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Cebeluttarık ve Tanca' da tedbirler 
BİR KAYIP ÇOK ACI 

bir karşı Muhtemel taarruza 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Fevzi Çakmak'ın 
küçük kızı vefat etti 

İngiliz ve Fransız liloları 
Cebelüllarık' la loplanddar Cümhurreisimiz Mareşal'i ziyaret 

ederek tôziyelerini beyan ettiler PARİS MAHFİLLERİNE GÖRE 
Derin teessür içinde haber al

dığımıza göre Genel Kurmay 
Başkanımız Mar,..şal Fevzi Çak
mak'ın küçük kerimesi, eve/ki 
gece lstanbul'da vefat etmiştir. 
Dün Ankara'ya yayılan bu ha
ber, şehrim.'3de çok derin bir te
essür uyandırmıştır. 

Ulus, Llitün samimiyetiyle, 
sayın Mareşalımız, ve kederli a
ilesinin büyük acılarına ortak o
lur. 

• 

Sesimizi 
duyurmak .. 

F.R.ATAY 
Muhterem Ali Çetinkaya, bi

h mükemmel bir radyo clifüz -
Y.?n Po•taıı kazandırmııtır. Bü
~n cihaz ileri, yeni ve yerinde
~ır ve bize cihanla konuik 
ımk&nını vermittİ!. 

Zanıanmuzda mdyo difüz n 
Postalarının hizmetlerinden bah
~bneje lüzum görmüyoruz. Bu 
hızmetlerin eheıniyetini bir tek 
me~leketi cİÜnyaya tanıı:;~-·i: 
çin daha müessir hiç bir vasıta 
yoktur. O kadar ki radyo propa
gandaları, beynelmilel vaziyet
lere tesir eden amiller arasına 
girmittir. Her şeyi menedebilir· 
ıiniz: fakat havadan gelen sesi 
durduramazsınız. Aksi propa -
gandaya kartı nihayet bulunan 
tedbir her hangi bir memlekete eh -
tandan ses alamıyacak kadar kü -
çük ahizeler vermek ve bu küçük 
ahizeleri beslemek için bir ıürü ve -
rici iıtuyonlar yapmaktır. Fakat 
buna da Sovyet Rusya' dan başka 
memleketlerin vaziyetleri müsa
it değildir. 

Bir rejimi, bir milleti ve onla
rın davalarını tanıtmak için en 
hafif masraflı vasıla da gene 
radyo difüzyon postaları olduğu
na tüphe edilemez. Demek ki 
her bakımdan, bir çok def al ar 
söylediğimiz gibi, radyo aleti Tür -
kiye dütünülerek icat edilmittir. 

Muhterem Ali Çetinkaya'nın i. 
dareıi türk radyolarını milli hiz
met bakımından da süratle teka
mül ettirdi. Eski ve yeni musiki 
Programları, haberler, konfe · 
ranılar, sonra neıriyat müddetle
ri pek iyidir. Git gide iyiletece • 
iine de eminiz. 

Ancak radyomuz henüz iki 
hizmete baılamamıştır: biri, bey
nelmilel hizmet, diğeri halk terbiye
ıi hizmeti ! 

Çünkü bunlar yalmz radyo ida· 
resinin iti değil bütün alakalı ve -
,kaletler aras;nda, emekdaılığı 
icap ettiren esaslı teşebbüslerdir. 

Radyonun halk terbiyesi cihe
tinden ehemiyelini en çok Sov -
Y~ller takdir etmişlerdir. Elek • 
t~k olım}•an yerlerde akümüli • 
torlü ahizeler kullanarak, biz 
dahi, köylerimizin büyük bir kıs -
n:ıını alıcı aletlerle cihazııyabili· 
rız ve halkımıza okumak yaz
?'aktan batka her teyi Ankara 
ıataıyonlarının halk saatleri 
Programı ile öğretebiliriz. Ancak 
~erkezde böyle bir program ter
lıp edilmek için, evelemirde bu 
c~lamıya başlamak lizımdır. 
Bıkce partimizin ıerek siyasi ge· 
re her türlü telkin ve terbiye İ· 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Cümhurreisimiz. ismet lnö
nü, dün saat 11 e doğru Genel 
Kurmay Ba§kanlığına. giderek 
Mareıa.l Fevz.i Ça.kmak'ı z.iya
ret etmİf ve kız.ının vefatı do
layısiyle M areıal' a taz.iyelerini 
beyan etmiılerdir. 

Cümhurreisliği yaverlerin • 
den B. Şükrü de, cenaz.e töre· 
ninde bulunmak üz.ere dün ak-

( Sonu 8. inci sayfada) 

lran veliahdinin düğününde bulunacak 
müfrezemiz Tahran'da samimi tezahürler
le karşılanmıştır. Yukarıda İran ordusuna 
mensup bir asker. Haberlerimiz 8 .inci 
sayfa~adır. 

Gedikli erbaşlar için 
bir barem hazırlandı 
Gedikliler 40 liraya kadar 

asli maaş alabilecekler 
Milli Müdafaa Vekaleti, kara, deniz, bava, jandarma, gümrük 

ve orman muhafaza teşkillerinde müıtahdem bulunan gedikli er
haıların hizmet müddetleri, maaı ve muayyenat ve sair hususla
rına ait olan kanunlarda değiıiklik yapılması hakkında bir l;a-
nun projesi bazırlamııtır. (Sonu 8. inci sayfada) 

Cebelüttarık statükosunun ihlali, Fransız 
ve İngiliz hayati menfaatlerine doğrudan 

doğruya yapılmış bir tecavüz telakki edilecek 
Paris, 18 a.a. - Fransa ve ln - ı 

giltere, ltalya ve Almanya' nın Ce -
belüttarık ve Tanca'ya karşı muh - ı 
temel bir taarruz yapmalarına ma -
ni olmak için zaruri olan bütün ted
birleri almışlardır. Daha şimdiden 
16 fransız harp gemisi, Cebelütta • 
nk'taki ingiliz filosuna iltihak et -
mİ§tir. Bu tedbirler, lspanya'ya 
gönderilmiş olan İtalyan - alman 
kuvetlcriyle general F ranko üze • 
rinde yapılan tazyik karıısmda bir 
muvazene temini maksadiyle itti • 
haz eclilmittir. 

Pari•'in iyi mahlmat almakta olan 
mahfilleri, Cebelüttarık boğazı sta • 
tükosunun her ne suretle olursa olsun 

(Sonu 8. inci sayfada) 

2 dakika 22 saniyede .. ~ . 

Joe Louis Kack 
Raper'i nakavt et.ti 
Los Angeles, 18 

a.a. - Joe Louis, 
dün 10 ravuntluk 
bir müsabakanın bi 
rinci ravundunda 
nakavt etmiş oldu· 
ğu rakibi Kack Ra· 

Ham petrolun bulunduiu tlar per'e karşı ağır sik· 
civarındaki yer let dünya boks 

Ankara garı 
civarında ham 
petrol bulundu 

~piyonluğu un • 
vanını muhafaza et 
mekte asla müşki -
lata uğramamııtır. 
Maç, bilhassa sine. 
:na yıldızlarının ve 
:ski meşhur boksör 
terin de dafıil bu • 
lunduğu 25.000 ki
şilik bir seyirci 

Ankara'da istasyon civarında Dev- kütlesi huzurunda 
lct Demiryolları Umum Müdürlüğü yapılmıştır. 

Bir amerikan zırlJı•ınJa bayrak fekme töreni 

Atlas denizinde 

Amerika daima 60 
harp gemisi bulunduracak 

~a!ington, 18 a.a. - İ\tlantik denizinde daimi surette 60 kadar ha 
ge1:'1ısı ?.ulun?uru~caktır. Bu gemiler, 1932 senesindenberi şark sahi~ 
lerıne gonderılen fılolarm en kuvetliıini teşkil edeceklerdir. 

için inşa olunacak yeni binanın temel Hakem George 
leri kazılırken ham petrola tesadüf e- ~l~ke, m.~çtan evci 
dilmiş ve bu keşif, Maden Tetkik ve ıkı bokıore mutad 
Arama Enstitüsüne haber verilmiştir. olan vesayada bu • 

, 

Bu filo, 3 zırhlı, 4 ağır kruvazör 5 
hafif kruvazör, 1 tayyare gemi•i, '25 1 
destroye.r, 20 ta.h~elba.hir ve bir tayya
re muavın gemısınden ibaret olacak • 

Frans11 basınına göre 
Enstitünün gönderdiği profesörler lun~uştur. 

burada tetkikler yaparak çıkarılan ıs- . o~g çahn~a, 
. Louıs ıle Rapcr ıh-

lak toprağı muayene ettıkten sonra, . 1 b. . .. ' . 
bunun filhakika ham petrol olduğu tıyat a ırıbırını e-
anlaşılmış ve sondaja baJlanılmıştır. (Sonu 8. incide) 

İngiliz - Sovyet 
görüşm~leri 
devam ediyor 

Londra, 18 a.a. - Bugün Avam ka
marasında işçi partisi lideri Atllce'nin 
bir sualine cevap veren Çemberleyn, 
demiştir ki : 
"- Büyük Britanya hükümeti, ala • 

kadar diğer devletlerle ve bu meyanda 
Sovyetler Birliği ile sıkı müzakerele· 
re devam etmiştir. 13 nisan müzake • 
relerinde hükümet namına yapılan be· 
yanata bir şey ilave edebilecek vazi • 
yette değilim. Bu münasebetle mebu • 

1 

aan mecl.ıine Ruzvclt'in son teşebbü • 

Hll
"Lu··metimiz hesabına Almanya'da incıa olunan "Saldır:a-'' d . 1 . • .. 1 t ıünü hükümetin derin bir memnuni • 

bııl'a geldiğini yazmıştık. !uka.rdıkı resı~, . I?ol.'!'abahçe açıklarında demirlemiş olan yet e karşılamış oldugunu beyan et. -
a . ., . r enıza tı gemısının s an· ı l w 

yeuı denızaJtı gemım iZi IOStermeitedir0 melde bahtiy_arım. N 

tır. Bu gemilerden 2 kruvazör, 10 dest· 
royer, ve 10 tahtelbahir en ıon ıiıtem 
gemilerdir . 

Bu gemilerden baıka 10 tahtelbahir 
daimi ıurette Panama kanalının med • 
halin~e durmakta ve iki gambotla iki 
muhrıp orta Amerika sahillerinin açı
ğında bulunmaktadır. 

. Bütün gazeteler, donanmanın büyük 
b~r kıs~ının .Büyük Okyanoı'a gönde
rılmesıne daır bahriye nezareti tara -
fından verilen karar hakkında tefsir-
lerde bulunmaktadırlar. 

