buık tavanlı yerde tırq

CI dükklmm andıran il iki Gç emaftan 
lan uzamlf birkaç Jatb ~~ e oturarak udu· 

~ L- da bir iaacuueye 
ve tessauua yanm • öslüklü bir çalaıcı ile, 
nu yanma clayıyan • 11ah S . :L: •atla-tini pJllllf on, OD nu ı 
ayaima çorapaız po .::. kimMl•r roktu. Bunlar 
nnda bir çocuktan bat • tirah•t edere benzi • 
bir müddet çaldıktan ~·" u uk ()mer'b. hemen 
1orlarcb. Usun ve san yual• çoc eh~ bir mi· 

" " H linde heniis atama •• • 
sozune çarpb. • . i...UJ'emecliii bar 
uml-L il henüs tama•ıyl4 ben _ ___. B" 

• - • • • • • Jıan117--U. u-
. kialik ve hilekarlık biribirifte dirirke, 

Plf • " lerİDİ 411rafıncla ... 
yük kala.. ...... .. bir ta.ar almai• .. ,,.. 
hada .. .........-.--~ -atarak ...... 
ret ediyor, fakat ~ k ba)rnca, yahut mey· 

li söslerle Y•~~d~.tt.~ı.- tatıd iı türlü meze· 
ı..nec1 ... •ınıa.......---

lere ıözü takılıp huntle içini çekince aahiden za• 
•allı •• yiirek parçalayıcı bir hal alıyordu. 

Hep birden küçük bir maaanm etrafma mkJf
tdar. Meyhaneci hmaen tepsi içinde bir karafa ra• 
ki.,le beraber küçük börekler, faaulye piyazlan, İs• 
marit-o \ tavalan ıetirdi. Tekrar baplyan eazm SÜ· 
rilltiaü arumcla konupnağa bqladdar. Şair Emin 
Kimil tarkı aöyliyen oilan üzerinde felaefe 7apı • 
yor, lunet Şerif milli 7aralarımızı bir makale eda· 
aiyle terhe çalıtı:ror, ıazeteci delikanlılar hürmetle 
auamakta devam ediyorlardı. 

Bir aralık Nihat oradakilere Omer'in bu sabah 
yaptıklarım anlatmaia batladı. Omer canı aıkd· 
aut bir eda ile tekrar mahut mec:muaamı cebinden 
çıkardı, okumaia koyuldu. Nihat'm hikiyeü ma• 
.. dakileri kahkaha ile süldürmeie batlamıtb ki, 
Omer birdenbire, sözleri parbyarak, elindeki mec
muayı mua:ra 'V'UJ'da. 

"Bakmn.- Bakmıs!" dedi. "Burada bir tiir 
•ar ... beni deli edeD teJleri ne kadar açık aöyliyor. 
Si• beni anl.....,....._... mainim ki bm J'U&ll 
beni anlayacaktır._ 

Mecmuayı tekrar muadan alarak okumai• 
bqladı. Bu, taN11•1f tairlnen birinin "Şeytan" 
adlı bir tilri idi. 

Omer ...ı titri,....- .. Witün içini dökmek u. 
tiıen ~ir adam 11-W ikide binle karpamdakileria 
sösiine bakarak okudu. Şiirde 1röl1eaiyle bizi io -
valıyan, arkAIDIZdan 'mldayan, buz cwi"i ~Heri erı
aeaüstie dolv~n ve b · 1 i .. b 0 v .. r 1·- • ... - J P 

-1ın 'V"'kalı: n bir f'l.i 1 n; '·: i ~ ' "" '-ir ÇO

e111r gibi karpamda Grpertip titreten bir kuvetten 
ltaltaedlliyorda. Omer tiiri bitircliii zaman alm ter 
içindeydi. 

"Bakm tu aatırlara!. •• ,, diyerek tiiria ortaua • 
dan birkaç auaraı tekrar okudu: 

Onu hn ~ocrıltlaianwl•. 
IUı r~.,.11.,. tanırı& 
y alnc.s 7iiriidiifiim ,._... 
Odur .,.1ı.,,.,ı.ıu adun. 

Onan korkıaa, İfİM• 
Korkalı bir dünya ,..,.,.._ . . . . . . . . . . 

Omer haykırır 1ribi tekrarladu 
"Evet, eYet onan korkuau. •• içimde ._ korkak 

dünyayı :yaratan onan korkuau. •• S.. k clejilim. .. 
Ben batka bir te1ler olacajım. •• Y alna ._ korlm 
olmasa ... Hiç Wr fqi bana tam •e iyi yapı.nm.,a • 
caima ..m olduiam ba 19ytandan lıorlanuam._ 

Emin Kam 1tafmı .. Hayıp gözlerini ainirli ai
airli kırplfbrarakı 

"Nedea lazıywıa? Neden tikiJ'et ..U,.-..7 
eledi. içinde f9ylan clediiia o te:rin - la.,metli ta
rafın olmadlfmı ......ı- Wliıonma? lisia Pili 
bet hillind- batka dUJ'p ....... .....,. ...... 
ita daimi laıflmdan lmrtalamular. A..ı MIMp ft 
illeti•• ..... wı .. ıa söncelrnis ld - .. .,., ta • 
rafnms dlfl"'ndadır. Görimizi kir .. _ ,.. 
renktir, lmlat-m..,... ........... , ............ 
h~-lm 7eclild...WS. kalw.isi önce oottua• -
r-. ' 'rduran aomuz koımalanmadır. Y ... la. 
san · . .,. deiil, içine kıymet •er..tir_ 

Nir: • Pt"ndini tutamıyarak: 
"Dııını • d, pek ihmal edr~,. ı..enzemiywı ı H 

üatat... Laotae'ai:ı f'- -:. •• - ' :• -- • ;<:r-. rat- tat-
lı tuzlu 1'ir ömür aüıü ".Iluz!,. 

Emin Kimll c:nap vermek üzereydi. Fakat ı.-

(Sonu 8 inoi sayfada) 

ss 
met Şerif daha ••el clanaatlı, O.... döaerekı 

"Fwkallcle Wr te7 4eti1 ••• Bu .. ytaa hepa.ı.. 
de .....ı.r. Bisim .... tklr taraflmas •• ~ 
.... am ........ hqaba ..... ~ ....... 
.....,....., ..... olmadıt-ıaı icldk •ttirea ... 
.... Emia Klmil'ia eöyledlldm aaçma. •• ~ batka 
dq ..,._ olmu. Balar Wr flbia ilci sörünifia. 
........ Wr fe'T cleiilclir._ 

o.- ..... fe'Tl .... dabmtb •• dini.mi,.,.. 
Nihat kadehini aisma sötilwekı 

"Mamafi Emia Kimil'41- pek ayrılan tarafı· 
ms yok!,. dedi. "Bilhaaia iti derhal ciddiye alıp 
hlaefeaini yapmak lıaaUMmda mitterekainis ... Hl-
11 Wsim Omer'i öirenemedinis. Küçük bir teY o
ma maassam lıeyecaalara ıötürebilir. Küçük bir 
pprafm arkumda bir dünya sördütwail aanaecler 
ele koca dÜDJ'ayı sönaed• yqu. IPnd• bit tirli 
ubm iin -•eliti bir kiiaat ltaluncluiw kaaiı
dir.,, 

Soara Om.re dönerek ill•e ettiı 
"Hayata, realit.,,.. ....ıaaderi.. ........ 

•a- ...... - ..,.. kalacak -~ 
v1ca11-,,. •-- kadar 1taa1t Wr _.._ 
.....,_ öinm, Wedilderiıü ta,.U. et ........ 

cloina uimle D-'-•I• ......... sireceklilll,. 
o... ........... 11 

~ WrWsi a-la9M7W V•111• ....... 
W·-,w Füat p ....... r- ımh• s Wsl 
~~ ,..,..a ............ YM', , ....... , 

TAllltll: DW ~· ' tı" ~· ........._ ,_ 
siitanunda J'Qkandan ilrmci utırdald Virvana kelimesi Nir
TaDa ve qaiıdan :rediaci utardaki muhabir kelimeai muhbir 
oh•Sr .:r ...... nilisal'...,... 
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Hollicott1 dan ayrıhş 
Saat dörde kadar kalacağım o

telin önüne bizi otomobili -
mtz saat on birde bıraktı. 
Odamın pencerelerinde teli ve bir 

de banyosu var. Derhal soğuk su 
musluğuna atıldım. Suyun sesini 
büyük bir zevk ile dinliyorum. 

Musluktan akan su odanın harare
tinde ve dumanı çıkıyor. Bir de sı
cak su musluğunu tecrübe etmek is_, 
tedim. Fakat tıkalı, su akmıyor. Su
yun içinde kendi kendime tesir yap
mak için Coue'nin usulünü tatbik e
derek mütemadiyen tekrar ediyo -
rum "Bu banyo soğuktur, bu banyo 
soğuktur!" 

Fakat para etmedi. Biraz serinli
yebilmek için banyodan çıktım. Ya
tağım orada. Artık bu düşünceden 
vazgeçmek lazım. 

Saat dörtte biraz serinlemiş ola -
rak aşağıya indim. 

Holde kimseler yok, cinler top 
oynuyor. Kuru bir İngiliz, elinden 
sinek yelpazesi yere düşmüş, komp
le bir çoy önünde uyukluyor. Bir 
seylAnlı, geceliğe bcnziyen beyaz 
harmanisiyle, üzerinde resimli mec
mualar dolu bir masaya eğilmiş, İs
koçya'da karlar altındaki bir şato 
resmine hayran hayran bakıyor. 

Garip bir çehre! Uzun kulaklarla 
çerçevelenmiş şişman bir yüz. Çin
lilerin burun deliklerine benziyen i
ki delikli bir yunani burun onun iki 
çıkık elmacık kemiklerini ayırıyor. 
Düşük göz kapakları iki tunç fin
can gibi şişkin. Tebessüm mü edi -
yor, yoksa ağzının şekli mi böyle? 
Ben bu çehreyi acaba nerede gör -
düm. 

- Hullo. 
Diye seslenenin Hollicott oldu -

ğunu anladım O kadar muskitola 
bulanmıı ki tere yağından yapılmış 
bir adama dönmÜ§. Elinde bir yığın 
mektup, telgraf ve sair kftğıtlar var. 
Çayını ısmarlıyarak masanın başına 
oturud en iti zarla: 

- Maalesef size refakat edemi -
yeceğim. Bir sürü resmi muhaberat 
var. Dedi. 

Bunu bir bezginlikle söylüyordu. 
Fakat halinde bir memnuniyet se -
ziliyordu. Kulakları uzun seylanlı 
önümüzden geçerek kapıya doğru 

gitti. 

- Bunu birisine benzetiyorum a
ma kime bir türlü bulamıyorum, de
dim. 

Bir defa daha hükümlerinde isa
bet gösteren Hollicott: 

- Buda 'ye dedi. 
Dışarı çıkmak isterken yüzbaşı 

beni alıkoyarak: 

- Bana allaha ısmarladık demi
yecek mi iniz Dü Krusett dedi. 

- Allaha ısmarladık mı? Akşam 
yemeğinde sizi görmiyecek miyim? 

- Hayır size söylerneği unut -
tum. Bir telgraf ald•m. Mutlaka bu 
akşam Trincomales'de bulunmalıyım 
ve artık allah bilir ne vakıt görüşü
rüz. 

Samimiyetle: 
- Sizden ayrılmak beni çok mü

teessir ediyor. Dedim. 
Hollicott: 
- Ben de çok meyusum. dedi. Si

zinle fransızcamı ne kadar ilerleti -
yordum... ' 
Anlıyordum ki hakikaten müte -

essirdi. Karşı karşıa kollarımız sar
kık bir vaziyette müteessirane du -
ruyorduk. 

Bir an sükfıt içinde kaldık. Ben 
bu sükutu ihıat ederek: 

- Kandy'den geçerek Kolombo'
ya gideceğim. Size bir hizmette bu
lunabilir miyim? Dedim. 

Hollicott: 
- Bu benim de hatırıma geldi. 

İşte bu mektup Ladi Laissura'ye, 
bu kağıt Dorothy'ye, şu kart postal 
da Jeriman'a. Kolonele mektup gön
dermiyorum ona resmi şeylerden 
başka bir şey yazmam. Dedi. 

Biribirimizin ellerini sıkarken o
na sordum. 

- Azizim Paris'e, beni görmeğe 
gelecek misiniz? Sizinle orada Sey
lan'dan bahsederiz. 

Hollicott ani bir neşe içinde: 
- Hay hay, dedi. Tekrar biribi

rimizi gördüğümüz zaman artık siz 
bana Jeffry, ben de size Fransis di
ye hitap edeceğim. Dedi. 

- Ne ala dedim. 
Kart vizitlerimizi teati ettik~ Hol

licott'un kartı üzerinde 
Marquis of Duringham 

yazılı olduğunu hayretle gördüm. 
- Size söylemeği unutmuştum, 

dedi. Söylemesi ayıptır ama Marki'
yim. On beş gün evel bir ~eğenim 
öldü. Ailemizin içinde benden baş

ka bir erkek olmadığı için şimdi bu 
unvana ben varis oldum." 

Düşündü, tereddüt eti ve sonra 
genç kızlara mahsus bir hicap ile 
kızararak: 

- Ve biraz da bu sayede yüzbaşı 
oldum, dedi. 

Sordum: 
- Yeğeninizi seV1:rrniydiniz ? 

- Sevemedim. Çünkü onu haya-
tımda ancak bir kere görm~k nasip 
oldu. Çok talihim varmış, dedi. 

- Öyle ise, dedim, bonşans azi -
zim. 
Artık yerini Marquis of During

ham'a terkeden müteveffa Hollicott 
Cheer up, dedi. 

(Sonu var) 

' 
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Yurttan resimler 

ADANA'DA MODERN BiR CADDE 

ULUS 

Çok feci bir hadise 

Bir çocuk beş yaşmdaki 
kardeşini kaza ile öldürdü 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde feci bir kaza olmuş, fotoğrafçı B. Kema
lin on beş yaşındaki oğlu Şahap, kardeşi sekiz yaşındaki Yıldırımı, kazaen 
tabanca ile öldürmüştür. Bu içler acısı hadisenin tafsilatını bildiriyorum: 

Kaş'ta feci I 
B. Kemal Mete Kemeraltı'ndaki fo -bir toğraf atoJyesinde ailesi efradiyle bir -

kamyon 
likte kahvaltı etmekte idi .. Kahvaltıyı 
müteakip Şahap Mete, atelyenin üst 

kazası . kısmındaki yatak odasında, yastığı al -

16 - ~ -1939 

Kaş. (Hususi) - 20 yolcu ile Fini
ke'den Elmalı'ya hareket eden bir yol
cu kamyonu, Elmalı - Finike arasın
da yoluna devam ederken şosede vu
ku bulan bir yıkıntı yüzünden dev
rilmiş ve taşlıklara yuvarlanmıştır. 
Yolculardan ikisi ölmüş, 12 si yara
l:ınmıştır. Beş kişi ile şoför zaraısu· 
brtulmuşlarclır. Adliye i;e el koy
mu§ ve şoför Hacı Bekir tevkif edil -

tında bulunan tabancayı çıkarmış. kur
calamıya başlamıştır. Eski sistem olan 
bu tabanca, kurcalarken birden bire a -
tt'Ş almıştır. Bu sırada ayni odaya gir
miş bulunan kiiçük Yıldırım, kendi ya
tağının yanında duruyordu. Çıkan kur 
şun Yıldırım'ın beynine isabet ederek, 
yavruyu kanlar içinde yere sermiştir. 