!.vining Star gazetesi diyor ki : 
. Donanmanın avdeti Japonya'ya Va 
şıngton'un büyük okyanoata müteyak· 
kız bulunduğunu gösterecek ve bir 
dereceye kadar da İngiltere ve Fran
sa'nın uzak şark hakkındaki korkula
~ını azaltmıya hazır bulunduğunu 
ışaret edecektir •• , 

Panama kanalı genişletiliyor 
. yaşington, 18 a.a. - Mebusan mct
lııı bahriye encümeni Panama kanalı· 
nın islihı ve genitletilmeıi için iki 
miyar 771 milyon dolarlık talıaiaatı ka-
bul etmiştir. · 

ALMANY A'N 1 N 
YENİ HEDEFİ: 

Danzig ! 
Yeni bir emrivakimi 

hazırlanıyor? 
Paris. 18 a.a. - Gazeteler. B. Hit'o 

ler'in B. Ruzvelt'e 28 nisanda Rayş
tag'da cevap vermek hakkında kara
rını tahlil ve tefsir ediyorlar. 

Lö Jur gazetesinde Piet r i diyor ki : 
"Hitler'in karar verdiği meseleleri 

uzatmak adeti değildir. Buna göre 
henüz karar vermemiştir. Ve bu karar 
önümüzdeki 11 gün zarfında zı.thur 
edecek hadiselere bağlı bulunmakta
dır.,, 

(Sonu 8. inci sayfada) 



insan Ye kültür~ 

Kitaphlar 
Bir iki günlük bir lstanbul'a gidip gelme fırsatı, - hele ikinci yani 

demokrat trenlere rastladığımız için -Türkiye'ye bahar nasıl geliyor, 
bunu güzergah boyunda ve eninde Jnuhteşem bir parça halinde ve sün· 
düz göziyle görmemize vesile oldu. 

Halkevinde konferans 

Saadet ülküsü 
sağlık 

Lise mualllmlerl 
profesör ve docent 

olabllecekler 

Yeni 2,5 lirahklar 
25 nisan tarihinde 
tedavüle çıkarıhyor 

Biraz geç de olsa, Sabanca'nın elmalan ile Yflamca'nın kirazlan, 
çiçeklerini henüz dökmemiıtir. Bakışlannmn eri§dbileceği noktaya ka• 
dar, baharın vurduğu Yetil. kurumamf!br. Treni homurtu ve gıcırtı• 
lan kesildikçe, pencereden, taze nebatlann ve ajaçlarm hqırtılan gel
mektedir. 

Cümhuriyet Halk Partisinin tertip 
ıtnıiı olduğu seri konferanslara dün 
de Ankara Halkevinde devam edilmit 
tir. "Saadet ülldlsU - 1&ğlık'' mevzuu 
etrafındaki dünkil konferanıı, ljyen 
doçenti Dr. Ragıp vermiştir. 

Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel, U
niversite ve yüksek mektep profesör
lük ve doçentliklerlnlh münhaııraıı 
bu mekteplerden yetifeceklere verile
cek bir paye aayılmaması ve llae mu· 
allimlerinin kanun ve nizam yolların
dan üniversite ve yüksek mektep pro 
feal:Sr ve doçentllll imtihanına ıire· 
bilecekleri hakkında mektep ldırele· 
rine bir timim röndermiıtlr. MUhim 
glfrdUfUmU. bu t&mimi yazıyoruz: 

Kôğ ı t b i r 1 i ra l ık 1 o r yavaş yavaş 

kaldırılacak tedavülden 

Fakat biz trendekiler, saati ve ıeklf tayin edilmiş yolculuğumuzun 
bölümlerini tamamlamakla da meşgulüz. Yemek saati, bunlann en tat
lı v;. eğlencelisi. insan nasıl acılem~ğa mahkOmsa, acıkmış insanın ye
megı beklerken, yahut yerken, canının sıkılmasına o kadar imkan yok. 
Ş~ v~r ~~·~emek, bir an geliyor, bitiyor. Kahve de bitiyor. Üçül\Cü 
dorduncu cıgaradan eonra, can sıkırtbsı avdet ediyor. 

Eskiden cemiyetler için saadet ül. 
küsünün muayyen birkaç ôönüm top• 
rak ıahlbl olmalcla ifade edildiğini, 
fakat bugün bUtUn kıyrnetler gibi sa· 
adet mefhumunun da değişmiş oldu· 
ğunu ve saadetin sağlığa bağlı bulun· 
duğunu ı6yliyerek konferansına baş• 
lıyan B. Rarıp ıöalerinl harp sonra· 
sına intikal ettirmiştir. Bundan son• 
ra konferansçı iktisadi buhranın nü· 
fus hareketlerini bertaraf etmek şöy. 
le duraı.ın bilakis arttırdıtını söyle· 
mit "' bir ailede dirlik ve düzenin 
safhklı kılm olduğunu anlatmış ve 
söılerlnl ıöyle bltirmlıtlr: 

"Memlekette en 7i1bek ilim payesi 
olan Unlvenlte ve 7i1k1ek mektepler 
profea6r1Uklerl mUnha11ran bunların 
içinden ıelecek olan doçent ve asis. 
tanlırımıaın varacakları bir paye sa· 
nılmamalıdır. Onlardan bqka ve yine 
me1lek içinde bulunup yUkaek ilim 
kabiliyeti ıısıterenlerln, bllhaua lise 
muallimlerlmlain muayyen kanun ve 
niıam yollarından Unlverıltınln vı 
diler yUkaek mekteplerin doçentlik 
imtihanlarına hır nldt clrebllıcekle• 
rlnl hatırlatmayı lUaumlu ıörmekte • 
yim. 

Türkiye Cümhuriyet Merke• Bankaaı, hakkındaki 1716 numa1 
ralı kanunun 17 inci maddesinde ya•ıh ıelahiyet.e istinaden 3 
kanunuevvel 1341 tarih •• 701 numaralı kanun mucibince baıal 
mıt olup halen tedavülde bulunan kağıt paraları tebdile kata 
verdiğini ve betliklerin 15 teırlnievvel 1937, yüzlüklerin 1 mar1 

Tren hayatimrzın bir diğer ve daha llZun bölümü de, uyku zamanı • 
dır. Uyuyabilen için, mükemmel bir zaman öldürme çaresi; uyuyamı -
yan için, nihayeti gelmiyen bir hap ! 

Fakat bak?'oru~, trende bazı. kitap okuyan kimıeler var. Ne güzel 
okuyorlar 1 Kıtabr b~r tutuılan, bır açışlan, muvakkat bir zaman için bir 
kapayı.şlan var: .. lkı doıt, yahut kan koca arasındaki münaıebet gibi bir 
§Cy. Dıkkat edıyorum; onlar da yalnız. Fakat, ne yalnızlık, ne yol, u. 

murlann~a ~ile ~e~l. ~rada, ~şla.n?ı kaldırıp pencereden bakıyorlar. 
Dışandakı ~zellık u~~n~de ~ozlerını .. dinlendirip, kitaplarının dünyası -
na av~et edıy?~la~. ~ın~ın.elındes hatta, erteei gün, ikincı kitabı gördüm. 
Tah~~n edebılır~ınız kı, kıtapla mücehhez olan yolcu arkadaılar, kitap 
sevgısıne çocuk iken dadanmıı mesut kimselerdi. Diğerleri ise, daha çok 
gazete okuyorlar yahut ahbaplık ediyorlardı. - B. B. 

İstanbul'daki otobüs 
yolsuzluğu dövası 

Dün İstanbul'da bôzı şahitlerin 
'istinabe tarikiyle ifadeleri alındı 
!atan 1, 18 (Telefonla) - Temyb ~----------·--

d6rdUn ceza dairesi otobüı ıuiiıti
mall it e inden muhakeme edilen ı .. 
tanbul eaki vali ve belediye reiıl Mu· 
blttln Uıtilndaf, muavini Ekrem Se
vencan, fen heyeti mOdUrU Hüanil, 
Yaridat müdürü Netet'ln muhakeme -
terinde bu cl&va phltlerinln iatinabe 
yollyle ifadelerinin alırunaıına karar 
vermJt. !flhltlerfn mülkiye müfettiı
lerl tarafından alınmıt lf adelerini 
tetkil eden evrakla birlikte lıtanbW'a 
iltinabe mtbekbrelerl ~tta. t.
tanbul 111iye birinci ceza mahkemesi 
buıün 28 phidi dinlemiıtlr. Dinleme, 
3 eaat ıUrmUftür. Mahkemede Muhit· 
tla 'OltUndal'ın vekili avukat Kenan 
Omu de bulunuyordu. 

İnhisarlar Umum 

Müdürlüğünün yeni 

teıkllilı hııırlanıyor 

"Bugün yeni bir din olarak herke• 
sin betikten mezara kadar öğrenmesi 
ve inanması lazımgelen mezhep saa. 
detin para ile değil sıhat ile elde edi· 
lecefldir.,, 

Maliye tahıilit mildürlüiü 

Tapu ve kadastro umum mUdUr mu 
avini ve maliye müfettişi B. Tevfik 
Koral maliye \'ekaleti tahsilat müdür 
lUf\lne taylıı edllmiıtlr. 

Iıı Adana'da 29 
derece! 

Dün §ehrimiıde hava umumiyetle 
çok bulutlu geçml!f, rüaglr cenubu 
gırbiden eaniyede en çok 5 metre hız 
la eaıniıtir. OUnUn en yUkıek 111sı 27 

derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
dofu \re cenup Anadaluıu bötgeleriy 
le Karadenizin ıark kıyılarında •e 
kısmen de orta Anadoluda bava bu
lutlu, dlger ndlgelcrdl' ıımumiy .. tJr. 

kapalı geçmiştir. 

Son 24 saat içinde hiç bir bölgede 
yağı§ olmamıştır. RüagArlar bütUn 
bölgelerde umumiyetle cenup istika
metinden aaniyede en çok 7 metre 
hızla esmlıtlr. 

Bllha11a pnç arkadatlırımın bu 
hedefi daima ıöa 6nUnde tutarak bu· 
lunduklırı yerde ve va.ifede buna 
huırlanmalarını beklerim. Genç türk 
nealllerlnl yetlttirmek 6devlnl Ustü • 
ne ılmıı mm menıuplarının tılebele· 
rlnden 6ncı lcındllerlnl daimi ıurette 
yetlıtirmelerini ve m\lkemmıllıttir. 
melerini pek tabii, hatta zaruri bulu
rum. Ehliyetin ve çalıımanın bir iı· 
pat yeri olan doçentlik imtihanları, 
memleketin en kıymetli ilim naımet
lerini seçecek esaslı bir miyardır. A
kademik kariyere girmek istiyen ar
kadaşlarımdan bu yolda azami &ayret 
bekler: ilim idealine :yaklaımakta an· 
lerinin her suretle açık oldufunu bil
dirmeyi bir vazife bilirim ... 

Re/ıtiJr lıtanbul'a diJndü 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Univcr

site işleri hakkında temaslarda bu. 
lunmak üzere Anara':ya ıitaıiı olan 
rektör B. Cemil Bilsel bugün lstan
bul'a dönmllttUr. Öğrındllime aare 
Vekalet İstanbul Universitesinin bil
tiln ektlklertnl ikmal etmek ve mün
hal bulunan profeeör ve doçıntllkler 
itini halletmek Uzere huırhk yap. 
ımtktadır, 

Müstahsillerin ellerinde kııan 
ıfyonlar satın ıhnacak 

Acı bir kayıp 

Oıman Kuttan 
tkl gUn evel KeçllSren yolunda fe

ci bir motosiklet kazası geçiren Rad
yoevi bafttkniıiyeni B. Oıman Kut • 
tan'ın kaldırıldılı hastanede \'efat et
tiğini teessUrtc haber aldık. Cenazesi 
dün kaldırılmış, dostlarının teessür· 
leri ar11ında Cebeci mezarlılına def· 
nolunmuıtur. 

Osman Kuttan bütün arkadaşları . 
nın sevgi ve muhabbetlerini kazanmıt 
tı. Amirlerinin teveccühlerine layik 
olacak tekilde çalııırdı. Memlekete 
tam hizmet edeceli genç yatında böy
le nıetum bir kazaya kurban olduğu, 
onu tanıyanların ve tanırmyanların 
büyük teesaürlerini mucip olmuştur. 
Kederli ailesine ve Ankara Radyoevi• 
ne batsaiı dileriz. 

Dahiliye T eftiı heyeti reisliği 
Dahıhye Vekaıeu ıt:ıu~ .... J ... •• 

relallllnt Kırtehir valin B. Mithat 
Soylam'ın tayini haber verilmektedir. 

Tklret Veklletlnln 1939 bülcesl 

11938, ellillklerin 1 niıuı 1938 
Ye onluklarrn da 16 mayıı 19~ 
tarihinden itibaren tedavüle çı 
karılmıya batlandığını bunda 
eYel teblil ehnit idi. 

25 nisan 1939 tarihinden itibare 
2 1/ 2 liralık kupürler tedavüle çıkarıl 
mıya başlanacak ve evelki kupürler i. 
çin yapıldığı gibi çıkarılacak mikt 
mukabilinde nıUtcdavil banknotlarda 
aynı miktar tedavillden çekilecektit. 

Tedavüle bir liral ılı banknot 
çıkarılmıyacak 

Banka timdilik yeni harfli bir lita 
lık banknot tedavüle çıkarmıyaca1 
ve 2 1/ 2 liralıkların tedavüle çıkarıl 
cağı :yukarıkl tarihten itibaren hale 
mütedavil bir liralık banknotları pe 
derpcy tedavülden kaldıraçaktır. a 
tarihten itil>aren bir liralık banknotl 
bet aene müddetle mecburi olarak t 
davül edecek ve bundan sonra kanu 
ni müruru zaman müddeti nihayeti~ 
kadar, yani beş sene daha merkez ~ 
kası kişelerinde tebdil edilecektir. 
Diğer kupürlerin tebdiline baılan 

ma tarihleri ayrıca bildirilecektir. Y 
ni 2 1/ 2 liralık bartknotların evsafı a 
şağıda kısaca gösterilmiştir. BanknQ 
tun aslını &örmek iatiyenler banka 
diğer bankalar glıelerine \'e ban 
bulunmıyan yerlerde malmildürlükl 
rine mUracaat edebilirler. 

2 112 lirolılıların eb'tul ve evıal 
Ehad : 6,S X 14.S santimetredir • 
EVSAFI: 
Ön yUzU zeytuni ye§tl renkte ot 

ziln rengi ortadaki roaetln etTafın 
d çık sarı di~er k11ımlırı açık mo 
d • Ortasında kırmızı, 11rı, efllt 
renlderinden mürekkep bir rozet v 
dır. Kenar çerçevesinin üst ortasın 
••Türkiye Ciimhuriyet Merken Ban 
~:k"~datyon iç~.r~i~de .:2 iti•\ ·ra 
kamalrı, iki üıt köşesinde madaly 
tar içersf nde de iki satırdı "2 112 TU 
lirası" rakam ye yazıları ftl'dtr. 

Orta uminin evıolı 
ElMtrilıd Darmn'rm ilcwlui 
!Ur olarak elektrikçi Dunun Yola· 

ıelmıe• çalnldı ve dedi ki 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Yeni in
hiurlar umum mUdUrU Adnan Taı
pınar inhiurların yeni bütçesiyle ye
ni tetkilltı hazırlamakla metruldUr. 
Yeni kadro hafta ıonuna kadar huır
lanacak ve umum mlldür tarafından 
Ankaraya getirilecektir. Yeni bUt~e 
ilı lnhiaar idaresinde buı defitiklik
ler yapılacafı fakat hiç bir memurun 
açıkta kalmıyacatı ı6ylenmektedir . 
Yalnıs her aene oldulu &ibl 60 yatı
nı bitiren memurlar buiranda kadro 
harid kalacaklardır. 

Yurtta en diltUk ısılar sıfınn al
tında Kars'ta S, Sıfırın üstünde Er
zurum'da 1, Sivas'ta 2, derece kayde
dilmlttir. Kn yükiek ıular da tamir· 
de 22, Antalya ve Butta'da 23, Balı
kesir'de 24, Akhisar ve tslahiye'de 
2S, Adana'da 29 derecedir. 

Afyon mUbayaa pllnına ve usulle
rine u:ypn hareket etmediklerinden 
dolayı inhisar idaresince malları tim
di ye kadar satın alınmamıt bulunan 
müstahsil ve tücc:ar ellerinde kalnııt 
afyonlann mUJhen bir pllna alre sa 
tın alınmasına karar verilmlttlr. Bu 
satın alma itinin tabi olacağı ıartlar 
ve usuller toprak mahsulleri ofisince 
ayrıca ilan edilmiıtir. (ı.a.) 

Ticaret Veklletl, 1939 bUtçe proje· Orta semlnin 11t tarafında .. Ata 
sinin huırblını bltinnlt ve bütçe tUrk"Un resimleri, rozetin ortasın .. _ Bir arkadapm Ma~ka hattına o-

tobll mU...deu almıttı. halbuki be· 
nim evrakım bir türlü çıkmıyordu. 

Bana muameleci Kadriye cit. Altı 
yGs lira ile bu it olur diye akıl 6lre-

Van'da zelzele 

projealnl ...,,_kllete Yermlttlr. ikti-
sat, Nafıa ve Muhabere veklletlerinin 
de yeni bUtçe projelerini bu ıtınıer· 

de baıvekllete vermeleri beklenmek
tedir. BUtçe projeleri maliye veldlc· 

"2 112 türk llrası" rakam ve yası 
ve bunların altında iki 11tırda •tı 
ziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 

nuna göre çıkarılmıştır" ibaresi tildl. S r ıUn belediye ulonunda da 
bir komlHr bana Kadriyi tavsiye et· 
ti." 

Cairı Van, 18 a.L - Buıün aaat 11,21 de 
burada birkaç aanlye devam eden or· 
ta tiddette bir sebele olmuttur. Ha· 
sar yoktur. 

- dır. 
tincı tetkik olunduktan aonra İcra Roıetin alt ve Ustünde sağ ve sol 

Dıier fal.itlerin ilaJeleri X Arzuhal encümeni bugün saat ıs 
te toplanaC4lktır. Nihat Ali Üçüncü 

dün Londradan geldi 

VıkUleri heyetine verilecek ve ora- raflarında kırmızı renkte seri ve ı 

§ahit Mustafa da valiye istida ver-
mek içın muhtelif çarelere bat vur X İktisat encümeni bugün saat ıs. 
duğunu, fakat bir tUrlU muvaffak ola· 30 da toplanacaktır. 
madığını sonra iadeli teahhütlü bir 
mektu la valiye istidasını yolladığı· 
nı, ist d aanın valinin eline geçtifine 

X Meclis hesaplarının tetkiki en
cümeni, bugün saat 9 buçukta topla
nacaktır. 

dair, kendlaine posta idareu tarafın- X Nafıa encüınenl bug\ln umumi 
dan valınin imzasını taııyan bir mak- heyet içtimaından sonra toplanacak-

bus getirildifini ıöyJedi. Valinin iı- tır · 
dclaaını aldıtı ve aradan blr aene geç· X Adliye encümeni, buailn uat 15 
tiği halde cevap vermediğini ilave et- te toplanacaktır. 
ti. 

Bu dan sonra dinlenen birçok oto
büsçü §ahitler de, haklı oldukları hal
de valınin kendilerini kabul etmedi · 

ğini ve otobüı rubutnamclerinl ver- ye turizm 
medlfınden yolsuz it yapıldığından 

Behçet Kemal döndü 
C. H. P. Halkevlerl müfettlp arka· 

daıunıa Behçet Kemal Çatlar Eıe ve 
Akdenia kıyılarındaki Halknlerlni 
teftit aeya'hatlnden d6nmüttUr. B. 
Çağlar iki ay ıUren bu ıeyahatlnde: 
İzmir, Mulla. Antalya ve Mer • 
sin vilayetlerindeki bUtUn fıalkevlerl 
ni tefti§ etmlttlr. 

dan Kamutaya aevk olunacaktır. 

Mülhak •• buıuai bütçeli 
Londra'da toplanan bava milnaka. dairelere verilecek teminat 

lltını kolaylattımıa kongresine itti • Mülhak ve huıuai bütçeli daireler-
rlk etmek üzere bir müddet evel Lon· le belediyelerin yapacaktın alım ve 
dra'ya giden murahhu heyetimi• I· satım itlerine ittirak edenler tarafın
auından Maliye Vek&leti varidat u • dan yatırılması lizım&elen teminatla 
mum müdür muavini Nihat Ali Uçiln· rın malaandılı:ları yerine bu idarele
c\l dün Londra'dan tehrimiıe dönmUt rin veznelerine yatırilması dahiliye 
tUr. Nihat Ali UçilncU dün vekalete veklletince lcarartaıtırılmış ve bu ka-
19lerek çalıımağa bqlamııtır. tat alllralı dairelere blldirilınittir. 

aaatte yetipnek için randevu mü 
venniılerdir ki? 