Çankırı istasyonu ve yeni büfe 

Yaralı memleket hastanesine nakle -
dilmi se de iki sat sonra hayata gözle
rini yummuştur. Yavruya otopsi ya -
pılarak beyninde saplanan kurşun çı • 
karılmıştır. 

Çankırı istasyon binasında 
yeni tesisler vücude getirildi 

miştir. 

Eskişehir' de kulüpler 
Eskişehir, (Hususi) - Avcılar ku

lübü büyük parktaki binayı kiralamak 
için teşebbüslere girişmiştir. Kulüp bu 
binayı tamir ettirerek bir de gazino 
vücuda getirecektir. Avcılar kulübü 
ayrıca bir de şehir kulübü açacak ve 
gençliği kış günlerinde bu çatı altın
da toplıyacaktır. 

Tedbirsizlikle kardeşinin öliimüne 
sebebiyet vermek suçundan dolayı Şa • 
hap asliye cezada muhakeme edilmiş
tir. 

Çankırı, (Hususi) - Ankara - Zonguldak hattı üzerinde en mühim bir 
merkez olan Çankırı istasyonunun bir çok eksiklikleri tamamlanmaktadır. 
Devlet demiryolları bu yıl istasyonda büfe, memurlar yatakhanesi olmak 
üzere iki bina yaptırmıştır. Bir deb üyük filtre tesisatı kurulmuştur. 

Şahap hadiseyi olduğu gibi anlatmış
tır. İfadesine müracaat edilen B. Ke -
mal Mete gö.,. yaşları içinde bildikleri
ni söylemiştir. Bn. Hadiye Mete ise, 
kurbanı ve suçlusu oğlu bulunan bu 
hadisede şahadete muktedir olamıya
cağını beyan etmiştir. 

Bu hat üzerinde büfeli istasyon o
larak yalnız Çankırı vardır. İyi ter
tip ve tanzim edilen modern yapılı bü-

İstasyon binasının ön kısmı, beton 
karelerle döşenmiş. şehri istasyona 
bağlıyan cadde parkelenmiştir. İstas
yon binasının depo kısmına da ilaveler 
yapılmış ve genişletilmiştir. Yalnız 
yolcuların bekleme salonu çok dardır. 

İzmir ticaret odasının şikayeti 
İzmir (Hususi) - Bazı kuru mey

"acılar ticaret odasına müracaatla 
Malatya'dan İzmir'e getirilen kuru 
meyva ve sepetlerinin tozlu, topraklı 
ve taşl olduğunu söyliyerek şikayet
te bulunmu !ardır. Oda, bu iddianın 
doğru olduğunu tespit ederek keyfi -
yeti İktisat vekaletine yazmıştır. Ma
latya ticaret odası da vaziyetten ha -
berdar edilmiştir. 

Müddeiumumi tesadüfen mücrim o -
lan ve suni taksiri olmıyarak kardeşi -
nin ölümüne sebebiyet veren Şahabın 
tabancasını kurcaladığı sırada içeri gi
ren kardeşinin farkında olmaksızın 
tabancanın ateş almasiyle kurşunun i -
sabet ettiğini ve suçlunun beraetine 
karar verilmesini istemiştir. 

fe törenle açılmıştır. Bu büfe yazın 

Ankara'dan gelen tenezzühçüler için 
de güzel bir istirahat köşesi olacaktır. 
Büfenin salonu, lokantası ve bahçesi 
vardır. 

Filyos istasyonundaki lokomotif ta
mir deposu kaldırılmış ve şehrimize 
nakledilmiştir. - Kadri KORMAN 

Asliye ceza hakimliği, tedbirsizlikle 
kardeşinin ölümüne sebebiyet veren 
ve tabancayı kurcalarken hiç bir ihti -

T arsus'ta bir turfanda sehze 
ve meyva kooperatifi kuruldu 

Konya' da bir elektrikçi öldü 

Konya (Hususi) - Elektrik şirke
ti montörlerinden Osman, şirket de
posunda elektrikli makkabla demir 
direk delerken makinenin içindeki 
tertibat bozulmuş. zavallı genç cere
yana kapılarak ölmüştür. Adliye tah
kikata başlamıştır. 

) at tedbiri almıyan suçlunun türk ce -
za kanununun 455 inci maddesi muci -
hince bir sene müddetle hapsine ve 30 
lira para cezasiyle cezalandırılmasına 
ancak 18 yaşını doldurmamış olduğun
dan cezanın yarısının tenziliyle altı a
ya mahkfımiyetine ve kendisinin mah
kumiyet sabıkası bulunmadığından bu 
cezanın da teciline karar vermiştir. 

Koo~eratif Ankara, lstanbul, Samsun, Sıvas, Malatya, Konya, 
Dıyarbakır, Niğde, Zonguldak'ta satış yeri teşkilatı yaptı. 

T ra ya'da su baskınına 
karşı alınan tedbirler 

Tunca taşmış vaziyette 

Edirne, (Hususi) - Bosna köyünde Nafıa Vekaleti tarafından 
55 bin liraya büyük bir sed inşa edildiğini evelce bildirmiştim. 

Meriç ve Tunca nehirleri bu sene e
piy yükseldiği halde sular Bosna Kö
yünde mecrasını bırakarak köye do
kunmadan geçmiş ve 250 evli büyük 
bir köy olan bu köy su baskını felake
tinden böylece kurtarılmıştır. 

Bundan başka üç sene eve! Ergene
nin Meriçe kavuştuğu Sarhanh köyün-

de de sağlık şartları bozulduğu için 
köy, Kızılay yardımiyle bir kilometre 
geriye kaldırılmıştı. Meriç su baskını
na uğrıyan eski köyün setleri son za
manda Nafıa vekaletinin de yardımiy· 
le ı 5.000 liraya yaptırılmaktadır. İnşa
at yakında bitecektir. 

Trabzon köylerinde mısır tevzii 

----·"-...... tf-•• 

Trabzon (Hususi) - Milli Şefimiz Ba§vekillikleri zamanında 

yaptıkları bir seyahatte mıntakamız köylerindeki köylülere Ziraat 
Bankası vasıtasiyle maliyet fiyatına mısır verilmesini emir buyurmuş
lardı. O vakittenberi mıntakamız köylülerine mısır dağıtılmaktadır. 

Gönderdiğim resim, Sürmene köylerinde üçüncü umumi müfetti§ Tah
sin Uzer'in buğday tevzii tetkik iıini 1ıtÖstermektedir. 

Tar:rns (Husu
si) - memeleketi
mizde ilk turfan
da sebze ve yaş Ü· 
züm istihsal eden 
Tarsus bağcıları 
ve bahçecileri na
mına Tarsus tica -
ret odasının tc§eb
büsü ile bir ... satış 
Kooperatifi kurul 
muştur. Koopera -
tif bu sene Anka
ra İstanbul, Sam
sun, Sivas ve Ma-
latya, Diyarbakır, 

Zonguldakta satış 

yerleri teşkilatını 
ikmal edf'r•1• ıw .. 
ıyc:te geçmiştir. 

Devlet Ziraat İş-
letmeleri kurumu-
nun Tarsus çiftli· 
ği nümune tarlala
rında yetişrilmiş 

turfanda sebze 
mahsulü Koopera

Kooperatifte 

furf andalar 
tifin satış mağaza· gönderiliyor 
sının açılma töreni 
münasebetiyle An-,------
karaya yapılan ilk sevkiyata hasredil 
miştir. Bu hayırlı teşebbüse Tarsu
sun münevver zenginleri fahri olarak 
hizmet etmekte ve idare heyetini teş 
kil etmektedirler. İş Bankasının Tar
sus şubesi, kooperatifin kredi ihtiya
cını tamamiyle karşılamak için mer
kezden müsade almış ve her türlü 
yardımı yapmıştır. 

Kooperatifin ilk faaliyete geçtiği 
gün, şimdiye kadar masrafının bede
lini eline geçiremiyen müstahsil bir 
misli fazla kazanç temin etmiştir. İs
tihlak pazarlarına noksan sebze ve 
meyve gönderilmesi yüzünden hayat 
pahalı bir hal alıyordu. Kooperatif 
yapacağı muntazam sevkiyat1 ile is
tihlfik pazarlarının satış fiyatlarını 
normal bir hadde indirecektir. 

Bir adam karısını yaraladı 

İzmir, (Hususi) - Kızılçullu'daki 
at yarışlarında Hasan adında bir adam 
karısı 24 yaşında Gülsüm'ün pastacı 

Ali adında yabancı bir adamla kolkola 
gezdiğini görmüş, kunduracı bıçağıy 

le karısını yaralamıştır. Hadise kala
balık ortasında olmuştur. Yaralı kadın 
sıhi imdat otomobiliyle Memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

E.ge' de çeltik ziraati 

İzmir (Hususi) - Ziraat Vekaletı 
namına Ege mıntakasının çeltik ziraa
tini tetkikememur olan mütehassıs B. 
Harun Onuk ve. Aydın sıtma mücade
le reisi doktor Abdurrahman şehrimi
ze gelmiş, Torbalı'ya giderek burada
ki pirinç ekimini gözden geçirmişler
dir. Netice, müspettir. Zerriyatın, hal
kın sıhatine dokunacak bir şekilde ol
madığı anlaşılmıştır. Heyet, buradan 
Denizli'ye hareket etmiştir. 

Bergama' da 

Atatürk günü 

111> • 

Bergama, 14 (Hususi) - Ebedi Şef 
Atatürk'ün Bergama'ya şeref verdik -
!eri tarihi günün yıldönümü heyecan
lı tezahüratla kutlandı. Ebedi şefin 
büyük hatırası içten gelen sevgi ve i
nanla yaşatıldı. Gündüz spor alanına 
toplanan bergamalılar ebedi şeflerini 
tazimle andılar, ebedi şefin izinde mil
li şefin emrinde tek kütle olarak yü -
rümeğe and içtiler. Gece halkevinde 
heyecanlı hitabeler biri birini takıp 
etti. 

İzmir'de büyük bir 

tütün deposu 
İzmir (Hususi) - İnhisarlar idare

si tarafından Alsancak'ta inşa edile -
cek olan büyük tütün deposu (740) 
bin liraya çıkacaktır. İnşaat {940) da 
bitmiş olacaktır. 

İzmir Ticaret Odasında 
Atatürk köşesi 

İzmir (Hususi) - Şehrimiz ticaret 
odası idare heyeti, oda konferans sa
lonunda bir "Atatürk köşesi" ihdası
nı kararlaştırmıştır. Buraya, ebedi şe
fin büstü ve bilhassa İzmir'e ait hatı
ralarından bir çok fotoğraflar kona -
caktır. 

({ardeşini uykuda ağsr yara'a1'1 
1 İzmir (Hususi) - Bandırma'da or
ta mahallede oturan İsmail oğlu Hiı
seyin Deveci, eski ve ailevi bir husu -
met yüzünden, kardeşi Mustafa'yı uy
kuda bastırarak muhtelif yerlerinden 
ağır surette y<ıralamış ve yakalanmış
tır. 
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IB~~ükit©ı~ Aınkaıracdla 
- -~ 

Demirspor lstanbul'lu 

takımı 2-0 mağlOp etti 
_, •.....•..•................•..........• . ~ 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Mektepler arası futbol . 

-. . . . . . . . . . . . . . . . . 

U[US 

Milli kümedeki iki maçını 
oynamak üzere şehrimize ge
len Beşiktaş takımı dün ilk kar 
ıılatmasmı Demirsporla yaptı 
ve O - 2 yenildi. Tribünler baş
ta·nbaşa dolu idi. Şeref tribü
nünde Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu ve bazı me
buslarımız bulunuyorlardı. 

Gazi lisesi - Sanat okulu 
Saat: 10.30 antrenman sahası 

Orhan birinci golü attı 
Atletizm teşvik 
müsabakalan 

j • 
~· 

lıte atletik bir vücut I.60 dan 
Cl§ıyor 

:Ankara kaz.anacak mı? •• 

Jşte neticeye yaklaşıyoruz 

Halbuki böyle başlamıştık. 

Ankara'nın galibiyeti ile ne
ticelenen bu maç hakkında 
şehrimizde bulunan Akşam 
spor muharriri tanınmış spor 
yazıcısı B. Ulvi Y enal'ın yazı
sını koyuyoruz: 
Ankara·nın modern ve güzel stadın

da ilk defa olarak maç seyrediyorum. 
On sene evel çamur ve toz içinde bata 
çıka oynadığımız saha yerine bugün 
hakiki bir abide dikilmiş. o bir avuç 
spor heveskarına mukabil on binden 
fazla seyirci sahanın dört tarafını çe
viren tribünlerde rahat rahat maç sey
rediyor. 

Bu stat Ankara'da Avrupai bir spor 
hayatı ve muhiti yaratmış. Dünkü 
maçta Beşiktaş'ı yenen amillerden bi
ri de, hiç şüphesiz, Ankara spor haya
tındaki bu devamlı tekamüldür. Bu i
lerleyişin bugün (2 - O) olan neticeyi 
daha fazla açmasına intizar etmek la
zımdır. 

Büyük maçtan evel seyircileri oya
lıyan muhtelif atletik hareketler ve 
bayanlar arasındaki voleybol maçı 

seyircilerin her dakika hadiselerden 
haberdar edilmesi, sahanın içinde vü
cuduna lüzum olmıyan kimselerin bu
lunmaması organizasyona verilen ehe
miyeti göstermek itibariyle şayanı 

kayıttır. 