LdayJililıl I 
tikiyet ettiltt. Birkaç gQndenberi ımumın Oz~ 

tinden eksik et~illm gazel bir Dünkü telsraflardan biriaiade 
Sabur Sami felaaJete 11elmeJi mecmuayı tekrar tekrar açıp resim- ıu kelimeye rut seldinu 

/erine bakmaktan, yazılarını oku· 
Bu arada Emir Hasaıa Katoğlu da mıktan kendimi ılımıyorum. "Ukaydllik" 
nl 

. 1 d' yOkselr te,,_den etra/ma ve kar~cıda- dımları atmakta lufUnd d 1 ı b şu a ı soy e ı · BDtlJn kliıeleri Ankarı'da bl- r- :ı 0 an a ayrı- ıte aize bir yanıt ki unun 
, k ki dağların sıra sıra panoramik gö- ca zevk duyuyorum. 
·- Otobüsçüleri valinin yanını a- zim matbaada yapılıp gene burada kartıımda biz, aade Ye öz dil ta-rünü§üne bakarak hayran olan bir 

ti yen aolcmuyorlardı. Ben de başımı bası/an ve her bakımdan Avrupa- lraasıs : , Güael 7aaı v• re.im mevauluıaı raftarlumclaa •iTacle, eai olear• 
ustra tle tı,... ettirerek rvhlivanım daki benzerleriyle boy lSlç04eblle- dDn7a1UJJ •• ıD••I bit Ollınllld•a ~. Muallim Naci alairl-ı--'11 Ll· 

·-• r- le bl ı - Aıağı yukarı, bütün dünyayı pi ...... 1 ..., •aana 
diye oda~na girebildim. Beni evela ce r ne aset 6ÖSteten bıı mecmu- to ı7an • ut it m•cmu••ınıa dal- 11a.....ııı •at-- l&ka-•·1& cl--Ltlr. 

anın adı TURIST'tir ve lktınt dolaıtım. dııniftl, 1•i•t bıı kadar ma tabiat ,.b • .nıl•ıl1l• dolu olı· , .. ., -- 'ua -
aahiden pehlivan zannetmi§tir. Fakat Vekaleti turizm barosu tarafından gilzel bir manzarayı ilk defa görü- rai piıcafını" tadan bOronnaa Ona Wr de "ilk" il&Ye etm•I• ne 
hakikı hüviyetimi anlar anlamaz be· çıkarılmıştır. yorum. himmet Y• ••1ntlyl• 711rdumuau Hbum Yardı? 
nl k 1:du." Turist, bu ilk uyıaııun hmtn lçinde nice Çamlıcalar, nice biri- rahat Y• MCUS dolqabllm•i 111 .. tı• Kelime ita aca:rlp fekle p 

Ot büs sahiplerinden Bahaettin de bet sayfasını Anbra'ya ve Anbra birinden ıasel manzaralar bulunan ı21n el• •ltır»ıl hı ıaıa l>lru daha cUkt• .-ra .. elelael .. ıa..d• 
h 1mak ll ı K d_J 

00 
ı· bir cenneti, yıllardan ve asırlardan- 7ailaftıf ım lnınıyorus. - T. l. mGnkkeptlr,. eli,. tarif ol-an 

ru aat a eme Ye • nye 1 ı- ınan211ralarını tah!İ! ediyor. iri__.• ....-aal-··- •-- Lı- n-·---1 
-... . s a .. _ı s nu... berJ hem kendi yarttaflarımızın, ---·- - u..- --- ...... 

ra takıp ÜCtfitl ve abur ıiHUll&yı de A.nkara'nın yarınki sayfiyesi Bolu hem de yeryüzündeki biltlln seya- Cencue ofornobillerl de "-lotl.I IUJOl'I HJ&ka1d" arapça, ._ •• 
ayrıca bet yUı lira verdlflni aöyledl. ormanlarına, ılJllerlne, ora balkıtu bat meralclılarının 6ÖıılerlM mtç- dald ''I" far~ eonuna ICbamau 
Bir phit de Sabur Sanıinln Ekrem dair de gOzel yazılar ve t1slmlet hul buakmamızıa aebebi, turizm Dirileri tqayaa otOIBOt.UI.... ,.re talalaa "lik" iM tlrlıçedir. 
Sevencan'la birlikte salııtıfl kanaa • vardır. teılci1'tımızın, yurt içinde moclırn İmNllmlf olacak, lıtaalnal'da la· Mablmatça baba Tahir sama• 

numaraları ve alt seri ve ııra n 
larının altında da imzalar bulunma 
tadır. Orta rozetin altındaki kı 
fonunu ufak yazılarla yazılmıt ••T' 
kiye Cümhuriyet Merkez Ban 
2 112 iki buçuk türk lir11ı" ibarel 
teşkil etmektedir. 

Arka yüzün ,ekli 
Arka yüzü ön yUz renginin a 

dır. Tezyinat çerçevesinin üıt no 
ıında ve iki aatırda "Türkiye C · 
rlyet Merkez Bankası,, lbareal ve 
ikt k6şeslnde iki madalyon içerıi 
iki satırda "2 t/2 tUrk lirası,, rak 
yazıları vardır. Çerçevenin ortası 

Ulus meydanındaki zafer anıtının 
mi ve bunun sağ etrafında da bir d 
vardır. Banknot zf yaya tutuldufu 
man bu dairenin içersinde "AtatU 
ün filigran şeklinde baş reıimleri 
rülmektedir. Çerçivenin alt iki kö 
ainde iki ufak rozet içerisinde "2 
rakamları vardır. Çerçivenin alt 
kılllllnda da "İki buçuk türk lir 
ibaresi vardır. 

Banknotun her iki tarafının çer 
veleri türk tezyini sanatından alı 
motiflerle tertip edilmittir. Bank 
tun her iki tarafı "Taydus" tabıdı 

( 

Münakale ve Muhab 
~ekaleti teıkilôt proi 

tinde olduğunu söyledi. Diğer dinle- 1928 senesinde birlikte lstanbufa minuiylt konforun ılısikliği ol- lurk6JG'acl• Wr ceaase otomoltlll nmcla kelime .. llkardi" .. ldlacle 
nen tahitler de aynı tikiyette bulun- geldilimi• Hf on ıowl>i donama : ınıqtuı. Wr arabacqa çllnemlf. kallandarclL Buıiba oaclaa ela ı... Münakale ve Muhabere vek 
dular. Mahkeme gelmiyen ve kendi- - Gelin de sizinle Bedebr ka· lıte önümdeki güael mecmuanın Ha,.tl, .tlrllerl tafll'k• tellf&, ter bir ,.ldlcle lnallamlmaama na• teıkllat kanun proj~iyle kadro 
ler ne tebligat yapılamayan fahitlerin taloiunun yamadığı ılbel bir say/alarmı '•Yirirlcen bu elı•iii ta- aGrate 1.._ Yal', dl,.U.. 0181.. ul lla ,,._.wun.T huırlamıı ve dUn başvekltete 
celbi tçln, ayın 25 tine bırakıldı. Bu- yerde bir pikailc 7apalıml mamlamak 1D11kudiyle llıtıqt Ve- ri götiirGrkea kelle taıır sibi koı· Kayıtsızlık, allkasızlık, hatta mittir. Proje 8nUmilzdeki gUn 
gUn gelmiyen phitler arasında Sahur d•miftim. Oalarla birlikte Çam- Wedne ballı olerelc lcurulmuı o- tunnaia ne liaam Yal' T likaytlık d ... k lcale1Diml• "'a icra Vekllleri heyetinde gör· 

~~~--~--=l~ıc-•~•.J.:lkt~ık:::..· ~Y~e=me==k~te=n:......:•=oaz=:•:_::•=•--~l=an::...:t=ur.~i=zm=-~b=B:roııımı:::=::a_:l:a.J,~i1~1~ı~a~·----O,::U==.ller.:_..::d=e~ahret==~·=-=•=ua==J~J~ .. ~~~~~~·=ll='·==•·~ml~aı==mır:=.?~~~----~~c=e=k=ti~r.~-------~-_J 
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Mihver devletleri ve 

Balkanlar 

D. 0 N ··Y A · H A B E _R L E. R İ 
• 1 . 

Madrid'deki ge~it 
resminde 500.000 \ 
kişi bulunacak 

Ruzvelt mesajını Alman ve ltalyan iSTANBUL Gazeteleri 
-

Orta Avrupa vaziyeti, artık mih
ver devletlerinin, her halde bu dev • 
letlerden Almanya'nm hedeflerine 
uygun tekilde halledilmi~tir. ltalya 
da mihver devletleri arasındaki an
latma ile kendine terkedilen Arna- Karı4lmazlık komitesi 
vutluğu itıal etti. lki "ahbap ça- Y 

vuı" tan her biri, bundan sonra ken
di aahaama doğru yeni bir adım a • 
tarken demokrat devletler müda· ' . hale etmiılerdir. Anlatılıyor ki Al-
hlanya'nın maksadı Romanya ya 
doiru yürümek, ltalya'nın hedefi 
de Yunanistan'ı istila altına almak
tı. Bu iki devlete verilen İngiliz ve 
franaız garantileri pitmit aıa au 
kattı. Bu çifte garantinin Berlin ve 
Roma'da uyandıracağı akiı bütün 
dünya tarafından merak ve alaka i
le beklenmekte idi. Gerek Almanya 
'\te gerek ltalya, garantinin verilme· 
aine mani olmıya çahıtdar. ltalya 
Yunaniıtan'ı tehdide kadar ileri 
gitmiıti. Fakat ineiliz ve franaız 
aarantiainin verilmeıine mani ola· 
mayınca mihver devletleri bunun 
neticeaine katlanmak mecburiyetin· 
de kalmıılardır. .. 

Londra'dan verilen habere gore, 
İngiltere hükümetinin geçen per: 
tenıbe günü Romanya'ya garantı 
"ermesi, hayretle karıılanınııtır. 
Gerçi lngiltere hükümeti, ~o~an· 
Ya'ya garanti vermeği prensıp ıtıba
riyle kararlaıtınnııtı. Fakat bu ~~
rantiyi Romanya ve Polo~ya hancı
ye vekilleri araaında dun yapılan 
ınüli.kattan aonra vermeğ~ düş~
mekte idi. lngil sazetelen, t.ngıl • 
tere'nin Romanya 'ya garanh ver• 
ınek için, Polonya ile Romanya ara
aında bir anlatma yapılmasmı ıart 
koyduğnu yazmaktadırlar. Bu an· 
laşmadan evel lngiltere'nin Roman· 
ya'ya garanti vermekte istical gös
termesinin sebepleri olsa gerektir. 

Bu ıebeplerden biri, şüpheıiz, 
Romanya hariciye vekilinin Berli
n'e yapacaiı seyahattir. lngiltere, 
Gafenko'nun Berlin'i ziyaretinden 
e.el, böyle bir garanti vermeii lü
zumlu aörmüıtür. Filhakika evelki 
sün Büluet'ten hareket eden Gaf9D· 
ko, VarfO"a'dan geçerken Polonya 
hariciye vekili Bek ile de görüıtük • 
ten IOnra Berlin'e vasıl olmuıtur. 
Ve bugün Hitler ile bir mülakat ya• 
Pacaldır. 

yakında lağvediliyor 
Madrit, 18 a.a. _ Şimdiki halde 15 

mayısta yapılması kararlaştırılan Mad 
rit zafer geçit resmine iştirak e_d~cek 
kıtaların mevcudu 500.000 kışıden 
fazladır. Bu geçitle muharebe re~men 
sona ermiş addedilecektir. T~hmın e. 
dildiğine göre Franko, bu muna~ebet· 
le mühim bir nutuk irat edecektır. 

Karıfmazlık komitesi 
laivediliyor 

Londra, 18 a.a. - Karışmazlık ko -
mitesi, perşembe günü topla~w~r~k ka· 

ı ık itilafının sona erdıgını kay-
rışmaz . · · ·1 
dedecek ve karışmazlık ofısının ı ga-
ssna karar verecektir. 

ita/yan gönüllüleri lıpanya'dan 
ayrılmaia hazır~am~orlar 
Madrit, 18 a.a. - I..ıttorıo fırkası-

b""tün mevcudu, hali hazırda Ali-
nın u .. b 
kante'dedir. Öğrenildiğin_e gor: u 
fırka, yakında ltalya'ya gı_tme~ ~ze. 
re vapurlara bindirilecektır. Sıya~ 
oklar", "Yeşil oklar", "Kızıl oklar 
dındaki diğer italyan kıtaları da Al
~anıe, Alikante, Almeria ve Albace
te'te tah§İt edilmiştir. Yüksek ku
manda heyeti I...ogrono'da bulunmak
tadır. "Siyah oklar'' fırkası ile "Ye
şil oklar., fırkasından bir müfreze 15 
mayısta Madrit'te yapılacak zafer §en 
tiklerinde gönüllü italyan kıtaatını 
temsil edecektir. 

"Siyah oklar,, fırkası, tspanya'ya 
gönderilmiş olan ilk fırkadır. Bu _fır· 
ka hemen hemen münhasıran "sıya~ 
iÖ,mleklilc:r" den yani milislerden mu 

rekkeptir. 

lıpanya'ya iki italyan taburu 
daha gitmi~ 

Londra 18 a.a. - Evening Stan-
dart gazet,esinin gayet emi? ~ir. men
badan aldığı kaydiyle verdığı hır ha
bere göre iki italyan dağ taburu da?a 
tspanya'ya gönderilmi~tir. Esasen ı -
ki italyan taburu Pirene'lerde bulun· 

maktadır. 

Diier tarafta~--~!~--~~~?.. . .:~~~~~~ 
yerİerine g;lmiştir. 

ispanya' dan dönen ııönüffüleır 
Roma, 18 a.a. - Gazetelerin yazdığı

na göre lapanya'dan geri alınan . 'iki 
bin gönüllü Castella mare Stabıa ya 

gelmiştir. 

-

gazetelerindeki ôkisleri karşısında 

Amerika mahfillerinde 
bedbinlik arhyor 

Mesajın diktatörlere bir ihtar mahiyetinde 
olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor 

Vaşington, 18 a.a. - Ruzvelt'in mesajrnın alman ve İtalyan 
matbuatında huaule getirdiği akislerle buraya gelen haberler dip· 
lomatik mahfillerde hakim olan bedbinliği arttırmıtlır. 

Ruzvelt'in harekete geçmesine saik 1 
olan mülahazalar arasında 8 nisanda 
Avrupa muhbirlerinden gelen rapor
lar zikredilmektedir. Bu raporlarda 
yakın bir istikbalde vahim hidiseler 
cereyanına mani olmak için derhal 
bir tegebbüste bulunulması tavsiye e
dilmekte idi. 

Halk B. Ruz.velt'in teşebbüsünü 
takdir ediyor 

Mesajın diktatörlüklere bir ihtar 
mahiyetinde olduğu ve aşağıdaki nok 
tatarın teminini istihdaf ettiği gün 
geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır: 

ı. - Muhtemel yeni taarruzlara kar 
şı bir emniyet cephesi teşkil etmeğe 
azmetmiş bulunan bütün milletlerin 
arasındaki tesanüdü takviye etmek, 

2. - Bitaraflık hakkında kongre -
nin semere vermiyen müzakereleri 
neticesinde yolunu şaşırmış olan A
merikan efkara umumiyesini tenvir et 
mek .. 

Umumi efkarın bilyUk bir kısmı bu
gün Ruzvelt'in teşebbilsünU takdir 
etmekte ve bu teşebbüsü sulha azim -
karane bir davet mahiyetinde telakki 
eylemektedir. 

Hitler'in cevabı haklnnda bircok 
laraz.iyeler yürütülüyor 

Londra 18 a.a. - B. Hitler'in B. 
Ruzvelt'e vereceği cevabın §imdİJIC 
kadar teahhilr etmeai için hiç bir se
bep gösterilmemektedir. Bu cevap, 
herhalde Rayştag'ın içtimaı günü ve
rilecektir. Kanunuesasi mucibince 
Rayştag, on günden evci içtimaa da
vet edileme• Bununl" ı...r:ah-r i .. .rjlf:ıı 

_ ...... u~ız miışahıtler bu mühletin Av 
rupa'nın muhtelif mıntakalarında as
keri faaliyetler yapılmakta olduğuna 
dair ortaya çıkmat olan pyialar yü -
zünden daha had bir ıekil almıı olan 
gerginlik devreıinden sonra muvak
kat bir ailkfın temin edeceği mütalea
aını ileri aürmekte müttefiktirler. B. 
Hitler'in yakında vereceği cevabın 
ne olacağı hakkında birçok faraziye
ler ileri sürülmektedir. 

Hırvatlarla 

görüşmelere 

tekrar 

başlanıyor 

İki tarafta müspet 

t! klifler hazırladılar 
Zağrep, 18 a.a. - BB. Tsvetkoviç 

ve Maçek'in hafta sonunda müzake~e
lerine devam etmeleri muhtemeldır. 
Her ikisi de arazi ıneseleri yani Hır
vatlara vadedilen muhtariyetin hangi 
bölgelere şamil olacağı hakkında müs 
bet teklifleri hamil bulunmaktadır• 
lar. 
Zannedildiğine göre, Belgrat bükü 

metinin projesi, Hırvat toprağının 
Save ve sahil vilayetlerini ihtiva et
mesini ve buna Boana'nın Noyvodim;
in ve Dubrovnik'in bazı kıaımlarının 

ilaveıini derpi§ etmektedir. 

Hırvat projesi 

Tarihi esasa dayanan Hırvat proje