Beşiktaş - Demirsopr maçından e -
vel seyircilerin mühim bir kısmı si • 
yah beyazlıların galibiyetine intizar 
ediyordu. Hakikaten Beşiktaş geçen 
hafta güzel bir oyunla Fenerbahçe'yi 
(3 - O) mağlup etmişti. Bu açık gali -
biyetten ziyade siyah beyazlılar geçen 
pazar uzun paslı, neticeyi kolay alan 
açık ve iyi bir oyun göstermişlerdi. 
Neticeyi evelden Beşiktaş lehine tah
min etmek yanlış değildi. Fakat maç 
tahmin edildiği şekilde cereyan etme
di ve Beşiktaş'ın (2 • O) lık haklı bir 
mağlubiyetiyle neticelendi. 

OYUN 
Takımlar tam zamanında sahaya 

çıktılar ve maç ilan edildiği saat ve 
dakikada başladı. Hakem Muzaffer'
di. Takımlar şu §ekilde dizildiler: 

Beşiktaş: 

Mehmet Ali - Hüsnü, İbrahim -
Hüseyin, Bedii, Feyzi - Hayati, 

Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Demirspor: 
Hilmi - Gazi, Şevket - İbrahim, 
İbrahim, Kamil - Mustafa, Arif, 

Orhan, Orhan, Zeki. 
Beşiktaş oyuna yavaş başladı. İlk 

beş dakika Demirspor'un acele, netice 
alamı yan akınlarını seyrettik. Mehmet 
Ali kale önüne düşen topları rahat ve 
soğuk kanlı hareketlerle tutup uzak -

laştırdı. 
Onuncu dakikaya doğru Beşiktaş i-

şi sıkı tutmağa çalıştı. Sağdan Hayati 
ve Hakkı bir iki tehlikeli akın yaptı
lar. Nazım demarke vaziyette yakala
dığı topu havadan avutta attı. Hak -
kı'nın da kapalı zaviyeye çektiği şut 
yukarıdan gitti. 

Oyun on beşinci ~akikada müs~vi 
bir cereyan aldı. Beşıktaş takımı, bıl -
hassa Hüsnü ve Feyzi topu mütema -
diyen havaya kaldırıyorlar. Demirspor 
yerden oynuyor. Ankaralı oyuncula -
rın seri hareketleri karşısında Beşik
taş hücum hattı, geçen haftakinin ak
sine ortadan kısa paslı ve ağır bir o
yun oynuyor. 

Yirminci dakikaya doğru Beşiktaş, 
bu oyuna rağmen, gene bir müddet a-

ğır bastı. Hakkı'~ın müsait v~iyet~e 
yakaladığı top elıne çarptı. Guzel bır 
kafa vuruşunu da kaleci Hilmi yaka -

)adı. 

Demirıpor'un birinci sıolü: 
Yirmi sekizinci dakikada sağ açık 

Zeki ortadan aldığı bir pasla Hüse -
yin'i geçti. Yerden santrfor Orhan'a 
pas verdi. Orhan üzerine gelen lbra
him'i sağ tarafından geçerek, topu 
yerden ve sol köşeyi bulan b.ir şiltle 
kaleye gönderdi. Mehmet Alı kontr
pie kalmakla beraber yatsaydı belki 
gola mani olabilirdi. 

Beşiktaş bu golden sonra biraz can-
lanır gibi oldu. 

üst üste iki korner kazandı. Bun • 
lardan birini müdafa uzaklaştırdı. Di-

Hukuk F. - Konservatuvar 
Saat : 12 iç saha 

BOLGE KUPASI 
Galatasaray - Harbiye 

Saat: 13.45 iç saha 

Milli Küme 
ANKARAGUCO

BEŞ1KTAŞ 
Saat: 16.30 

Voleybol : Kızlar arasmda 
Hukuk F. - Gazi T. E. 

Saat: 15.30 

Bisiklet: 150 kilometre 
Saat: 7 

Akköprü süvari karakolundan 

ATLETİZM 
Teşvik müsabakaları 19 mayıs 

stadyomu saat: 15.30 

._,,,.,.,, ••••••••••• ,, ••••• ,.,,,,,,, •• , r 
ğerini kaleci güzel bir blokajla hava
dan aldı. 

Beşiktaş'ın tazyiki uzun sürmedi. 
Haf hattı çok geride kalıyor. Sağ a -
çık Mustafa'nın sürati lbrahim'i müş
kül vaziyetlere sokuyor. Sol açık Ze
ki'nin oyunu favullü olmasa takımı i
çin daha faydalı olacak. 

Beşiktaş'ın kaçan Kolü: 

Dün yeni bir 
Ankara rekoru 

kırıldı 
Evelki hafta bıışlıyan atletizm teş

vik müsabakaları dün de yapıldı. 15.30 
da manialı koşu, müsabakaların meb
deni teşkil etti. Sırasiyle ve intizamla 
başarılan müsabakalar neticesinde bir 
de yeni Ankara rekoru kazanıldı. Ci
rit atmadaki bu rekoru Ankaragücün
den Mustafa Özçelik ciridi 46.65 met
reye atarak kazandı. Atletimizin mu
vaffakiyetini tebrik ederiz. 
Diğer teknik neticeler şudur: 

80 M. (Gençler) seçme il. 
1.) Süha 10.5, 2.) Ömer 10.6, 3.) Na

sih ve İsmail 11.6, Ag. 

1.000 M. (8üyÜkler) 
1.) Galip Ds. 2,43.4, 2.) Ökkeş Ag. 

2,43.8, 3.) Adnan Ds. 2,47.4. 

200 M. (Büfükler) 
Muhsin H . . Y. 24.7, Şevki Ds. 24.9, 

İbrahim H. 1. Y. 25.2. 

3 aclım atlama (Büyükler) 
1.) Abdurrahman H. 1. Y. 13.60, 2.) 

Galip H.t.Y. 13.4, 3.) Muhsin H.1.Y. 
11.85. 

Cirit atma (Büyükler) 
1.) Mustafa Özçelik Ag. 46.65 l Ve

ni Ankara rekoru), 2.) Mustafa Kap
lan Ds. 41.65, 3.) Turgut H.l.Y. 40.05. 

Yükıek (Büyükler) 
1.) Jerfi Gü. 1.65, 2.) Rahim G.B. 

3.) Cihat G.S. 

Devrenin sonlarına doğru Şeref, u
zun zamandanberi görmediğimiz gü
zel bir şilt çekti. Sağdan ve havadan 
gelen bir ortayı vole bir vuruşla, şim- • 
şek gibi bir şiltle Demirspor kalesine 
gönderdi. Direğe çarpan top geri dön
dü. 
Be§iktaş devreyi beraber bitirmek 

fırsatını kaçırmıştı. 

Böyle uğra§tık .. Güreş müsabakalar• 
hattaya başhyor 

Devre (1 • O) Demirspor'un galibi
yeti ile bitti. 

lKINCI DEVRE 
Beşiktaşlıların bu devreye daha se

ri ve canlı bir oyunla başlıyacaklarını 
umuyorduk. Fakat aksine siyah beyaz
lılar daha durgun, daha ağır oynu • 
yorlardı. 

Demirspor hücum hattı fazla acele 
ettiği ve kale önünde forvetler şüt 
çekmek mesuliyetini Üzerlerine al -
mak istemeyip fazla pas yaptıkları i
çin netice alamıyorlar. Hüsnü tYı -
mının durgunluğuna sinirlenmiş hır

çın bir oyun oynuyor. Demirspor 
santrhafının yerden ve sıkı bir şütü 
kale direğinin yanından geçti. Beşik
taş kalesi gol tehlikesi atlatmıştı. De
mirsporluların hakim oyunu devam e
diyor. 

Demirıporun ikinci t(olü: 
Onuncu dakikada Beşiktaş sağ hafı 

Hüseyin korner civarında lüzumsuz 
bir favul yaptı. Zeki bu favulü hava
dan ve güzel bir vuruşla ortaladı. Be
şiktaş müdafaası rakiplerini iyi mar
ke etmemişti. Arif kale önündeki ha
reketsizlikten istifade ederek topu 
Mehmet Ali'nin elleri üzerinden ağla
ra gönderdi. 

Vaziyet (2-0 olduktan sonra Be
şiktaş harekete geçmeğe çalıştı. De -
mirsporluların maneviyatı artmış, bu
na mukabil beşiktaşlılar sinirlenmiş -
ler ve oyunları bozulmuştu. İbrahim'le 
Feyzi yer değiştirdiler. 

Demirspor müdafaası sıkışık oynu
yor. Hakkı ve Şeref de israrla ortadan 
ilerlemeğe çalışıyorlar. Demirspor 
sontrhafı ve iki beki iyi oynuyor. 

Bu sırada Demirspor bir gol fırsatı 
kaçırdı. Santrfor Orhan eşapelik bir 
pas aldı. Beklerden sıyrıldı. Altı met
reden attığı şilt havadan gitti. 

Beşiktaş'ın sıkışık müdafaa karşı • 
sındaki neticesiz hakimiyeti bir müd
det daha devam etti. Otuz beşinci da
kikadan sonra beşiktaşlılar bozuldu -
lar, sinirlendiler ve mağlubiyeti kabul 
eder bir oyun tutturdular. 

Demirspor, galibiyetin verdiği hız -
la enerjik oyununa devam ediyor. Maç 
gittikçe bozulduğu bir sırada (2 - O) 
Demirspor'un galibiyeti ile bitti. 

Ncuıl oynadılar? 
Demirspor galibiyeti hak eden gü -

zel ve enerjik bir oyun oynadı. Kale
ci, iki bek ve santrhaf muvaffak oldu-

lar. Kamil, ve emekdar maraton İb -
rahim de canla başla çalıştılar. Hücum 
hattında Mustafa birinci devrede sü
ratinden istifade etti. Arif havadan 
gelen toplarda muvaffak oldu. Santr -
for Orhan'ın idaresi, İnsayet Orhan'
ın geri ve ileri çalışması iyi idi. Zeki 
çok favüllü oynuyor. 

Beşiktaş takımı çok ağır ve bir haf
ta evelki ile kıyas kabul etmez bir o
yun oynadı. Şerefin direğe çarpan şü
tuyla birinci devrede beraberliği elde 
etseydi belki neticeyi değiştirebilirdi. 
Takımda fert itibariyle beklenen ran
dımanı veren oyuncu, Hüsnü müstes
na, yoktu. 

Hakem Muzaffer'in idaresi vasattı. 
Soğukkanlılığı iyi idi. 

Beşiktaş - Ankarat(ÜCÜ maçının 
neticen ne olabilir? 

Beşiktaş, dün, umulmıyacak dere -
cede fena bir oyundan sonra mağlup 
olmuştur. Bunun başlıca sebebi geçen 
haftaki muvaffakiyetin verdiği yer -
siz emniyettir. Beşiktaş'ın Ankaragü
cü'ne karşı mağlup olduğu takdirde, 

milli kümedeki derecesi çok düşecek
tir. Siyah beyazlıların bunu nazarı iti 
bare alarak, iyi bir oyun oynamağa 

çalışacaklarına şüphe yoktur. Beşik -
taş'ın normal bir oyuniyle, Fenerbah
çe ve Vefa karşısında seyrettiğim An
karagücü'nün oyunlarını mukayese e
decek olursak bugünkü neticeye rağ
men galibiyet şansını Beşiktaş'a ver -
mek mecburiyetinde kalırız. 

Ulvi YENAL 

Kızlar arasında 
voleybol 

Gazi 1 erbiye E. 
takımı Tarih 
F akü/lesini 

gendi 
Maarif Vekaletinin geniş ve güzel 

bir programla spor sahasına sevket
tiği genç mektepliler arasındaki mü
sabakalar yurdun her köşesinde ha
raretle devam etmektedir. Bu arada
da genç kızlarımız Voleybol müsaba
kalarına başlamışlardır. 

Dün 19 Mayıs stadyomunu doldu
ran binlerce seyirci önünde başlıyan 

Voleybol maçlarının ilk karşılaşma

sını Ziraat enstitüsü ve Tarih dil 
coğrafya fakültesi takımları oynıya

caktı. Fakat Ziraat enstitüsü takımı 

gelmediğinden Tarih Dil ve Coğraf

ya fakültesi takımı hükmen galip 
geldi. Ve bu takım Yüksek Beden ter 
biye enstitüsü takımı ile hususi ma
hiyet,!e bir müsabaka yaptı. Ve güzel 
olduğu kadar da heyecanlı geçen bu 
müsabakanın ikinci devresi de üsütn 
bir oyun oynıyan Gazi Terbiye ens
titüsü takımının galibiyeti ile nihayet 
buldu. 

Kızlarımız arasındaki Voleybol 
müsabakalarına bugün saat ı 5.30 da 
19 Mayıs stadyomunda devam edile· 
cek ve Mülkiye mektebi ile Tarih 
Dil ve Coğrafya fakültesi takımları 
karşılaşacaktır. 

Mektepliler.in 
maçı 

Ticaret, Maarif Cemi
yetini, Mülkiye, Tarih
Dil Fakültesini yendi 
Dün her tarafta olduğu gibi Anka

ra'nın gene canlı spor günlerinden 
biri oldu. Milli küme maçları dşında, 
mekteplilerin futbol maçları bu ha
rekete bir kat daha canlılık vermiştir. 

.Milli güreş takımımız Avrupa şam
piyonasına iştirak etmek üzere Oslo
ya hareket ederken muhtelif bölge
lerdeki güreşçilerimiz de Türkiye 
birinciliklerine hazırlanmaktadırlar. 
Bu hususta malUmat vermesini rica 
ettiğimi!'. Ankara bölgesi ajanı B. Ha
lil bize şu beyanatta bulunmuştur: 

"- 22 nisan cumartesi günü güreş 
salonunda Ankara bölgesi güreş teş

vik müsabakalarına başhyacağız. Bu 
müsabakalara kulüpler her siklette a
zami iki sporcu ile iştirak edebilecek
tir. Tolerans bir kilo olacaktır. 

29 nisanda da takım teşvik müsa
bakaları olacak ve 7 Mayısta Greko -
Romen bölge güreş birinciliklerine 
başlanılacaktır. Haber aldığımıza gö
re Türkiye Greko - Romen birincilik· 
leri de 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde 
Ankara'da yapılacaktır. Bölgemiz bu 
sene Türkiye birinciliklerine tam ve 
hazırlıklı olarak girecektir. İyi neti· 
ce alacağımızı kuvetle umuyorum.,, 

Güreşte müsabaka müddeti 
değişti 

Beynelmilel güreş federasyonun
dan alınan bir tebliğe göre Greko -
Romen güreşlerde müsabaka müdde
ti serbest güreşte olduğu gibi 15 da
kikaya indirilmiştir. 

Bu haber güreşçiler arasında oldu
ğu kadar, seyircileri de memnun et· 
mi~tir. 

Bu maçlardan 19 Mayıs stadyomu 
nun antreneman sahasında erkek li- • 

.. 
sesi fransızca muallimi B. Vahdinin 
idaresinde yapılan Maarif Cemiyeti 
lisesi - Erkek lisesi müsabakası mek
tepliler arasında büyük bir alaka u
yandırmıştı. 

Saat tam 14 de başlıyan bu karşı
laşma Ticaret lisesinin 7 - 1 gibi mü
him bir galebesiyle neticelendi. 

Dün büyük maçtan evel 19 Mayıs 

stadyomunun çimen sahasında Mülki· 
ye ile Tarih, Coğrafya, Dil fakültesi 
takımları oynadılar. İçlerinde çok de 
ğerli oyuncular bulunan Mülkiye ta· 
kımı bu müsabakayı 14 - O gibi geniş 
bir farkla kazandı. 

Daha ilk dakikalarda oyuna hakim 
olduklarını gösteren Mülkiyeliler bi
rinci devreyi O - 7 bitirmişlerdi. Bu
na yedi golde ikinci devrede ilave et
tiler. Gol! diye baiırdık. 
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Günün meseleleri : 

Koordinasyona doğru 

MalGmdur ki, bir memleketin eko
nomik müesseseleri arasında, devle
tin iktisadi hedefine ve o hedefe var
mak için güttüğü prensiplere uygun 
bir ahenk kurulmazsa, o memleketin 
umumi iktisadi gidişinde bu ahenk
sizliğin zararlı ve menfi tesirleri dai
ma hissedilir .. 

Bahusus bu ahenksizlik, o mım
leketin iktisadi hareket kanalları o
lan nakil vasıtaları arasında olursa, 
bu zararın çerçevesi daha ziyade ge
nişler. 

Buna misal olarak, bir kaç sene e
velindenberi bazı Avrupa memleket
lerinde ve nakil vasıtaları arasında 
hüküm sürmüş olan rekabeti zikrede
biliriz .. 

Cümhuriyet Türkiyesi ise, iktisadi 
kalkınma savaşında en ziyade hızlan
ma ihtiyacında olan memleketlerin ba 
şında gelenlerdendir .. Bu savaşın a
na temeli de, veya ana temellerinden 
biri de, istihsal kaynaklariyle - istih
lak pazarlarını biribirine bağlıyan na
kil vasıta ve müesseselerimizdir.. • 

Bunlar, ayni gayeye mütevecih ve 
müvazi bir çalışma ahengi içinde yü
rütülmezlerse, aralarında, daima bi
ribirini itici ve kakıcı bir sürtüşme 
basıl olabilir. Ve bu da, memleketin 
iktisadi faaliyetleri üzerinde hiç ol
mazsa zararlı bir gevşeklik vücuda 
getirebilir. 

Onun içindir ki, Cümhuriyet Halk 
Partimizin programında: 

"Ksra, deniz, ve hava münakalesi
nin düzenlenmesine ve gelişmesine 
çalışmak, bu üç çeşit nakil vasıtala
rının yurda tam değerinde fayda ve
rebilmesi için, işletme ve tarifelerin
de biribirini tamamlayıcı ve biribiri
ni kollayıcı bir ahenk kurmayı, yur
dun ekonomik ihtiya~larından say
mak,, prensibini tesbit ve ilan etmiş
tir. 

Parti programımızın tesbit ettiği 
bu (Koordinasyon) prensibini reali
ze etmenin ilk adımını, ikinci Refik 
Saydam hükümeti, (Muhabere ve mü
nakale) vekaletini kurmakla ve ona 
demir, deniz ve hava yolları işletme
lerini bağlamakla, atmış bulunuyor. 

Bu üç çeşit nakil müessesesi mem
leketimizin ye ane esaslı nakil or
ganları olduğu halde, hem ayrı ayrı 

vekaletler emrinde, ayn ayrı idare 
zihniyetleriyle hem de ayn ayrı idare 
sistemleriyle ve gayri müsavi şartlar 
altında çalışmak mecburiyetinde idi
ler •• 

Bu vaziyet içinde evela demir ve 
deniz yoları arasında ahenkli bir 
(İtinerer) tanzim ve tatbik etmek 
mümkün olamiyor veya çok güç ve 
zaman kaybettirici uğraşmalara sebe
biyet veriyordu Çünkü aradaki dü
şünce ve fikir farklarını kestirip ata-
cak tek bir başa bağlı değillerdi.. 

Demiryoları ile denizyolannın bi
ribirine yolcu ve eşya verdiği iskele 
ve limanların, Samsun, Zonguldak, 
Sirkeci, Haydarpaşa. Derince, 1zmit, 
Mudanya, Bandırma, 1zmir, Mersin. 
Payas veya lskenderun gibi en belli 
başlı ana iskele ve limanlarımız oldu
ğu düşünülürse, bunun ehemiyeti da
ha iyi anlaşılır .. 

Bütün bu liman ve iskelelerin ik
tisadi hinterlandları, 600 - 700 kilo-

Yazan : Ali· Rıza Erem 
Çoruh Mebusu 

ması, halk için, kolaylık, çabukluk ve 
hatta ucuzluk bakımlarından ne ka
dar faydalı ve memleket iktisadı için 
ne kadar değerli bir netice verirdi .... 

- Sonra, dahili idare rejimleri de 
farklı idi. Mesela demir ve hava yol
ları idarelerinin, bütün taahhütler ve 
masrafları Muhasebatı umumiye ka
nunun hükümlerine göre ve Divanı 
muhasebatın vizesine; bütün müba
yaaları arttırma ve eksiltme kanunu
nun hükümlerine tabidir .. 

Halbuki gene aynı nakil mevzuu 
üzerinde çalışan, denizyoları ve li
manlar idareleri bu kanuni kayt ve 
mecburiyetlerden azade ve serbestir
ler .... Şüphesiz, bu iki idare rejiminin 
de ayrı ayn fayda ve mahzurları var
dır; biz burada onlardan bahsedecek 
değiliz. Ancak farkı, ahenksizliği gös 
terrnek için bir misal olarak bahset
mekle iktifa ediyoruz .. 

Şimdi, böyle başka başka idare kayt 
ve şartları altında, başka başka teknik 
ve organizasyon metodları içinde, ça
lışan aynı nakil mUesseselerinin, mem 
lekete verimleri de elbet başka başka 
olur.. Ve her halde umumi olarak 
(rasyonel) ve (koordine) bir işletme
nin vereceği randımanlı neticeyi ve
remez .. 

Hiç şüphe yok ki, yeni (Muhabere 
ve münakale) vekaletimiz, bugünkü 
çeşitli nakil müesseselerimiz arasında 
ki bu farkları ve ahenksizlikleri kal
dırarak; her üç idarenin, memlekete 
tam değerinde fayda verebilmeleri i
çin, bir taraftan işletme tarzlarında 
ve dahili idare sistemlerinde, hiç bir 
emek ve malzemenin ziyaına meydan 
verrniyecek organizasyon metodları
nı; diğer taraftan ücret tarifelerinde, 
ve bu tarifelerin tatbik usul ve şekil
lerinde, tatbik edenler için de, tatbik 
idilenler için de kolaylık, çabukluk 
ve ucuzluğu temin edici teknik me
todları tadil, islfilı ve tevhit ederek 
bu müesseseleri koordineleştireceği
ne ve rasyone/leştireceğine şüphe 

yoktur .. 
Bunun garantisi ise, ikinci Doktor 

Refik Saydam hükümetinin, bu yeni 
vekaletinin başına Çetinkaya'yı getir
miş olmasıdır .. 

600.000 ki~i i~in 
150.000 otomobil 

Amerika'da San-Fransisko şehrinin 
nüfusu 600.000 dir. Halbuki şehirde 
150.000 otomobil vardır. Herkes işten 
çıktı mı, doğru direksiyon başına • 

Fakat bu işte en çok tehlike mektep 
çocuklarının başındadır: Her sene pek 
çok çocuk ezilir. Fakat şimdi, akşa • 
mın en kalabalık saatlerinde çocukları 
ezdirmemek için onlara yol göstere -
cek ve nezaret edecek 3.000 kadar 
(toy) vardır. Bunlar polis çocuklar -
dır. 

lngiltere'nin hava programı 
Londra, 15 a.a. - Deyli Telegraf 

gazetesinin yazdığına göre, hava ne • 
zareti şimdiye kadar derpiş edildiğin
den çok daha geniş bir hava programı 

metre arasında demiryollarına malik- hazırlamaktadır. 
tirler.. Bundan böyle tayyare imalatı ve in-

- Bundan başka, gene bu idare gilizlerin hava kuveti hakkında resmi 
zihniyet ve sistem farkları yüzünden, hiç bir akam neşrolunmıyacaktır. 

şimdiye kadar, demir - deniz yolan 1940 senesi için 3.500 ilk saf harp 
arasında mlişterek (tek hamule sene-\ tayyaresi bulundurulmasını derpiş e
di) ile eşya yollamak usulü konama- den 1938 programının kifayetsizliği 
mıştır •• Halbuki böyle bir usulün kon- görülmüştür. 

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

Bir otobüs kazası j 

, . . . ... 

Mecidiye köyünde bir kiıinin ölümiyle neticelenen bir otobü• 
Aa.za•ının vukubulduğunu dünkü sayımızda haber vermi§tik. Yu
kardaki re•İm, bir su arabasiyle çarpı§an otobüsün bir hendeğe 
yuvarlandıktan •onraki vaziyetini göstermektedir. 

ULUS 

Polonya'da 
fena muamele 
gören Alman 

tabeası 
Gleivitz, 15 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Polonya' da, bilhassa yu
karı Silezya'da alman aleyhtarı git
gide artmaktadır. Almanca konuşmak 
veya beyaz çoraplar giymek, sokak
larda dövüşmek ve vurulmak için ka
fidir. "Genç Polonyalılar cemiyeti" 
azası bu hususta bilhassa büyük bir 
faaliyet göstermektedir. 

Pessde bir çok alınanlara fena mu
ameleler edilmiştir. Altdorda üç ve 
Plessde de dört alman almanca konuş 
tukları için sopalarla yere serilmiş
lerdir. Pless şehrinde bir alman kızı, 
mağazada almanca konuşarak eşya 
istediği için polonyalı gençler tara
fından çirkin muameleye uğramış

tır. 

Beyaz çorap giydiklerinden dolayı 
da iki alman ağır surette yaralanmış
lardır. 

Katovitze'de arkadaşlarını almanca 
çağıran 13 yaşında bir çocuk dövül
müştür. 

Fransa ve lngilterenin 

Tancada gözü varmış 
(Başı ı inci sayfada) 

İngilterc'nin Tanca'yı işgal ve İspan
yol Fasını istila niyetinde oldukları
nı ima ediyorlar. Bu tahrikfuniz ima
ların bu bölgede muhtemel bir hare
keti hazırlamak ve haklı göstermeğe 
matuf bir matbuat kampanyası açmak 
gayesini istihdaf edip etmediği ve 
bunda bir kısım alman filosunun gön
derilmesiyle bir münasebet mevcut 
olup olmadığı düşüniilmeğe Jayiktir. 

Filhakika Giornale d'İtalia diyor 
ki: 

"Tanca'ya gelen arapların sayısı 

her gün artmaktadır. Fas, Meknez ve 
Merakeşten gelen ve her şeyi yapma
ğa amade bulunan bu araplrır hususi 
surette mi gönderiliyorlar? Tanca, si
vil kıyafette fransız subaylariyle do
ludur. Fransız erkanıharbiyesiyle in
giliz bahriyesinin Tanca hakkındaki 
maksatları nedir? 

Gazete, fransız ve İngiliz sivil ve 
askeri makamlarının bir konferansın
dan ve bu konferansın tehlike halin
de Tanca için bir nevi sivil ve askeri 
junta teşkilini derpiş eylediğini bil
dirmektedir. 

ltalya'Ja askeri hazırlıklar 
Londra, 15 a.a. - Deyli Telegraf 

gazetesinin !talya'dan öğrendiğine 
göre, askeri hazırlıklar faaliyette de -
vam ediyor. Napoli'de asker sevkiya
tı için bütün hususi otomobillere cihe
ti askeriyece vaziyet edilmiştir. 

Alman kıtalarının İtalya'ya girişi -
nin tevakkuf ettiği zannediliyor. Bu 
münasebetle Milano'da sokaklarda be
yannameler dağıtılmış ve dost diye 
gelen alınanların f ransızlardan çok 
daha fena oldukları halka bildirilmiş
tir. 

Ana vatan filosu da icabeder•e 
denize açılmai!a hazır bulunacak 

Londra, 15 a.a. - Bir alman filosu
nun yakında İspanya'ya gideceğine 
dair verilen haber üzerine salahiyetli 
deniz mahfillerinde anavatan filosu -
nun icap ederse derhal denize açılma
ğa hazır bulunduğu beyan edilmekte
dir. 

Bununla beraber paskalya dolayı -
siyle verilen izinlerin kaldırılmasına 
lüzum görlilmemiştir. 

22 nisanda bir İngiliz taburu Cebe -
lüttarık'a sevkedileccktir. 

Franaız - ltalyan hududunda 
Milano, 15 a.a. - Korriera della Se

ra Fransa'nın italyan hududunda, Ni
ce'de harp havasını şiddetle körlikle
diğini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre tahkimat gece 
gündüz devam etmekte ve halk Iran -
sız askerlerinin nümayişlerini görmek 
için kışlalar önünde toplanmaktadır. 

Şehrin civarına hava müdafaa topları 
konulmuş ve asker nakliyatı için bil -
tün htısusi otomobillere vaziyet edil -
miştir. 

Geceleri jandarmalar evleri dolaşa
rak silah altına çağırılanlara seferber
lik emrini tevdi eylemektedir. 

İtalyan gazeteler, fransız hudut 
mıntakasında Nice, Draguignan ve di
ğer yerlerde italyanların fransız jan
darması tarafından tevkif edilmekte 
olduklarından bahsederek bu tevkifa
ta şiddetle hücum ediyorlar. 

Giornale d'İtalia Fransa'nın İtalyan
lara karşı seferber olduğunu yazıyor. 

Biribirini tamamlıyan garantiler 
Atina, 15 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: BB. Çemberleyn'in ve Daladi
ye'nin beyanatları hakkında tefsirler
de bulunan gazeteler, italyan hükü -
metinin çok vazıh ve kati teminata 
bu beyanatın aynı kati ve resmi ifade 
ile ilave edildiğini yazıyor ve diyor 
ki: 

Elen milleti bu suretle hakkının ve 

Hadiselerden 
sonra •.• 

(Başı 1 inci sayfada) 

milli müdafaa bütçesine iki bu
çuk milyon liralık bir zammı ka
bul etti ve harp mükellefiyetleri 
kanununun muhtelit bir encü
mende müzakeresi kararını aldı. 