si ise, aşağıdaki beş mıntaka ile bir 

evi federasyon tesisine matuf tur : 
1oli'eny<ı, :rıu \li:ltlSuuı • 51ovcnya • 

Dalmaçya, Bosna - Hersek, Voyvodin, 
Sırbiıtan - Karadağ. 

Bu vaziyete göre ihtilaf bilhassa 
aırp ve hırvat unsurlarının kantık bu 
Iunduğu Voyvodin'le Boana üzerinde
dir. Bunula beraber Zağrep ve Bel
grat'da halli ic.abeden zorlukları mild 
rlk bir nikbinlik mevcuttur. 

Berlin'e davet Ve Hitler ile mü· 

t:tiıic\en ~nra "bu, cidd;n "kork~ç 
hir mana ifade etmeie baılamııtır. 
Ve Gafenko İngiliz aarantisinden e
•el Berlin'• gitmit olsaydı, belki de 
akıbetinden endi§e edilirdi. Fakat 
inıiliz garantiıi cebinde olan Ga· 
fenko, alman hükümetiyle başka 
türlü görütebilecek bir vaziyette· 
dir. Cafenko bugün Führer ile gö-

tiiıtükten eonra yarm da Berlin'de Ceza kanununda Almanya mukabil telı.lilte 
kalarak İngiliz Ye franıız garantisi 
ıtalckmda alman hariciye vekili ile bulunacak mı? 

B. Gafenkonun 
Beri in' deki 
temasları d Lo 1 f" dlll Taymis gazetesi, yazıyor: 

RÖrüteeek ve ondan 90Dra a n - yapı an a er "Amerika hilkUmeti gibi İngiltere 
dra ve Paria'e gidecektir. hükümeti de, hakiki bir sulh tesisi 

Diler taraftan Macaristan nazll'· maksadiyle müzakerelere girişilmesi -
..... da busün yar:ın, Roma'yı ziya- ni çok arzu etmektedir. Eğer denildi- Bütün meselelerde geniş 
ret edeceklerdir. Roma'n1n Arna· Hükumet projeyi ği gibi B. Hitler'in yapacağı bir ta -
'\'Utluk darbeıinden aonra Balkan kım mukabil teklifleri olduğu doğru bir görüş birliği var 
ırıeaeıeıeriyle yakından alakadar 0 1- du·· n Kamulaya verdi ise ingmz milleti bunıan bekliyecek 
!rııya baıladıiı haber verilmektedir. ve hayirhahlıkla tetkik edecektir. Berlin, 18 a.a. - Romanya Harici-
8ir habere göre, ltalya, m~c.ar. na· H ''k'"met türk ceza kanununun ha- Sulh cephesinin hodbinane hedef - ye Nazırı Gafenko, saat 13.40 da Ber-
•ll'la--1 bu •iyaretinden bıhatıfa • u u • .. 1 • hak Ieri olmadığı' gibi mütaarrızane he- lin'e gelmiştir. Burada üç gün kala-

rmm .. v k ddelerinin değiştın mesı - N · d R"bb de, Balkan antantmı dagıtara , Zl ma .. d" Kamu defleri de yoktur. Binaenaleyh, a.za - caktır. a:.:ır,, ıstasyon a von ı en-
M · l a Arnavut- kındaki kanun projesını un - sından her biri herkese itimat telkin trop tarafından karşılanmıştır. 

acarııtan, Yugos avy • . b" tay'a vermiştir. Proje ile türk ceza R"bb b 
lu'- B 1 • t arasında yem ır 404 526 edebilecek yeni bir emniyetin müco:.h- Hariciye nazırı von ı entrop u-

• ve u garıa an kanununun 159, 160, w~03: . v_e r--.ıtaat teıkil etmiye çalı§acakBtırl. addelerı"nin degıştırılmesı tek. has delilini görecek olursa bu cephe gün öğleden sonra Romanya hariciye 
O 1 'yı a - ıncı m ·· t b" Ih "l t" ı b'l' F k t nazırı Gafcnko ile iki memleketi ata-aha doğrusu Yugoı avya . . d p · in ihtiva et· muııpe ır su ese ı o a ı ır. a a 
k k kendı hı- lif olunmakta ır. r~Jen.. .. · böyle bir gün gelinciye kadar sulh kadar eden meseleler hakkında uzun 

an antantından ayırara t"ğ. esaslara göre turkluğu takhır, ·· 
tn•y · 1 d · bı"r kombinezon ı ı c·· h · t cephesi azmini ve teyakkuzunu asla bir mülakatta bulunmuştur. Bu mu· • eaı a tın a yenı B"" ""k Mı"llet Meclisi ve um urıye k b i antanta uyu 1 elden bırakmıyacaktır lakat esnasında göriışülen bütün me-
llracaktır. Çünkü u yen hu"'ku"" metı"nı"n manevi şahsiyetini a e. . . b" · ti k ltal- seleler üzerinde geniş bir göriış ır-&ıreceği bildirilen Amavu u • t zy"ıf ve tahkir edenler hakkın- B I 

' b" devlet nen e u gar reımi 11örüşü ligwi mevcut olduğu müşahede edil -

CUMHURİYET 

Ruzvelt ne yapmak iıtedi? 

Nadir Nadi, bu baş makalesinde, Bit
ler ve Musolini'nin Ruzvelt'in nutkuna 
verecekleri cevabı, umumi hatlariyle 
ııoyle tahmin ediyor: ''Biz sulha herkes
ten fazla baglıyız. Vaktiyle Verııay kah
ramanlariyfe anlaı;ma istedik. Hay~tt 
menfaatlerimizden bir kısmını feda bıle 
etmege hazırdık. Bizi dinliyen olmadı. 
Şimdi aklımız başımıza geldi. Biz bolıe
viklerden maada kimseye düşman deği -
liz. Gayemiz insnıılıı;ı felaketen kurtar
maktır. Sulhun hakiki bekçileri biziz." 

Muharrir bundan aonra, Ruzvelt'in, 
mesajı ıondermek suretiyle takip ettiği 
gayenin, bitaraflık kanununu değiıtir • 
mck imkanlarının c;ogalma&ı, demokrasi
lerin faaliyetlerine daha cesaretle devam 
etmeleri, Almanya ve ltalya'nın hızını 
kesmek gıbi uç noktadan ibaret olduğu
nu ve eğer Ruzvelt bu teşebbüste muvaf
vnf oluraa, Vilson'un hatlsını bir dere • 
ceye kadar silip demokraııi dünyasının 
ııUkranlarını kaz.anmak olacağını ıoylü • 
yor. 

TAN 

Türkiye'nin vaziyeti 

M. Zekeriya Sertel, lngiltere'nin, dun
yayı tecavuzden kurtarmak için kurmak 
istedigi ı;ulh cephesinin anahtarı Tilrki
ye'de bulunduğundan butun dlinyanın gö
zü şimdi Tilrkiye'de oldugunu söyliyen 
bu hali makalesinde, bUtun diınyaya dost
luğunu aratan Turkiye'nin, Balkan ittifa
kına dahil devlet, Akdeniz devleti, Bo -
ğazlara hakim devlet olmak itibariyle 
Balkanlarda ve Akdeniz muvazenesinde
ki mlihim rolUniı ve stratejik kuvetini te
barliz ettirdikten sonra, lngiltere'nin, 
Romanya ve Yunanistan'ın tamamiyetini 
temine ve Sovyet Rusya ile bır askeri it
tifak akdine karar verince Tur,kiye'ntn 
yardımını aramaga mecbur olduğunu, bir 
kaç gıindur Ankara ile Londra arasında 
devam etti~i söylenen müzakelerin hiç 
§iıphesiz memleketin menfaatine ne uy
gun kararla bitecegini yazıyor. 

Ağız gazetesi yine faaliyete 
geçti 

Guniın meseleleri sıitununda, ıon elin· 
!erde CİZll propaganda yapmakla ffiC$gW 
bazı fena niyetli kimselerin gene bir ta
~ım .ri1:'ayetler çıkardıklarını, İngiltere 
ıle gızlı miizakerelerden ve ıaireden bah
ıettiklerinl aöyliyerek, memleketin lıa • 
yati menfaati mevzubahı oldugu günler
de bulundu&umuzu, başta milU Şef bu • 
lundukça memleketin menfaatine en uy
gun hareket n e ise onun yapılacağına em
niyetimiz olduğunu ilave ettikten sonra 
"Ortalıkta bir deiiıiklilr yo'ttur, dedi ko;. 
duya kapılmayınız, cümhuriyet hükiimetl 
gizli kapaklı it yapmaz" diyor ve deiiıik
lik olsaydı hükümetin halkı tenvir ede • 
cek olduğunu, demek ki Türkiye'nln bi
taraflık vaziyetini detiıtireıı bir mese. 
le bulunmadıiını yazıyor. 

İKDAM 
Radyo ve propa•anda 

İkdnmcı, iıaretler ıütununda radyola· 
rın bizim memleketteki bahalıl

0

ığına işa
retle, bu mucizeli iletin propaıranda ba
kımından arzettiii chcmiyti izahtan eon
ra, memleketin dıı ve iç dil§mana karıı 
mUdafaa11nda radyonun elimizde ne ka _ 
dar mühim bir vHıta olduıunu, halk rad
yoları çıkar da herkes iıe yarar bir rad
yoyu 20 - .so liraya tedarik ederse bunun 
~emlcke_tın irfanı, kiıltüril, terbiyesi be
d!.1 ~evk_ı ve propagandaaı bakımından 
buyuk bır ehemiyeti arzedeceğini yazı -
yor. 

YENİ SABAH 

Kan sızan taç 

HU11eyin Cahıt Yalçın, bu baş makale· 
d~, İtalya kıralının kendiıi ve halefleri i
ç!n ~r~avutluk tacını kabul etmeıi key
fıyetını ele alarak, barbar bir savlet ve 
kuvetle boiiazlanmıı arnavut milletinin 
kanı bu tacın Lizerinden sızdıgını söylü-
yor ·:.o na~ıl ciyllir ve dünyanın karşı
'!"~ _oyle bır leke ile nasıl çıkılır?" sua
lı!1ı ıra~ cttikt~n 1anra, bu tacrn gene ay. 
n! rnahıyettekı Habeş!ıtan tacını ancak 
hır pandan•teşkll edebileceğini, bunun 
ne kadar küçuk blr hareket oldugunu, 0 

Ya nrn kendiıinden ba§ka ar d tb"k olunacak cezayi göıteren d b" onun a ta ı Sofya, 18 a.a. - Ruzvelt'in mesajı mittir. 
eğildir. Böyle bir kom ınez maddeyeı "cra müesseseleri tabiri d_e h kk d • hf'l . d kA 8 T f k h d R ınanya a ın a, resmı ma ı ler görüşlerı- Yarı re&mi makamlar a, mez ur • ev ,· Ru·'ştu·· Aras e efi, Yunanistan veya o ı"l"ve ed"ılmekted"ır. Esrar ve kokaın . 1 Yuna <ı nı şu suretle ifade etmektedirler: mülakata hakim olan dostluk zihni -

o.abilir, ltalva, bir tarafta.o. . • ı"bı" maddeleri izinsiz memlekete •o·. B . . d" B 3 
- daır g arış ıçın yapılan her teşebbü&, ha- yeti ehemiyetle kaydedilmekte ır. u • 

nıatan'a tecavüz etmiyecegıne kanlarla ı·z"ınsiz ı;atanlar hakkındak•. f 'f H 
en k • . . k diğer ta- . rış muahedesinin sulh yolu ile tadili uzun görüşmenin iki memleket mü- ngı tere ariciye 

ata temınatı verır en, ·· madde projede geniıletilmış ve yem ümidini ortadan kaldırmamak şartiy- naaebetlerini geçenlerde aktedilen ik-
l'aftan bu devlete karşı tec:~z hükümler illve edilmiştir. Bu suçları le Bulgaristan tarafından müsait bir tısat mukavelesinde tesbit edildiği Ü· 