Hadiseler, intihabın yenilen
mesi kararının isabetini teyit et
ti. Ve bu, başta Milli Şef Kamu
tayın daima isabetli olan çalış
malarından biridir. Binaenaleyh 
bundan sonra da, ne kadar çetin 
olursa olsun bütün hadiselerin 
aynı isabetle karşılanacağına 
memleket inanmış bulunmakta
dır. Yurddaki sükun ve vekar, 
kaynağını bu asil inandan al
maktadır. 

Kemal ONAL 

Bahçeli evler 
kooperatifi azasının 

toplantısı 
Bahçeli evler yapı kooperatifi, aza

larını biribirleriyle tanıştırmak mak
sadiyle dün akşanı Ankara halkevi sa
lonunda samimi bir aile toplantısı ter
tip etmiştir. Ankara'mızı tesanüt zih
niyetinin çok muvaffak bir eseri olan 
güzel ve modem bir mahalleye kavuş
turmuş bulunan kooperatifin bütün a
zalarını ailevi bir muhit içinde bir a
raya toplıyan bu müsamere çok güzel 
geçmiı ve güzide davetlilerden mü -
rekkep bir kalabalık halkevi salonun
da geç vakte kadar pek samimi bir ha
va içinde eğlenmiştir. 

Filistin işi anlaşma 

ile biteceğe benziyor 
Kahire, 15 a.a. - Resmi Mısır mah

fillerinde gösterilen ketumluğa rağ

men siyasi Kahire mahfillerinde Fi
listin konferansının bir anlaşma ile 
neticelendiği beyan edilmektedir. Bu 
anlaşma ile Filistin'in müstakil bir 
devlet olarak ilanı için konulan müd
det, 10 sene olarak tesbit edilmiştir. 

Mısır'ın Londra sefiri müzakerele
rin neticesini İngiltere hariciye ne
zaretine bildirmek için gelecek pa
zar günü Londra'ya hareket edecek
th. 

Ciano nutuk 
verdi 
(Başı 1 inci sayfada) 

Arnavutluk heyeti ltalya'da 
Bari, 15 a.a. - Arnavutluk tacını İ

talya kıratına takdim etmek Uzerc ge
len Arnavut heyeti buraya gelmiş ve 
askeri merasimle karşılanmıştır. 

Resmi amavut heyeti, Musolini ta
rafından kabul edilmiştir. 

Arnavutluk Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

Cenevre, 15 a.a. - Yeni Arnavutluk 
sefiri Cerlacibib Arnavutluk'un Mil
letlar cemiyetinden çekilmeğe karar 
verdiğine dair gönderdiği 13 nisan 
tarihli telgrafa cevaben Avenol, ken-
di cevabiyle birlikte malQmat husu
lü zımnında cemiyetin ftzası olan dev
letlere gönderdiği bu tebliğin muteber 
olup olmadığı hakkında bir karar ver
meğe saliihiyetdar olmadığını bildir -
miştir. 

MaJrid geçit resmi 15 mayısta 
yapdacak 

Berlin, 15 a.a. - Alman istihbarat 
ajansının bildirdiğine göre 2 mayısta 
Madrid'de yapılması takarrür eden 
zafer resmi geçidinin hükümet merke
zinde yapılan hazırlıkların ikmali i -
çin 15 mayısa tehir edilmesi ihtimali 
vardır. Geçide ecnebi gönüllüler de 
dahil olmak üzere 200.000 kişi iştirak 
edecektir. 

İspanya'nın müstakbel siyaseti hak
kında mühim beyanatta bulunulacak
tır. 

/spanya'ya yeni İtalyan 
RÖnüllüleri sıitmiş 

Londra, 15 a.a. - News Chronicle 
gayet iyi bir menbadan alarak verdiği 
bir haberde son günler içinde İspan -
ya'ya yeniden 4.000 italyan askerinin 
geldiğini bildirmektedir. 

büyük milli gayretinin teslim edildi
ğini görmektedir. 4 ağustos 1936 ta -
rihindenberi daha büyük bir şevk ve 
heyecan, daha büyük bir gayret ve 
daha büyük bir iman ile sarfedilmek
te olan bu gayret Yunaniatan'ın, di -
ğer dost Balkan devletleriyle birlik -
te barış hizmetine tahsis ettikleri mil
li ve yapıcı kuvetlerinin ihyaıını iı; -
tihdaf etmektedir. Elen milleti bu be
yanatı kati surette tatmin edilmiş bir 
hissiyatla karşılamaktadır ve gayret -
terine artan bir imanla devam edecek· 
tir. 

ı~Ü(Ü~ ... ~iŞ HABERLER 
X Paris - Fransa ve İngiltere'de 

16 nisanda sabahın saat 2 sinden iti
baren - Grenwich saati • yaz saati tat
bik edilecektir. 

X Varşova - Estonya ordusu şefi 
general Laidover, 17 nisanda Varşo -
vayı resmen ziyaret edecektir. 

X Amsterdam - Neşredilen bir ka 
rarnamede bildirildiğine göre ilk hiz
met müddetlerini ikmal eden kıtalar, 
terhis edilmiyerek .silah altında bıra
kılacaktır. 

X Sofya - Bütün muhalif mebus
lar hükümetin harici siyaseti hakkın
da bir istizah takriri imzalıyarak par
lamentoya tevdi etmişlerdir. 

X Nevyork - Deniz sigortaları 
Baltık, Akdeniz ve Karadeniz liman
larına gönderilen veya bu limanlar
dan gelen eşyanın harp tehlikelerine 
karşı sigorta bedellerinin yeniden ar
tırıldığını bildirmektedirler. 

X Prag - Prag civarında Kbery 
hava meydanında bir tayyare< kazası 
olmuştur. Bir çek tayyaresi düşmüş 
ve mürettebatını teşkil eden üç al -
man zabiti ölmüştür. 

X Belgrat - Bulgar ilahiyat fakül
tesi talebesinden 50 kişilik bir grup, 
dün Belgrat'a gelmiştir. 

X Varşova - Hel yarımadası biza
sındaTrna isminde kömür yüklü bir 
Danimarka yelkenlisi ile Triton is
minde bir İsveç yük gemisi çarpışmış 
lardır. Ağır hasara uğrıyan iki gemi 
Danzig limanına iltica etmiştir. 

X Varşova - Beynelmilel asri mu
siki cemiyetinin 17 inci festivali dün 
akşam merasimle açılmıştır. 

X Cenevre - Daimi afyon merkez 
komitesi dün milletler cemiyetinde 
içtima devresini açmıştır. 

X Liverpul - Gece telefon külübe
sinde bir infilak vuku bulmuştur. Ku
lübe tamamiyle harap olmuştur. Ku
lübe civarında bulunan bir kadın ya
ralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

X Londra - Deyli Ekspres gaze -
tesinin diplomatik muharririnin bil -
dirdiğine göre Romanya kıralı Ka
rol'ün biraderi prens Nicolas "gizli 
bir vazife,. ile Londra'da bulunmakta
dır. Prens, geçen çarşamba günü Lon
dra'ya gelmiştir. 

X Berlin - İran veliahdinin evlen 
mesinde Almanyayı temsil edecek o
lan heyet Almanya'nın Moskova bü
yük elçisinin riyasetinde olarak bu
gün tayyare ile Berlin'den Tahran'a 
hareket etmiştir. 

X Varşova - Rus pamuklarının 

Polonya'ya ithalini temin için bir an
laşma akdetmek üzere Polonya endüs 
tricilerinin bir heyeti bugün Mos
kovaya hareket etmiştir. 

X Paris - Ba:.vekil Daladiye al
man büyük elçisiyle ve hariciye nazı
rı da İspanya büyük elçisiyle bugün 
görüşmüşlerdir. 

X Berlin - Bugün dünyanın en 
büyük yeraltı demiryolu istasyonu 
Berlin'de açılmıştır. Bu istasyonun 

genişliği yüz ve uzunluğu da bir kaç 
yüz metredir. Gar bir kaç kat üzerine 
yapılmış olup trenler muhtelif katlar 
lara yanaşmaktadırlar. 

Dahiliye' de tayinler 

Dahiliye Vekaleti mahalli idareler 
şubesi müdür muavinlerinden B. E
minin Arapkir kaymakamlığına tayi-
ni üzerine yerine Belediyeler hesa
bat ıul.ıesi müdür muavini B. Esadın, 
onun yerine de Belediyeler şubesi 

ıeflerinden B. Kemalin tayinleri ka
rarlaşmiştır. 

., ...................................... \. . 
: ( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
: Bayram yaklaşıyor. Şimdiden 
: yavrularımızın hazırlıklarını ya
: parsak Çocuklarımız Bayramı da
: ha neşeli geçirirler 1 . 
"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 
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ÇOCUK BAYRAMI 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ge

nel Merkezi hayırsever yurtdaş -
!ardan bayramdan evel yavrulara 

yardımlarım bekler. 
~ •........•......•.......••...........• .-
Kemalizm inkılabının 

prenstpleri 
(Başı Sinci sayfada) 

seyrini tc§rİhe çalışmıştır. Daha aon
ra, bu temel üzerine kurulan inkı
lap prensiplerini - men§e, mahiyet 
ve inki§afları itibariyle - tarihi ve 
sosyolojik bir etüde tabi tutarak 
gerek bizdeki ve gerek Avrupa'daki 
tezahürleriyle mukayeseli bir tah -
lilini yapmııtır. İkinci ciltte ise türk 
inkılabının baıka inkılaplarla mu
kayesesini ve bilhassa tarih ve dil 
inkılabımızla maarif sistemimizi 
tetkik etmİ§tİr. 

Değerli tarihçimizin eserine İ• 
kinci ba§hk olarak koyduğuna İfa • 
ret ctmİ§ olduğum "Büyük Türk me· 
deniyetinin tarihi ve sosyolojik tet
kikine methal,, sözlerinden de pek 
İyi anlatıldığı veçhile "Kemalizm 
inkılabının prensipleri,, bu büyük 
inkılabı bütün teferrüatı ile inceden 
inceye tafsil ve izah etmek iddiasın
da olmamakla beraber Kemalizm 
mevzu ittihaz edilerek §İmdiye ka
dar yazılmı§ olan eserlerin en ilmisi 
olmak hasebiyle en mütekamilidir, 
bu sebeple de bundan böyle bu hu· 
susta yapılacağı tabii olan tetkik
lerde baılıca mehazlerden biri ad· 
dedilcceği muhakkaktır. 

Kemalizm ve Türk inkılabı gibi 
mefhumları kullanırken son on be§, 
yirmi yıllık hadiseleri değil, kökleri 
tarihin derinliklerine doğnı uzanan 
gayet mudıl bir sistemi hatırlamak 

lazım geldiğini ilmi esaslara göre İ• 
zah eden M. Saffet Engin'i tebrik 
etmek hakikaten zevkli bir vazife • 
dit·. 

Nasuhi BAYDAR 

iş Bankası idare meclisi azalığı 

İş bankası idare meclisi balığına 
eski mebuslardan B. Baha Tali tayin 
edilmiştir. 

Kredi Fonsiye ketideıi 

Kahire, 15 a .a. - Yüzde 3 faizli ve 
ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvil
lerinin bugünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinde• 743.874 
numara 100.000 1911 senesi tahvillerin 
den 2.628 numara 50.000 frank ikra
miye kazanmışlardır. 

Ankara Borsası 
15 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ılıe F. Kapanıe F. 

Londra 5.93 5.93 
Ncvyork 126.6925 126.6925 
Paris 3.3550 S.3550 
Milano 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.4075 28.4075 
Amıtcrdam 67.2550 67.2550 
Beri in 50.7050 50.7050 
Brüksel 21.31 21.31 
Atina 1.0925 1.0925 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.0350 14.0350 
Varıova 23.7875 23.7875 
Budapeıte 2-4.9675 24.9675 
Bükreı 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.8925 2.8!n5 
Yokahama 34.62 34.62 
Stokholm 30.56 30.56 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 20.- 20.-
1938 % 5 hazine tahvili 86.- 86.-
Sivas - Erzurum hattı 19.- 19.-
İs. III. 
Sivas - Erzunım hattı 19.05 19.05 
ıs. vı. 
Anadolu Demiryolları 37.50 37.50 
Mümcuil (Peıin) 

İnşaat 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 

10 - 14 Mayıs 939 

BRESLA U sergisi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde ten
zilat, Almanyada % 60. Tafsilat ve tarifnameler 

bütün seyahat acentalarından istenebilir. 

BRESLAU SERGİSİ, Şarki ve Cenubu şarki Avrupa'nın müs
tahsalatı ziraiye ve meveddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERGİSİ devamınca, tekliflerle beraber ziraat için 
· bütün makineler ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük ve orta sa-
natlar için makine alat ve edevatı gösterilir. 7184 
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Gümrük ve tahliye iıleri yapllr1lacak 
Umumi Müdürlüğünden : 

t.) Sıvas~ta tesis edilecek Çimento ~abri~ası içi'? hari~
ten gelecek takriben 5.000 ton sıkletındekı makınelerın 
Samsun'da tahliye, gümrükleme ve Sıvas'a sevki iıleri bir 
müteahhide ihale edilecektir. 

2.) isteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdür
lük Ticaret servisine ve İstanbul' da Sümer Bank İstanbul 
ıubesine müracaat ederek ıartnameyi almaları lazımdır. 

3.) Kapalı zarf içinde verilecek tek~~fl~rin nihayet 6 ma· 
yıs 939 tarihine kadar Bankaya tevdıı lazımdır. 1291 

T. C. ZİRAAT 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 
b 1 e ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

Ziraat Bankasında Kum ara ı : 
4 

defa çekilecek kur'a ile aşağı
en az 50 lirası bulunanlara scned 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 500 ,, 2.000 ,, 

4 
" 1.000 .. 250 ,, .. 

40 ıoo ,, .. 
100 N 

50 ,. 
120 ,, 40 " 
160 " 20 " 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" ,, 
,, 
.. 

ki tar bir sene içinde 50 li-
D IKKA T: Hesaplarında. par:ı ktığı takdirde o/o 20 

radan aşağı dü§miyenlere ıkramıye çı 
fazlasiyle verilecektir. 

1 1 Birincikanun, ı Mart ve 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylü ' 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ur us -9-

111111 1 
J 

kııı 

4-6 odah bir daire aranıyor 
Ölçüler ve Ayar Ba~müfetti§Iİ· 

ğinden : 
Şehir içinde ve bilhassa Adliye sa· 

rayı ve Anafartalar cadesi civarında 
resmi daire halinde kullanılmıya el· 
verişli alt kat 4 • 6 odalı bir daire aran 
maktadır. 