a.a. Matbuat Servısi 

tacı ciymek istiyenler de anladıkları için 
Tiran'dan bir heyet yola çıkarmağı ve ta
cı Arnavutluk'un gliya ihtiyari bir takad
diımesi imiı; gıbi bir komediya tertip et
mege mecbur olduklannı yazıyor. 

Ruzvelt'in mesajı ve 
dünya sulhu 

VAKİT 

Sadri Ertem, bu baı makalede Ameri
ka cıimhurei&ı Ruzvelt'in mesajının in -
tani ve tahakkuku arzı; edilir bir gayeye 
matuf olduiiunu yazarak, palitik ve ro -
mantik bazı safha lan tay etmesine muka: 
bil tamamen ekonomık olan Avrupa'nın 
derdini, Versay'dan mihvere kııdıır izah 
ettikten aonra, be eri davaları ihtiraslar 
veya iıtopilere gbre degil hakiki ihtıyaç
lara gôre tanzim edecek bir yeni mıllet
ler cemiyeti kurmanın ve kollektif em
niyet sistemini mlişterek garantilere bag
Jamanın dunyayı girdiği c;ıkamzdan kur
taracak yegane yol oldugunu soyluyor. 

SON POSTA 

later inan iıter inanma 

Bu ıutunda İstanbul şehrinin 496 yıl
danberi gelip geçen 150 den fazla be • 
tediye reısinın yapamadıgını yapa!1 ~u: 
nakale vekili Ali Çetinkaya'nın ısmını 
onun caerlerindeq birine koyarak kendı
aine karı;ı beılenen mınnettarlıgm hi • 
li izhar edilemedigi yazılıyor • 

Milli Müdafaa bütçesi 
artırılıyor 

Ankara'dan aldığı bir telefon haberi • 
ne atfen, Parti grupunun bugUnkU top • 
lantısında Milli Mudafaa budccsinin 
arttırılruası mevzuu goru(iuleceğini yaz • 
dıktan sonra harp mukellcfiyeti kanunu 
layihasının tetkikine memur muhteli( en
curnenin 15 fi.zadan murekkep bir ihzart 
komisyon teı;kil ettigini, yaz t}ltilinden 
evci kanunla~sı mukarrer bu layıha • 
da umumi ve kısmi seferberlik halinde 
ordu ihtiyac;lannın temini için harp te -
kllifinin tarhı şeklini gösteren ebemi • 
yetli esaslar bulunduğunu ilave edıyor • 

Türkiye'nin ıulh politikası 

Muhittin Birgen "Her gün" sütunun
da, Turkiye'nin sulha muhtaç bir mem • 
leket olduğunu, hiç kimseye karşı taar ~ 
ruz fikirleri bulunmıyan bu memleketin 
1Ulb içinde inkisar teklimlihiniı takip et
mekte kendisi için bUyük faydalar gör -
dUğünil söyledikten sonra, T!irkiye'nin 
kendi ıulhuniı temine çalı5ırkeu 4ünya 
aulhunu da temin edebilecek vaziyette 
bir orta kuvet olduğunu izah ediyor ve 
Türkiye kendi siyasetini iyi idare ettik
ça ve roluniı hesaplı oynadrtı:ça hiç bır 
bilylik kuvetln onun kar(iısına dostluktan 
halka bir çehre Ue s;rkanuyacafmı ilivo 
ediyor. 

HABER 
Vatan müdafaası için 

Suat Dervif, bu yazısında harici ahva
Jln en heyecanlı ve en gergin günlerinde 
t~rlr mllletlnin aoğuk kanlılık ve ııukllne
tı dünyadaki blitiın milletlere örnek o
lacak derecede gôatermiıı oldufunu kay~ 
dettlk.te!1 ~nra bu vakarın devletin ida • 
re !t~ıiı . mıllne, milletin hayat ve iıtik
hl:~ını el!n~ ~eslim ctti&i hlikümete olan 
mu~ekabıl ıtımadının :neticesini olduğu • 
nu !live ~yl~lkten sonra bazı tıynetıiz
lerın blitun ~ır milletin, bir vatanın ıe _ 
lioı!t ve lstıklili mevzuu bahis olduğu 
bugunlerde beı on paralarının derdine dii
şup ~anlı:a kapı.larma koı;tuklan haberi _ 
ne ı~zU !13kledıyor ve "Vatan mudafaa. 
aı lçın bızim haıiıin parasına değil va • 
tandaım ııerefine ihtiyacımız vardı~ di-
"~ N 

Yerli malına vunılan aahto 
damganın minaıı 

M .. D~l~ılıç, bu yazııında bazı kumaş-
lara ıngılız damğuı vurulrnnıı ld 
hakkınd~ki iddialar üzerine yapıl~ı u~~ 
lan tahkı_kattan bahıettlkten sonra, b~y • 
le ecnebı damgası vurulmasının. minası 
~emle~ette mevcut ruh zıtifliginden ıs
tıfadeyı duıunen kimıelerin dolandın. 
cılığı dernek .olduğunu yazıyor ve Avru. 
pa ~alıdır, dıye boburlenen bir ada 
Y~rlı malıdır, diye iftihar edebilecek rnın 
vıyeye geldiği ırun bu gibi ıeylerin n~e: 
hayet bulacağını aoyleyecek "Turk hal
kı malına yabancı damgayı vurdurma bu 
hukumet iı;i değil, bu ıenin i"indir d• ı 
yor. " " • 

Fransız Nazırlar 
Meclisi dün bir 
toplantı yaptı 

"'-kaadmı iatihdaf eden korn ıae· · ıemek maksadiyle bir teşekkül vil- k ı ğ ·• Nezaretı.nde k tına ış surette arşı anacaktır. zere iyileştirmiye hadiıti olaca ı mu-
~onlarm kurulmaaına ön aya o. • uda getirenlerle, bu teşekkülü idare taleası ileri sürülmektedir. . _Paris, 18 a.a. - Bu sabah cümhurre-
aı, İtalyan sözüne itimat eı:ılenııYe • ~denlere bir seneden dört ~eneye k~~ Hitler'in nutku alaka ile Enternasyonal meseleler, Almanya Londra, 18 a.a. - Türkiye büyük el- ısı Löbrön'ün riyasetinde toplanan 
c. lini bir defa daha i bat etınekte • dar hapis, mücerret böyle hır t~ş~kku bekleniyor ve Romanya siyasetlerini alakadar et- çiıi tekrar bu sabah hariciye nezare _ nazırlar meclisinde başvekil Daladiye 
dır. Filhııltika Yugoala~·ya'dan ge. 1 . tisap edenlere altı aydan ıkı ae- • Vaşington, 18 a.a. - Hitler'in Ruv. tikleri nispette dostluk zihniyeti i. tine gitmiştir. umumi vaziyeti izah etmiş ve bu vazi. 
~n 

1
haberler, bu devletin ~h~a~ nce;~ kadar hapis, teşekku1·ıub· viıt"cudka velt'e cevap vermek üzere Rayıtag'ı çinde tetkik edilmiştir. yetin icap ettirdiği büyük teyakkuz 

.•n arda ister istemez, mı ,,,... • getiren veya idare edenler e u ege • içtimaa davet ettiğine dair Berlin'den İngiliz diplomatik mahfillerinde be- ilzerinde israr eylemiştir. 
('~~ibeıine kapıldığmı bildirmekte- küle intiaap edenler aynı za~nda es- gelen haberler burada derin bir alaka Hollanda' da askerlik müddeti yan olunduğuna göre, Londra ile An- Hariciye nazırı Bonne de enternas-
~ır, bBununla beraber, Yugo~la.Y•· raı ve kokain gibi maddelerlı dıd~r~an uyandırmıştır. uzatılacak kara arasında müzakereler faaliyetle yonal vaziyetin heyeti umumiycııi hak 

il\ Öyle bir maceraya girnuY• ra· izli getirerek satacak olan ar or se Hariciye nazırı Hull bu münasebet- devam etmektedir. kında beyanatta bulunmuştur. 
,., ol U 1 aına· g k d hapse mah ı · be 1 Lahey, 18 a.a. - Hollanda hüküme-
1 acaiı ,üphelidir. nutu ın . neden yedi aeneye a ar . .. : e yaptıgı yanatta, bugünkil şart ar 
•dır ki Romanya'ya ve Yunanııta· kum edileceklerdir. Bu curumlerı içinde hiç bir ferdin Ruzvelt'in yap _ ti mecliae bir layiha vererek mecburi T auli.k olunan emirnameler 

11•.. 1 ve i d donaruna w kl'fl d askerlik müddetinin 11 aydan iki se • N .. ~ ı ı· · v d k' · , ... Verilen garanti yalnız a mara mektep talebesi le or u ve tıgı te ı er en daha ameli bir 'tek - .u.ır ar mec ııı aşagı a ı emırna • 
ıtalyan tecavüzün~ kartı deiil, h~r mensuplarına ve devletin inzibat ve lifte bulunabileceğini aklı keamediği- neye çıkarılmaaını istemi§tir. Yon Pape Almanya'mn meleri taadik etmittir : 
tecavUze kartıdır. Bunu Bulgarı•· asayitiyle mükellef olanlara, ?1evkuf ni aöylemiıtir. Harp levazımının siliih ve mühim • 
t"" da, YugoılayYa da Macaristan ınahk{lınlara satanlar, tedarık ~den o·· ı ·u· m A matın tabi olacağı rejim, silah altında 
dl a bilir. Binaenal-1' ~yle macera· vleer ve kullanmağa teşvik edenlerın ce Gazetelerin lisanı deiitti nkara Sefiri oldu bulunan askerlere gönderilen ve as -

- y k d tt Va~ington, 18 a.a. - Bugilnkil ö~le k Jerd n g J kt ı ar Peıinde ko,acaklan yerde u- zaları ür:te birden yarıya a ar ar ı- 1 er e e en me up arın posta pu-
Roalavya'nm Balkan antantı çerçe. rılacakt;r, gazeteleri, cümhurreisi Ruzvelt'in ha· Cümhuriyct Halk Partisi gene Berlin, 18 a.a. - Hitler, büyük elçi !undan muafiyeti ve Tunus radyo is • 
"eaa· •. d Bul "ata• reketini bidayette mlisait bir tarzda sekreterliği arşiv sekreteri Süreyya Franz von Papen'" Al , A tasyonunun kuvetlendirilmesi, petrol 

•çın e kalması ve ıan ---------------- k t fkA . d D • bab ki" ş f"k D ı, manya nın n -l'ltn d R __ ... B 1 arşı ıyan e arı umumiyede hır en umanın ası eme ı e ı uman kara b'" .. k 1 "J"ğ" milştaklarının ithaline ait mezuniyet 
k.a h onıanya ile anlataraa • • k b aar baımaz bu meselelerle bire bir değiıiklik hasıl olduğunu göa- 15 Nisan cumartesi akşamı Üsküdar- uyu e çı 1 ıne tayin etmittir. çok çocuklu ailelere yardım ve halk~ 
"'ı" loltunu kuvetlendirmeai ken· ya 
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1 olması, Balkanlarm istikba· teren makaleler neırediyorlar ve Ruz- daki evinde bir akse neticesi vefat Hitler bugün von Papen'i kabul e - gaz maskeleri tevtii ve i•çilerin se • 
'eri de dah"ıl oldus.· halde bütün mefgu 1 •· k"' h • · d" · · K k d ba d k k d' · :r "lak ... 1 .• in iyi bir alamet değildir. ve t ın mez ur areketıni tenlut c ı· etmıştır. ederli ar a aıımıza ş- ere en ısıne yeni vazifesinde mu • ferberlikte kullanılmaları hakkındaki 