Telefon: 3667 ye müracaat. (1324) 
11356 

~·••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

- -------- ESKİ NAZİ --- -: Müessesesi : - -E Paris'ten getirdiği en son model § 
--- Kadın şapkalan -----: sergisini 14 - 4 - 939 cuma : 
: günü saat 15 ten itibaren _ 
: açtığrnı sayın mü1terilerine : 
: bildirir. 1295 : 
.,, .................................. , .. ;:-

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve taı sair ecnebi me· 
vaddan i.ri kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
- 1446 1117 

GLiSERiNLi 

RIT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştirir. En iyi hıvalet 
sabunudur. 1107 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki bastabkların mikroblarmı 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudetrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, ıık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne môni olur 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELM OBLÖ, idrarınızı temi.zliyerek mavileştirir. 7167 

MÜHİM BİR TAVSİYE 
Baş, Dit ve Romatizma ağnlarına, 

Nezle, Grip ve soğuk algınlığına 
karşı tesirini en ~abuk gösteren en emin ve kat'i ili~ 

Neokürin Jir. 

Muhtelif eşya ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar üç grupa ayrılarak açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - EksiltmcJcr 22-4-939 cumartesi günü ve hizalanndaki saatlerde rektörlük binasında müteşekkil komis
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat o/0 7,5 dur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. 1199 

Cinsi Miktarı 

Yüz havlusu 605 adet 
Banyo havlusu 437 ,, 
Beyaz gömlek 60 ,, 

Beyaz lastik ayakkabı 250 çift 
Futbol ayakkabı 50 ,, 
Atleti:zm ayakkabı 25 .. 
Hademe elbisesi 20 takım 
İş tulumu 25 adet 

Çabuk hesap 
öğrenmek için 
Yeni bir metodla çabuk ve kuvetli 

hesap öğretilir. Ulus'ta HS rumuzuna 
mektupla müracaat. 1335 

Zayi - 8. 4. 939 cumartesi günü Et
faiye meydanı ile Tahta kele caddesi 
ve Sümer matbaassı arasında bir tek 
eldivenle beraber Nüfus cUzdanımı 

kaybettim. Bulanlar Sümer matbaası 
sahibine getirdikleri takdirde mem
nun edilecekleri aksi takdirde yenisi 
alınacağından eskisinin hükmü olma· 
dığı ilan olunur 1334 

İzmirli 324 doğumlu 
Salim Çifter 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6357 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazt İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Bnsımevi ANKARA 

Matbaa müdilril : Ali Rr:ıa BASKAN 

Muhammen 

Fiyatı 

45 Kur. 
170 ,, 
350 ,, 

225 ,, 
625 ,, 
600 .. 

22 Lira 
5,50 

Tutarı 

272,25 
742,90 
210,00 

562,50 
312,50 
150,00 

400,00 
137,50 

Teminatı İhale günü ve saati 

92 Lira 

76,15 

22-4·939 cumartesi 
günü saat 10 da 
açık eksiltme 

22-4-1939 cumartesi 
günil saat 11 de as;ık 
eksiltme 

40,50 22-4·939 cumartesi günü saat 12 de 
açık ek~iltme 11210 

Sütçüler ôleminde bir hôdise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SUT MAK1NELERID1R. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo. 
zulınaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Neccıti, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM İRENGÜN Yeni hal No: 1·59 Ti: 2246 
YUSUF ESENDEMİR ve OÖULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Tl: 2454 1011 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
Yazlık spor kullanıılı fık ve sağlam çocuk arabaları muhtelif 

modeller fiyatlar 12 liradan 22 liraya kadar. 3 tekerlekli çocuk 
bisikletleri 450 kuru,. imal eden Yugoslavya göçmenlerinden 
Muzaffer Şarer. Atelyemiz Akköprü' de satış yeri Adliye sarayı 
karıısında Sümer Şapka evidir. Bu mağazada aynı zamanda her 
nevi askeri mektepli sivil çocuk şapkaları hazır ve ısmarlama ya
pılır. Sayın halkın fırsattan istifade etmeleri menfaatleri icabı-
dır. Sümer Şapka Evi Veli Şarer 1276 

YENi SİNEMALAR sus 
Bu Gün Bu Gece Büyük Vals'e 

nazire olarak vücuda getirilen ve 

Tyron Power Alice Faye don A
mechc gibi 3 büyük sanatkar tara· 
fından yaratılan: 

Büyük caz 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuz halk 

matineleri, 14.45 • 16.45 - 18.45 -ge

ce: 21 de normal seanslar. 

HALK 
Bu Gece 21 den itibaren 

2 film birden 
1-UÇURUM 
2 - iNTiKAM YOLUNDA 
Gündüz matinelerinde türkçe sözlü 

SOVEYŞ FEDAiLERi 
son defa olarak gösterilecektir. 

Seanslar: 10 ve 12 de ucuz halk 
matineleri. 
14.30 • 16.30 • 18.30 - Gece: 21 de 

normal seanslar. 

BU GÜN BU GECE 
Jean Pierre Aumont - Charles 

Vanel - Marta Labar 
gibi 3 büyük sanatkar tarafından 

temsil edilen 

Sahra bekçileri 
Heyecanlı maceralarla dolu aşki ve 
hissi şahane bir eser. 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuz halk 
matineleri. 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 
normal seanslar Telefon: 3589 

Yeni sinemada saat 21 de filmden evci ,gösterilmekte olan varyetenumaraları dcvamcdiyor. 

.1 
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Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Gaziantep vilayeti dahilinde 
İslahiye - Kilis, İslahiye - Ekbez -
Hassa ve İslahiye - Tahtaköprü yol
ları üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, 
Güreci ve Ekbez köprülerinin beton
arme olarak inşaatı bir arada (43450) 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zaf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 28. 4. 939 tarihine mü 
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa 
vekaletinde şose ve köprüler reisliği 

odasında yapılacaktır: 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (218) kuruş mu 
kabilinde adı geçen reislikten alına

bilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör

düncü maddede bahsedilen vesika ile 

Ticaret odası vesikasını ve (3260) li
ralık muvakkat teminatlarını havi o

larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da

iresinde hazırlıyacakları kapalı zarf
larını ikinci maddede yazılı vekitten 

bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukat:linde vermeleri 
muktezidir. 1267 11322 

Levazım Amirliği 
. · ... . . . ' . ..... . 

30.000 klo bakla ahnacak 
' Ankara Levazım Amirliği Satın 
'.Alma Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 
esseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo bak 
la açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 3000 lira olup 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - İhalesi 22. 4. 939 cümartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlıktc Ankara Lv. satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1210) 11207 

170.000 KiLO UN ALINACAK 

125,000 KiLO UN ALINACAK 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Menemendeki bulunan kıtaat 
ihtiyacı için 125.000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakkat teminatı 1172 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
ri le birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat cvcline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1390) 11380 

OCAK TAMiRi 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Depolar komutanlığındaki mut 
bak ocakları tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 182 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Taliplerin 27 lira 50 kuruş te
minatlariyle birlikte 18. 4. 939 salı 

günü saat 10 da Ankara Lv. amirliğı 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1341) 11381 

... ..: ' ,. . 
·~ Mil li~Müdafaa . B . . 

';.1 ~-· •· • .. ,. 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonurdan: 

1 - Keşif bedeli (1145) bin yüz 
kırk bej lira olan sabit kütüphane ile 
Vekalet kalorifer bacasının Çeloteks 
ile tecridi işi pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

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

3 - tık 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. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1202) 11203 

KAPUTLUK KUMAŞ 
ALINACAK ,,,,. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
Ank ra Levazım Amirliği Satın misyonundan : 

A lma Komisyonundan : 

1 -' Manisa'da bulunan kıtaat ihti
yacı içın 170.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21250 lira olup 
muvakkat teminatı 1595 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme glınü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü mad Jelerinde istenilen belgcle
rilc birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1387) 11377 

96,000 KiLO UN ALINACAK 

Anl·ara Levazım Amirliği Satın 
A lma Komisyonundan : 

ı - Turgutlu, Uşak, Salihlide bu-
lunan kıt at ihtiyacı için 96.000 kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 12000 lira olup 
muvakkat teminatı 900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba 

günü s at '16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek· 

siltme giınü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evcline kadar teminat 
ve teklıf mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1188) 11378 

125,000 KiLO UN ALINACAK 

Anknrn Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırkağaçta bulunan kıtaat ih· 
tiyacı için 125.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakk t teminatı 1172 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme giınli 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat cveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alına komisyonuna vermeleri. 

(1389) 11379 

1 - 1000 metre hava rengi kaput
lu kumaş satın alınacaktır. Muham
men bedeli 3800 lira olup ilk teminat 
miktarı 285 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 3. 5. 939 çar
şamba günü saat 11 de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi ve fenni evsafı her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1380) 

11376 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden : 

Ankara'da Anafartalar caddesinde 
Yeni Sinema üzerinde diş tabibi Ha
san Nail Kaim validesi Ayşe ye. 

Ankara belediyesi su işleri vekili 
avukat Hüseyin Fevzi Hakman tara
fından aleyhinize açılan su bedelin -
den 722 kuruşluk alacak davasının ya 
pılmakta olan duruşması sırasında yu 
karda yazılı adresinize çıkarılan dave 

tiye üzerine mahalli mübaşiri tarafın
dan ikametgahınızın meçhul olduğun
dan tebli~at yapılmadığından mahke
mece davetiye ve arzuhalinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş duruşma 17-
5-939 saat 9 za bırakılmıştır. Mezkur 
tarihte mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde gıyap 
kararı verileceği lüzumu ilanen teb-
liğ olunur. 1329 

Bayındır Sulh Hukuk Hakimli -
ğinden : 

Davacı İnhisarlar idaresine izafetle 
bayındır memuru Osman Kayacık ta
rafından müddeialeyh bayındır İnhi
sarlar idaresi eski tahrir kontrol me
muru olup halen İstanbul Aksaray 
Gureba Hüscyinağa mahallesi Kahra
man sokağında 14 sayılı evde oturur 
Kemal Tarımcı aleyhine açtığı 40 li
ra 32 kuruş alacağın yüzde beş tahsi
li davasından dolayı müdeialeyhin i
kametgahı meçhul kaldığı cihetle teb
ligat yapılmamış olduğundan ilanen 
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tebliğat icrasına karar verilerek mah 
keme 28 nisan 939 cuma günü saat 10 
talikine karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyhin yevmi mezkürda biz -
zat veya bir vekili kanuni ile kendi
sini temsil ettirmediği takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (1401) 11387 

Askeri Fabrikalar 

5 ton ıarjor yayhğı çelik ah nacak 

Muhtelif ölçü aletleri ve 

tesviyeci takımlar1 
alınacak 

Türkku§U Genel Direktörlüğün
den : 

1) Atelye ihtiyacı için muhtelif öl
çü aletleriyle tesviyeci takımı alına -
caktır. 

2) İhale açık eksiltme usuliyle 2 
mayıs 1939 sah günü saat 15 te Türk
kuşu Genel Direktörlüğünde yapıla
caktır. 

3) Alınacak malzemenin muham -
men bedeli 2700 ve muvakkat temina
tı 202.5 Liradır. 

4) Şartnamesi ve Jiste:>i parasız o
larak her gün satınalma amirliğinden 
alınabilir. 

5) Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Türkkuşuna 

müracaatları. 1269 • 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 4900 metre amortİSÖr alınacak 
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 kanunun 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 : 

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 vc
saiklc komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesiaksile mez -
kür gün ve saatte komisyona müra-
caatleri. (1360) 11354 

İcra ··· ve:; İ ·flôs: ·:_ 
Keskin icra Memurluğundan : 

Ankara'da Fatmaya 150 lira borçlu 
Kırıkkaledc İbrahim oğlu Alinin gay
ri menkul emvalinin açık artırma ile 
satışı mukarrerdir. Yeminli ehli vu -
kuflar tarafından mahcuz gayri men
kulün yarısına 1300 lira kıymet tak
dir edilen şarkan yol şimalen Fuat 
dükkanı ve arsası, garben tarla ve ha
len üzeri toprak ve ayda 600 kuruş i
cad getirir 10 metre murabba üzerin
de dükkan ve gene bu dükkana mü
teallik bakkal dükkanı keza ayda 600 
kuruş icar getirir ve bu dükkanın da 
üzeri toprak olup bu dükkanın ayda 
15 lira icar getirir ve 10 metre mu -
rabba üzerinde 11 metre boyu ve 6 
metre eninde dükkanın üzeri yerli ki
remitle mestur ve ayrıca 4 metre mu
rabba hatti bulunan gayri menkulle -
rin nısfı birinci ihale 22-5-999 pazar
tesi takdir edilen kıymetin% 75 şini 
bulmadığı takdirde ikinci ihale 8-6-
939 perşembe günü saat 12 den 14 de 
kadar aynı saatte ihale edilecektir. 

Müşterilerin % yedi buçuk nispe
tinde pey akçesi vermek mecburiyetin 
de olup ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faizi ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 

müspiteleriyle 20 gün içinde icra da
iresine bildirmeleri aksi halde tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça satışın 

bedelinin paylaşmasından hariç kala
cakları tellaliye rüsumu müşteriye ait 
olup şartname icra divanhanesinde 
talik edildiği ve daha ziyade mali'imat 
almak istiyenlerin Keskin icra daire 
sinin 938-369 sayılı dosyasına müra-
caatları ilan olunur. 1341 

Hava Kurumu 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün -
den : 

1 - 3. 4. 1939 da kapalı zarfla eksilt 
miye konan 4900 metre amortisörün 
eksiltmı:si, talip çıkmadığından, 18 
4. 1939 salı günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Sif Ankara 
7,850. - liradır. 

3 - Muvakkat teminat 588.75 lira 
olup taliplerin eksiltme saatinden e
vci bu parayı veya kanunen bunun ye 
rine kaim olacak bir kıymeti Türk
kuşu veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

Daha fazla malumat ve şartname al
mak isteyenlerin Tk. satınalma amir-
liğine müracaatları. 1192 
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MATBAACILARA 

Ankara Valiliğinden : 
At yarışları için lüzum görülen 

bahsi müşterek ve duhuliye biletle -
riyle yarış programı ve stadyom du -
huliyc biletlerinin bastırılması 3'ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4300 liradır. İ
halesi 1-5-939 pazartesi günü saat 15 
te Vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

Taliplerin % 7.5 teminat akçesi ve 
şartnamede gösterilen vesaiklc bera
ber muayyen günde vilayet daimi en
cümenine ve şartnameyi görmek isti
yenlerin de her gün daimi encümen 
kalemine müracaatları ilan olunur. 

(1400) 11386 

ELBiSE YAPTIRILACAK 

Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebelerinin 

elbiseleri için yapılan açık eksiltme
ye talip çıkmamış olduğundan 10 Ni
san 1939 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle temdit edilmiştir. İnteklile
rin şartnameyi ve nümunclcri görrr_ıek 
üzere her gün kültür Direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 20-4-939 günü saat 
15 te muvakkat teminat akçesini mu
hasebei hususiye müdürlüğü veznesi
ne yatırmak üzere daimi encümene 
müracaatları. (1396) 11384 

D. · Demiryollar1 

6 ressam alınacak 
Devlet Demiryolları Um um Mü

dürlüğünden : 
Devlet dcmiryolları cer dairesi için 

muktedir altı ressam alınacaktır. Ta -
!iplerin askerlik vazifelerini bitirmiş 

olmaları şarttır. Ücretleri imtihan ne -
ticcsindc 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 

Tapu ve Kadastro 

ARAZI TESClLı 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı -
ğından : 
Ankara'nın küçük Yozgat nahiye

sine bağlı Kılınçlar karyesi hududu 

Alüminum halitası dahilinde Aktaş ve Akpınar mevkiin
de defterdarlıkça mahalli ncıhiye mü-
dürlüğünce yapıtrılan tetkikata naza

Türkku§u Genel D irektörlü-~.. ran ziraatc gayri salih ve hiç bir kim-
gunden : senin tasarrufunda bulunmiyan 50000 
l - 7-4-1939 da açık eksiltmeye ko.., M2 arazinin inhisarlar idaresince yap 

nulmuş olan Alüminyum halitası için tırılacak barut için hazine namına 

teklif edilen bedel layık hadde bu - mesaha ettirilerek teşçili Ankara def 
lunmadığından ihtiyacın pazarlıkla terdarlığınca talep edi! .~ştir. Bı· ye
teminine karar verilmiştir. rin plana raptı ve ciheti hukukiyesi-

2 - Halitanın muhammen bedeli nin tetkiki zımnında 26. 4. 939 çar-
sif Ankara 2.100.- Liradır. şamba günü mahallinde tetkikat yap-

3 - Pazarlık 18-4-1939 salı günü, tırılaca{;ından lu mahalde her hangi 
saat 16.30 da Kurum Binasında yapı- bir hak iddia edenler varsa ya keşif 

lacaktır. gününde mahallinde bultlnacak 4 1h-
4 - Şartnamesi parasızdır. ki' memuruna ve yahutta dah.ı evci 
5 - İstiyenlerin Türkkuşu satınal- muhafızlığa müracaatları lüzu .• ,ı: ı-

masına müracaatları. 1243 lan olunur. .(1398) 11385 

ı·Ankara · Belediyesi 
... 

2 nevi yağ ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su i§leri idaresi için alın<>cak 
6000 kilo dizel motörü yağı ile 600 
kilo otomobil yağı on beş gün müd
detle ayrı ayrı açık eksiltmiye konul 
muştur. 

2 - Dizel yağının muhammen be
deli 2400 liradır. 

3 - Dizel yağının muvakat temi
natı 180 liradır. 

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

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

11319 

Satı hk a rsa 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

3 - Teminatı muvakkatesi 476 li -
radır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
müracat eylemeleri ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 28.4.939 
cuma günü saat ona kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (1321) 11318 

SU SAATi ALINACAK 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi suişleri ida
resi abonleri için su saati alınacak

tır. 

2 - Bu gibi su saatleri imal eden 
fabrika ve mümessillerinin saatleri
ni~ evsaf, şeraıti ve fiyatlarını göste
rir teklif mektuplariyle birer saat nü 
munesini 15. Haziran 939 tarhine ka
dar Ankara belediyesine göndermele-
ri (1363) 11374 

ASKERLIGE DAVET 

Ankara Askerlik Şubesinden : • 
Yedek subay yetiştirmek hakkına 

haiz mekteplerden mezun olupta as
kerliğine karar verilmiş ve henüz hiz 
metini yapmamış ve askeri ehliyetna
mesi olmıyanlar ı Mayıs 939 da okul· 
da bulunmak üzere sevk edilecekler • 
dir. Bu gibilerin 25 Nisan 939 da şu-
beye müracaatları. (1403) 11389 

Motör yağı alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün· 

den : 

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

Eksiltme 17-4-939 pazartesi saat on 
beşte müdürlük komisyonunda yapıla
cağından taliplerin o gün müracaatla• 
rı ilan lunur. (1186) 11186 

Dikenli tel ve (İmento ahnacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdü

riyetin den : 

Beher topta 100 metre olmak üze
re 1000 top dikenli tel ile iki yüz tor
ba çimento 15 gün müddetle eksilt
miyc konulmuştur. 

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

Sartname Ankara orman mesul mu 
hasipliğindedir. İhale 22. 4. 939 tarih 
cumartesi günü saat 10 da yapılaca
ğından isteklilerin % 7,5 teminat ak
çesiyle mezkOr muhasip mesullüğe 

gelmeleri itan olunur. 11245 
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KiRALIK KAPLICA 

Haymana Belediye Reisliğinden& 

Haymana belediyesine ait Kadın ve 
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10 milyon mantar ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

1 - Şartname ve nümunesi mucibin
ce idare ihtiyacı için 20x25 ebadında 

olmak üzere "20 milyon., mantar kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konacak
tır. 

II - Eksiltme 26.4.939 çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataş'ta levazım şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Muhammen bedeli 74.000 lira 
muvakkat teminatı "5550" liradır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ge
çen ve İzmir Ankara başmüdürlükle
rinden "370" kuruş bedel muk'abilinde 
alınabileceği gibi nümunelcr de görü
lebilir. 

itibaren üç sene müddetle icara ve
rilecektir. 

1 - Artırma kapalı zarf usuliyle '():. 
lacaktır. 

2 - !hale 15 mayıs 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Haymana Belediyesinde müte. ekkil 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfların saat 14 de ka
dar komisyon riyasetine verilmesi la
zımdır. 

4 - Üç senelik icarın bedeli mu -
hammeni olan 24 bin liranın o/() 7,5 niı 
petinde muvakkat teminat akçesi o -
lan 1800 lira ihaleden evvel Belediye 
veznesine yatırılmış olacak ve ihalevi 
müteakip bu teminat bedeli ihalenin 
% ı 5 şine iblağ edilecektir. Teminat 
olarak devletçe muteber esham ve 
tahvilat ve Banka mektubu ve gayri -
menkul ipoteği de kabul edilir. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
Haymana Belediye reisliğine müra -
caat etmeleri ilan olunur. (1395) 

11383 

500 ADET ELEKTRiK 
SA YICISI ALINACAK 

Mustafa Kemalpaşa Belediyesin 
den : 

10. 4. 939 tarihinde belediyece alı-

V _ İsteklilerin kanuni vesaik ile nacak olan 500 adet ilanda markaları 
gösterilen sayıcıların ihale gününün 

yüzde 7.5 güvenme parası veya banka 
. . . gö~terilen lüzum üzerine 1. 5. 939 pa-

temınat mektubunu ıhtıva edecek zarf zartesi gününe tehir edilmiştir. 
lar ihale günü eksiltme saatinden bir . İhale aynı günde saat 14 te yapıla
saat evetine kadar mezkur komisyon caktır. Taliplerin aynı günde beledi
başkanlığına makbuz mukabilinde ve- ye encümeninde hazır bulunmaları i-
rilmesi lazımdır. (2135-1149) ı lan olunur. (2525/ 1370) 11375 

11176 . 

2 • 
cıns 

. ...,, 
sıgara kôğıdı ah nacak 

inhisarlar Umu."D Müdü .. luğür de-n : : 
Cinsi Miktarı Muhammmen B. % 7.5 Te. Eksiltme 

Lira kuruş Lira K. şekil saati 
30 tef. sigara Ka. 25.000 Top 45.300 3397 50 1rapah zarf 15 
Sigara kağıdı 150.000 A. 76.860 5764 50 kapalı zarf 16 

28 m/m lik· 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

2 cins sigara kağıdı ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli muvakkat teminat eksiltme saatleri hizalarında 

gösterilmiştir. 

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

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen fubeden ve İzmir, An
kara baş müdürlüklerinden 226.386 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektubunu ve % 7.5 
güvenme parası makbuzu veya banka t~minat mektubunu ihtiva edecek ka
palr zarfların ihale saatından bir saat evetine kadar mezkOr komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032/1130) 11127 
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Kumaş olanacak Mezbaha yaptır.lacak Aranıyor - Saman pazarına yakın 
2 veya 3 odalı bir ev aranıyor. Koyun 
pazarı Güneş kundura mağazasına 

müracaat. 1330 
Istanbul Sıhi Müesseseler Arttır· 

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Leyli tıp talebe yurdu için 2600 

metre elbiselik ve 1110 metre paltoluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. 

Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Mez

baha binası inşası. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Mardin belediyesine 
müracaat etmeleri. (2427/1307) 

11305 

Kiralık: 
r 

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

Kiralık - Üçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

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

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

Küçük ilôn şartları 
Dört ıaurlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı; 
Üç defa için 70 Kuru:; 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neıredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanlarm 120 harfi geçme
mesi lizımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

lş anyanlar: 

· I§ arıyor - İlk tahs.ilini yapmış 
kefil verebilen bir genç apartıman ka
pıcılığı veya bir doktor muayeneha -
nesinde odacılık gibi bir ig arıyor. 

Uygun fiyatla çalışır. Ziraat Vekale
ti kombinalar su işlerinde İhsan Se • 
vim'e müracaat. 1325 

iş verenler: 

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

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

1 Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhat 

ve içtimai muavenet müdürlüğü bina 
sında kurulu komisyonda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiyatı: paltoluk 
kumaşın metresi 550, elbiselik kuma
şın metresi 450 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 
25 kuruş. 

4 İstekliler şartname ve nümuneyi 
her gün Fuat paşa türbesi karşısında 
leyli Tıp talebe yurdu merkezinde 
görülebilir. 

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) Tl. 

tı üzerinde parsellenmiş ve etrafları at. 1255 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. lki gence ihtiyaç vardır - Tertip 

5 - İstekliler 1939 yılı ticaret oda
sı vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya 
zılı vesikalar ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklifi havi zarfları
nı ihale saatinden bir saat evci mak
buz mukabilinde komsiyona vemeleri. 

2652 1232 

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

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

1278 

Kiralık apartıman - Atatürk bul
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 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 oda - Manzaralı, havadar, 
müstakil bir oda kiralıktır. 

Maltepe akıncılar numara 3 müra-
caat. 1297 

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

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak N o : 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Ti. 1265 1315 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
Cad. Ataç sokak Özenç Ap. altında 
bakkal ve kasap yanındaki sebzeci 
dükkftnı kiralıktır. 1319 

Kiralık - 1 veya ı bay için bir oda 
kiralıktır. İsteklilerin öğleden sonra 
Erzurum mahallesi İstanbul sokak 
No. 77 ye müracaatları. 1320 

Kiralık han, kahve, dükkan ve be -
kar odaları - Kabakllük'te Safran ha 
nında belediyenin gösterdiği tamira
tı icanna mahsup etmek üzere yuka -
rıdaki yerler kiralıktır. İçindeki sahi-
binemüracaat. 1321 

Kiralık - Aile yanında 2 oda bir 
bayan .için. Su elektrik vardır. Posta 
caddesi Ti: 3860 Bursa pazarı. 1338 

Kiralık - İki oda bir hol Yenişe-
hir Atatürk bulvarı Bolu apartmanı 
No. 4 e müracaat. 1339 

Erenköyünde kiralık köşk - As
falta ve trene 5 şer dakika mesafade, 
çamlık, bağlık, 7 oda 2 büyük salon, 
konfor Ankara Posta kutusu K. 1004 
e mektupla. 1340 

Satılık: 

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

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
ausi Ford uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
ıefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m

2
• D. 

D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
1206 

müracaat. 

T. 2992 1259 makinelerinde çalıştırılacak orta tah-

Satılık - Küçük evler yapı koope· sili görmüş arap harfleri okur yazar 
ıcıtifinin hisselerinden bir hisse satı- iki gence ihtiyaç vardır. Çocuk sara -
lıktır. Tel. 2406 1274 Y1 caddesinde Kurşunlu cami yanın_ 

da Ulusal matbaaya müracaat. 13288 
Satılık apartman - İstanbul, Lale

li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

Bir muhasip aranıyor - Daimi ve
ya .muvakk~t günde birkaç saat çalı _ 
şabılecek bır muhasip aranıyor. Ma. 
arif Vekaleti karşısında Alaettin Kı-

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

ra! basımevine müracaat. 1327 

Satılık kıymetli e§ya - 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 - Yenie§hir Se· 
llinik caddesinde 423 M. Sağlık Ba -
kanlığı arkasında 520 M. arsa ehven 
fiyatla verilecek Tel: 1538 1304 

Satılık apartman - Belediye karıı· 
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi No. 1 1307 

Satılık apartman - Yenişehirde A
tatürk bulvarında kaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve 8 ve 10 daireli Tel: 2406 
bayram C. No. 1 1308 

Acele sa!ılık apartman - Şehir da
hilinde en işlek yerde Beş kat ve bet 
daireli 16000 lira borçlu Tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1309 

Satılık apartman - Işıklar cadde
sinde 9 daireli ve mağazalı 490 lira 
iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-
ram C. No. 1 1311 

Satılık apartman - Cebecide durak 
yanında 7 daireli 2 dükkanlı 310 lira 
icarlı 9000 lira borçlu Tel: 2406 bay
ram C. No. ı 1312 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
sulu 300 dönüme yalcın toptan ve pe -
rakende Tel. 2406 1316 

Satılık arsalar - Maltepede asfal -
ta yakın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi ile her yerde elverişli ucuz 
Tel. 2406 Bayram C. No. I 1317 

Satılık arsa - Ankara Yenişehir 

Kızılay karşısında Ragıp Soysal'a ait 
722 metre arsa satılıktır. Anafartalar 
Cad. No. 45 terzi Talat Akar'a müra-
caat Tl: 3255 1322 

Satılık arsa - Atatilrk bulvarında 
18 • 50 M. inpat cepheli bef kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 
• 

Satılık. ev - Hisarda Yenihayat 
rne~t~_hi üzerinde Cebeciye nazır Ka
l~ onunde ikiye münkasim 9 odalı ye
nı yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

1324 

Satılık müstamel kereste ve saire 
ile lngiliz su Tulumbası- Nafıa ba
kanlığı karşısı Otobüs durak yerinde 
Özgen apartmanı 1332 

Vilôyetler 

Betonarme köprü yaptınlacak 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Tun
celi vilayeti Ovacık kazasında Mun
zur betonarme kciprüsü inşaatıdır. Bu 
işin keşif bedeli 31.000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

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

namesi, 
D - Keşif hülasa cetveli, 
E - Köprüler fenni şartnamesi, 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname, 
H - Proje, 
l - İstiyenler bu işe ait prtname 

ve evrakı 2 lira mukabilinde Tunceli 
nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2.5.939 salı günü saat 
15 te Tunceli Nafıa müdürlüğü bi
nasında kapalı zarf uauliyle yapıla

caktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için is-
te in 2325 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evel 
Tunceli vilayetine müracaat ederek 
bu ite girebilmek için alınmış ehliyet 
vesikası. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil 
vesikası. 

5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar Tunce· 
li Nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet uçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve artırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması llizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1221) 11219 

Parke yol yaptınlacak 

lzmir Belediyesinden : 

1 - İnönü caddesi umumi ceza evi 
önünden itibaren 1300 metreye kadar 
olan caddenin döşemesi sökülerek 6 
metre genişliğindeki kısmının paket 
taşlariyle ve diğer kısmının da işlet
tirilecek kesme taşlarla döşettirilme· 
ai işi baş mühendislikten bir lira on 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
keşifname veçhile kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

(2379/ 1295 11294 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Amasya Cümhuriyet Halk Par• 

tisi llyönkurul Baıkanlığından : 

l - Amasyada yaptırılacak halke
vi binası in aatı kapalı, zarf usuliy
le ve yirmi bir gün müddetle münaka 
saya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (25500) liradır. 
3 - Bu işe ait keşifname, eksiltme 

şarnamesi, umumi ve hususi ve fen
ni şartnameler. silsilesi fiyat, mukcı
vele ve proje cetvelleri ve planler 
Arzu edenler ilyönkurul başkanlı
ğında görebilirler. 

4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 tarihi· 
ne müsadif salı günü saat 15 te İl 
kyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 -Muvakat teminat 1912 lira 50 
kuruştur. 

6 -Eksiltmiye girmek isteyenle 
rin 2490 numaralı kanuna göre muk· 
tazi vesaiki ve vilayet nafıa müdür
lüğünden ıhale tarihinden sekiz gün 
eve] alacakları ehliyetnameyi teklif 
mektuplarına koymalan ve bu mek
tupların dördiincü maddede ya -
zıh miaddan bir saat eveline k~dar 

makbuz mukabilinde ilyönkurul baş

kanlığına vermeleri ve posta ile gön
derilecek mektupların dahi ayni za
manda gelmiş ve dı zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazım
dır. Postadaki gecikmeler kabul edi-
mez. (2429/ 1308 11306 

Kapah zarf usuliyle eksilt•e ilam 
Gümüıane Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40860 
lira 83 kuruş bedeli ketifli Kelkit hü 
kümet konağı inşaatı olup ihale be
delinin on bin lirası 938 senesinde 
müteh·· "si 939 senesinde tediye olu
nacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 

evrak 

C - Bayındırlık işleri genel şart
namesi, 

D - Yapı işleri fenni umumi şart-
namesi, 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli ve tahlili fiyat, 
G - Proje, 
İstl"1<liler bu şartnameleri ve evr-·.ı 

Gümiişane nafıa müdürlüğünden 210 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Bu i in ihalesi 28. 4. 939 cuma 
günü saat 14 de Nafıa müdürlüğü bi
nasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

4 - Bu işe girebilmek için istekli· 
!erin 3065 lira muvakat teminat ver
meleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün eveline kadar Gümüşane valili
ğine müracaatla alacakları ehliyet ve
sikalariyle beraber 939 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
Iazımdır. (2503/ 1345 11342 

Hôl binası yaptınlacak 
lzmir Belediyesinden : 

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

Satılık eşyalar - Mobilya, porse
selen ve saire eşya Çekoslovakya se
farethanesinin tasfiyesi dolayısiyle u
cuz satılıktır. Çankaya s. No.lu sefa
rethaneye müracaat. Tel. 5047. 1333 

Muhammen bedeli 42612 lira 50 
kuruş olup ihalesi 21. 4. 939 cuma 
günü saat 17 dedir. 2490 numaralı ka
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami 
saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. 

İzmir'de B•mahane istasyonu civa
rında yaptınlacak seb;e ve meyve ha 
li baş mühendislikten on sekiz lira 
kırk altı kuruş mukabilinde tedarik e. 
dilecek proje, fenni şartname, keşif
name ve vahidi fiyat cetveli ile rrıali 
şartnamesi mucibince yeniden kapah 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli üç yüa altmıı dokua bin yüa 
be§ lira yirmi be§ kuruftan ibaret olan 
bu ifin ihalesi 21. 4. 939 cuma eünil 
saat on yedidedir. 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı daireskıde huırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azamt aa 
at on altıda encümende riyasete veri. 
lir. Muvakkat teminatı an seki& bin 
beş yüz on dört lira yirmi bir kuruş
tur. İstanbul'da Cümhuriyet, Ankara'· 
da Ulus, fzmir'de Yeniasır gazeteleri
le bu işe dair evelce yapılmış olan ilan 

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

Satılık iki dişi ceylan - Pek k?· 
çük olarak alınan vetamamiyle eh~ı: 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
d~ istimlak haricinde çok ucuz, kele
pır ve manzaralı küçük arsalar Tel: 
24Q6 bayram caddeıi No. 1 1336 

Satılık arsalar - Yenitchirde İs
met İnönü caddesinde 10 nar metre 
intaat cepheli 380 ve 388 metre Tel: 
2406 bayram C No. ı 1337 Jeıtirilmiş balen üçer yaşında ıkı 

ceylan Ankara'dan acele ayrılış dola- --------------
yısiyle satılıktır. 1stiyenlerin gör· 
mek ve görüşmek üzere Cebeci D~
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mu· 
racaatı. 1245 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
bakanlıklar araaında ve Cebeci ufal· 

Aranıyor: 
# 

Devren kiralık dükkin aranıyor -
Ulus meydanı veya Bankalar cadde
sinde. Posta kutusu No: 306 ya mü-
racaat. U18 

Muvakkat teminat 3196 liradır. 
2 - Belediye havagazı fabrikasına 

lüzumu olan 5250 ton Zonguldak 0,10 
Zerodis Lave maden kömürü havaga
zı direktörlüğünden 1 lira 25 kuruş 
mukabilinde tedarik edilecek şartna
mesi veçhile kaplı urflı eksiltme su
retiyle aatın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 55387 lira 50 kuruş olup ihalesi 
21. 4. 939 cuma gilnü uat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahiJinde 
hazırlanacak teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encü
mende ı:iyasete verilir. Muvakkat te
minatı 4019 lira 50 kuruştur. 

~1168/1253l ~124l 
lar hükümsüzdür. 

(767/849) 10856 

2 - Muhammen be<leli ~ Z8023 lira-
dır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Nafıa işleri genel şartnamesi 
C) Mukavele projesi 
D) Keşif ve keşif hulasası, proje

ler, tahlili fiyat. nafıa işleri fenni 
şartnamesinden ibarettir. 

4 - İstekliler bu evrakı Tekirdağ 
belediyesinde görebilirler veya 140 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme 20. 4. 939 perşembe 
günü saat ıs de Tekirdağ belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2102 
lira muvakkat teminat vermeleri ve 
bu sene ticaret odasında kayıtlı olduk 
\arına dair vesika ile beraber ihale gü· 
nünden sekiz gün evci vilayete müra
caatla en az 15.000 liralık bir inşaatı 
yapmış olduğuna ve bu işi de yapabi
leceğine dair vesika -almaları şarttır· 

8 - Teklif mektuplarının 5 inci 
maddede yazılı ihale günü ve saatin
den nihayet bir saat evetine kadar Te· 
kirdağ beledive reisliğine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilmi olması 

lazımdır. Posta ile gönderilecek taah· 
hi.itlü mektuplar da ihale saatinden 
bir sa::ıt evci gelmiş olması ve zarfla
rın mühür mumu il,. iyice kapatılmış 
\-ııılunması meşruttur. 

Poc;tada olan gecikmeler kabul 0-
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Mil'din kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Mardin Belediyeııinden : 
Mardin kasabası içme suyu tesisa

tı etüt ve projelerinin tanzim işi pa -
zarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 6000 li
radır. 

2 - İstekliler bu iıe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Anka. 
ra'da Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Mar
din belediyeainden alabilirler. 

3 - Eksiltme S mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek -
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icsin is
teklilerin aşağıda yazılt teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş veya 
posta ile göndermiş olmaları lazım
dır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve teklif olu
nan lxdel nisbetinde % 15 kati temi
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

ZABIT KA TIBI ALINACAIC 
Kırşehir C. M. Umumiliğinden: 

1000 kuruş asli maaşlı Kırşehir za
bıt kitabetine memurin kanununun 
4 üncü maddesinde vasıf ve şartları 
haiz olmakla beraber 920-106 geoel 
yazı dairesinde icra kanununun ana 
hatları ve diğer kanunlardn sorulcak 
suale doğru cevap verebilecek taliple
rin imtihan günü olan 22-4-939 dan e
vel Kırşehir C. M . U. Iiğine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 11390 

GÜMRÜK KARAKOL BiNASI 
YAPTIRILACAK 

Urfa Nafıa Müdürlüğünden t 

Urfa vilayetinin cenup hududu ü -
zerinde Ebu Küsbe mevkiinde yeni - . 
den inşa edilecek Gümrük Muhafaza 
süvari karakol binası inşaatı 19940 li
ra 65 kuruş bedeli keşif ve vahidi kı
yasi fiyat üzerinden görülen lüzum ü
zerine ikinci defa olarak kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2-5-939 tarihine mü -
sadif salı günü saat 14 te Urfa Nafıa 
Müdürlügiı odasında toplanacak ko
misyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye, pro
je. mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi. fenni şartname. hutasai 
keşfiye ve Bayındırlık işleri ~nel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1495 
lira 55 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları prt
tır. 

a) Yukarda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka
dan alınacak teminat mektubu, 

b) Teklif sahiplerinin ihaledca 8 
gün evel en geç 23-4-939 giınü akşa -
mına kadar müracaatla Urfa Valili
ğinden alacakları müteahhitlik ehli -
yet vesikası. 

c) Teklif sahiplerinin mensup ol -
dukları ticaret odasından aldıkları 

939 senesine ait vesika veya sureti. 
5 - İsteklilerin artırma eksiltme 

kanununun umumi hükümleri ile la -
palı zarf usuliyJe eksiltmeye dahil o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarda yazılı maddele
rin icaba tına riayet eylemeleri prt. 
tır. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niye ve şartnameleri Urfa nafıa mü
dürlüğünde görebilir. 

7 - Elden verilecek ve posta ile 
gönderilecek olan teklif mektuplan -
nın ihale saatinden bir saat eve)ine 
kadar eksiltme komisyonuna varması 
aşrttır. Postada vuku bulacak gecik
melerden dolayı komisyon mesuliyet 
kabul etmez. (1392) 11381 

Enstitüler 

Elbise yaptınlacak 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmiye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle- Gazi Terbiye Enstitüsünden ı 
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 1 - Gazi Terbiye enstitüsü kı.ı ta-
mühendis veya mühendis olmaları lebesi için 60 takım tayyör yaptırıla
şart olduğundan isteklilerin bu husu- caktır. Kumaş, malzeme işçilik dahil 
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf her takımın muhammen bedeli 24 lira, 
lariyle beraber vermeleri liizımdır. ilk teminat 108 liradır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 2 - İhale açık eksiltmdle 17. 4. 939 
saat ona kadar makbuz mukabilinde pazartesi günü saat 14 de A?Mara 
komisyon reisliğine verilecektir. • mektepler muhasebeciJiğinde utın 

Posta ile gönderilecek teklif mek - alma komisyonunda yapılacaktır 
t~plarının iadeli taahhütlü olması ve 3 - Nümune ve şartnameyi gö~ek 
nıha~et bu saate kadar komisyona 1 istiyenlerin enstitü direktörlüiüne 
gelmış bulunması lazımdır. müracaatları. (1152) 11160 

l{iralık evler 
Aakara Belediyeainden : Muhammen senelik 

lcarı 
Cinsi Mahallesi Sokağı Lira kuruş 

Cfo 7,5 ğu 
Lira Ku 

Kargir hane Eski yangın Meçhul 
yeri asker 1062 00 79 65 

,. . . " .. 1161 00 87 75 
Y~karda cınsı ve n:ıu.hammen bedelleri yazılı iki kargir hane arttırma 

suretıyle 1-Vl-939 tarıhınden 31-V-940 tarihine kadar bir sen ··dd ı 
k" -

1 
~· e mu ete 

ıraya verı ecegınden taliplerin 4-V-939 perşembe günü saat 15 • 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1402) 113~e ımar 

Kum parselleri müzayedesi 
Ankara Valiliğinden: 
Çubuk çayı mecrasında olup idarei hususiye tarafında ·h ı t• 1 · ·ı k . n ı a e sure ıy e 

ıcara ven me te olan ve ıcar müddetleri hitam b 1 k il · · . . u an um parse ennın nu-
maralarıle muhammen ıcar bedelleri aşağıda gösterild'ğ. h"l 2490 _ 
l k h

··k·· 
1 

. ı ı veç ı e uyı 
ı anun u um erme tevfikan arık artırmıya k ı t · :r onu muştur. 

halesı 24-4-939 pazartesi günü saat 15 te vı"l"'y t d · • ·· · d • u e aımı encumenın e ya-
pılacağından tahplerin muhammen bede.l üzerinden et 7 50 · t• d · ı · · . . Y~ • nııpe ın e te-
mınat arıyle birlıkte yevmı mezkQrda vı0 l*yet d · • u l d (1 aımı ene meıı aa onun a 
bulun~lara ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hususi idare tahakkuk 
ve tahııl mUdilrlüiüne müracaatları ilan olunur. ( 1219) 

Bedeli Muhammeni 
Parsel No. au Mevkii Lira K. 

--
5 Çubuk deresi 525 00 
6 

" " 750 00 
7 

" " 
720 00 

8 
" .. 550 00 

9 
" " 

526 00 
10 

" " 
755 00 

ıı,ıa • • UlO 00 11209 
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r ···.· .·En tatlı . ze·vk .. havasını 
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. . . . '• 

Tane Kuruş . Tane Kuruş 
. . 

Sipahi 25 ( Matleni kutu ) 50 Sams n25 ( Madeni kutu ) 45 
ipahi 20 35 Samsun 20 · 30 

-

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeşit 50 72,5 Çeşi 100 145 

··~ · .. Bu yelp'8-ze.· yaratır·.·_" · 
.. • • .7 . ·-~· • ·.'·· ' ·7 ~ . .. .- . . .., :· • . ., 