~~u ~d~~~lı~~ ·~ S=M=m~--~o_r_~_. _____________ u_v_ı _d_i_~_r_b_. __________ ~~~~f=f~a=k~~ ~-~---~ll-~~hli~~n~dili 



Galip İspanya ve 

İtalya, Fransa 
ispanya, İtalyan tahakkümüne 

tahammül edemiyecektir 

Yazan : Piyer Dominik 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muhayyel petrol N eden gizlemeliyiz? Bir 
yandan, fransız - İspan

yol münasebetleri mükemmel 
deiildir, öte yandan İtalyanlar 
İspanya'dan ayrılmalarını pa
zarlığa koymak ve pahalı ö -
detmek istiyorlar. 

Birinci nokta: İspanya ile 
Fransa'nın münasebetleri. Pa
ris'te bulunan mareşal Petain, 
orada anlaşmanın iki zıd tefsı
ri ve bunları uz:laştırmak im
kansızlığı karşısında kalmış. 

Bir misal alalım. İspanya'nın 
bizden istediği materiyellerin 
bir kısmı bedeli odenmemiı 
ma11ardır. Fransız toprakları
na giren bu mal1arı satıcıları 
geri istemektedirler. Biz bu 
işte sadece transitci idik. Mal
lar bizim değildir, bu itibarla 
başkalarına teslim edemeyiz. 
Fakat İspanya'nın nazarında, 
bunlar miınhezim Katı\lonya 
ordularının İspanya'dan gotıir
dükleri ve belki nasyonalist 
ordulara karşı kullanmış ol • 
dukları makineli tiıfekler ve 
toplardır. 

Bunu psikolojik bir kayıtla 
tebarüz ettirmelidir. Bu, mü -
nazea esnasında ehemiyetsiz -
dir, fakat biz yep yeni, ve bir 
hamlede eski :zamanların İs -
panya'sı seviyesine fırlamış bir 
ispanya karşısında bulunmak
tayız. Son uç asnn mütereddi 
ve daima mağlup İspanyası 
aanki şiddetli bir riızgarın te -
ıiriyle ortadan yokoluvermiş -
tir. Son sekiz yıl bu İspanya'yı 
tasfiye etmiye kUi gelmiştir. 
Bu sivil harp eı;nasında mey -
dana gelen İspanya mağrur ve 
kuvetli ve eski kahramanlık 
devrinin havasını yaşatan bir 
millettir. 

Bunda ifrat olmadığını söy
lemiyorum. 1939 İspanya'sı nü
fusça zayıf, oldukça fakir, da -
marları hala açık, kana bulan -
mış harap ve netice itibariyle 
görünmek istediğinden aı;ağı 
bir seviyededir. İyi bir muşa -
hit nazarında bugiın dogan Is -
panya kuvet itibariyle ne Char· 
les - Quint'in, ne de ikinci Phi
ippe'in İspanya'sıdır. Fakat 

kuvetin husuhıne intizaren, gu
rur geri gelmiştir ve şimdiden 
1ezahlir etmektedir. Bunu he
saba katmamız U.zımdır. 

B iz 1870 denberi İtalya
yı anlamasını bilmedik. 

İtalya da bir tereddi devresi 
geçirmiştir. Bir zamanlar 1 -
talya ncak bir harp sahası 
haline ifrağ edilmlGti. 1870 den 
itibaren İtalya'nın müstakbel 
kuvetlniQ ne olabileceğini ölç
mesini bilmedik. Ve cenubu 
ıarki komııularımı.ı, Avrupa 
henüz bu kuveti tanımakta te
reddüt ederken, Fransa'nın, 
vatanlannı, büyük bir devlet 
olarak mütalea etmemiş olma
sına çok fÜcenmişlerdir. 1918 -
fl)l9 da, ltalya bizim tarafı -. 
ıı:ızdan liyik olduğu mertebe
ye çıkarılmadı. Daha sonrala -
n, ltalya'nın gururu ansızın 
faı;izmle inkişaf edince biz, 
gerçekten mevcut olan tiyat -
rovari ciheti iı;aret etmekle ik
tıfa ederek bunun altında mev
cut olan reel, sağlam ve haki
katen kudretli tarafı görmeai
nı bilmedik. Hatamızı anlama
ya başlıyoruz. İspanya husu -
&unda ayni büyiıklükte bir ha
taya düşmemeliyiz. İspanya 
du.n ikinci derecede bir millet
ti Aşagı yukarı Fransa bilyük
lağünde olan yarının İspanya
sı mükemel ananeleri ve Hitin 
Amerika'ıındaki muazzam fa -
alıvet sahasiyle pek çabuk bi
rınci ıınıf bir millet haline ge
lecektir. Bahusus ki bir adam 
onu ıevketmiye hazırlanıyor 
goriınmektedir. Yakında baş -
vekil tayin edilecegi söylenen 
Franko'nun kayın biraderi olan 
B. Serrano Sunner'den bahse • 
dıyorum. 

Simdi İtalyanların İspanya -
dan ayrılmaları meselesine ge
lıyorum. B. Musolini'nin bunu 

pazarlık etmek için elinden ge
leni yapacağını söyledim. Fa -
kat bir gün oradan ayrılmak i
cap edecektir. İspanyollar 
bundan böyle yalnız fransrzla
ra karıiı değil, kendilerine ta • 
hakküm etmek istiyen İtalyan
lara kar~ı da mağrur olacak • 
!ardır. 

Balear adalarının İtalya'ya 
terki gibi manasu düşünceden 
bahsetmiyorum; Balear adala
riyle diger İspanyol toprakla -
rında İtalyanların mevcudiyet
lerini idame etmeleri bile ta -
savvur olunamaz. İspanyollar, 
almanlarla İtalyanlara karşı 
duydukları minnettarlık ne o • 
!ursa olsun İspanya'nın onla -
rın lehine olarak yarı sömür -
geleşmesine tahanmıul ede -
mezlcr. 

Londra ile Paris'in şuna dik
kat edeceklerini umalım: İtal
yanların İspanya'dan uzaklaş
maları mukadderdir; bizzat is
panyollar bunu istemektedir. 
İspanya yarın ne bir alman ve 
ne de bir İtalyan sömürgesi o
lacaktır. İngiliz - fransız - A
merika kapitalizminin bir sö -
mürgesi de olacak değildir. 1 -
cabında, kendini dünyanın en 
antikapitalist kanunlariyle mti· 
dafaa edecektir. Yarının İspan· 
ya'sr modern bir devlet, yani 
parlamentosuz, fakat eski .kı -
rallık devrinde kendisini idare 
eden aristokratik kuvetlerden 
kurtulmuş bir rejim olacaktır. 

LA REPUBLİQUE 

Yunanista11 

ve İtalya 
Enternasyonal reaksiyo

nu itibariyle, almanların 

Bohemya ve Moravya'da 
tesis etmiş oldukları pro
tektoranın bir mukabelesi
ni ifade eden italyanların 
Arnavutluk işgali; mihver 
devletlerinin istihdaf ettik
leri gaye etrafında tekmil 
Balkan devletlerini intiba
ha davet etti. Romanya, Al
manya'nın yakınlaşması ü
zerine kendini tehdit altın
da görmektedir; Yugoslav
ya, çember içine girmek 
teh1ikesi karşısında bulun
maktadır; yunan - Arna
vutluk hududunda ise, bu
günkü günde italyan as
kerleri gelip yerleşmiştir. 
Maamafih, cenubu §arki 
devletleri böyle bir inkişafı 
çoktan hissetmişlerdi; fa
kat, garp Avrupası buna ku 
lak vermek istememiştir. 
Diğer taraftan, Arnavutlu
ğun !talya'ya bağlılığı es
kidenberi göz önünde tutu
lup hesaba katılmış oldu
ğu için, dikkati celbedecek 
derecede sükunetini muha
faza eden Yugoslavya'ya 
şaşmamak gerektir. Bu böy 
le olmakla beraber, Yuna
nistan, hadiselerin seyrini 
endişe içinde takip etmek
tedir. Bu
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devlet de, İtalya
nın Arnavutluktaki nüfu% 
ve üstün mevkiini önceden 
bilmiş olmakla beraber, hu
dut bölgesinin kati surette 
işgal edilmesi üzerine vaz
iyet, şimdi acı bir hakikat 

diyarı Arnavutluk 

İtalya hegemonyası altında 

fakir ve borçlu bir haldeydi 
Arnavutluk, hiç şüphe yok ki, Avrupa'nm en fakir memle -

ket/erinden biridir. Fakat bir miiddettenberi, Arnavutluk"un 
fakır değil. bilakis zengin yeraltı servetlerine sahip bir yer 
olduğu soylenmiye başladı. 

Italya, 1920 de Arnavutluk lehinde bir siyaset giidmiye baş
layınca. diınyanın nazan Arnavutluk'a döndü. Ve Arnavut -
luk'un petrolleri dillerde dolaşmıya başladı. 

lngiliz, amerikan kumpanya/an, bilhassa lnıiliz - 1ran pet· 
rol kumpanyası ile Sinkler grupu Arnavutluk'ta petrol kuyu • 
/arı açmak için hararetli miıcadelelere giriştiler. 

Ahmet Zogo bükümetinin sukutu, rakibi Fan Noli'nin ikti -
dara gelişi, 1924 de Zogo'nun tekrar avdeti ve devletin başına 
geçışi gibi hadiseler, hep petrol mücadeleleriyle munasebet -
tardır. \ 

Arnavutluk'taki mabut petrol damarlariyle, İtalyanlar da 
yakından alakadar oluyorlardı. !ta/yan demiryollan Arnavut
luk'uı geniş arazi temin etti. Selenizza ita/yan şirketi imtiyaz
lar elde etti. Fakat bütun bu gayretlerin neticesinde pek az 
bir ~ey ele geçıyordu. Faşist hükumetinin bu gaye için muaz
zam para harcamasına rağmen, Arnavutluk petrolleri bu e -
mekleri odiyemiyordu. 

!ta/yanlar Arnavutluk topraklarında çeşitli istifadeler ya • 
pacaklannı duşunuyorlardı. Mesela kömur. demir. pirit, bakır 
gibi bir çok madenler bulunduğunu tahmin etmişlerdi. 

Arnavutluk'un iktisadi inkişaf şirketi "S.E.E.A." büyük i -
ta/yan bankaları tarafındın finanse edilmişti. Bu şirket Ar -
navutluk'u, bir sanayi memleketi haline getirmek için beyhu
de yere çalışmış durmuştur. Arnavutluk'ta memnuniyeti mu • 
<!İp bir şekilde bir tek sanayi inkişafı olmuştur: O da yanmaz 
taş istihsalatıdır. 

Arnavutluk esas itibariyle ziraatçı bir memleket olarak kal
mıştır. Arnavutluk'un deniz kıyıları rütubetli, hastalıklıdır: 
fakat oldukça münbit araziler vardır. Sahil boylarında hubu -
bat, zeytin, portakal ve tütün yetiştirilir. 

Arnavutluk'un çok yeri dağlıktır ve çoraktır. Buralarda 
ancak koyun ke~i yetiştirilir. Her. ne . ka~ar halkın yaşama 
standardı aşağı ıse de, Arnavutluk un ıç tıcareti oldukça hı • 
raretlidir. 

Arnav~tluk: 1937 de bugıinkü fransız franıi ile 250 milyon 
franklık ıtlıal.at ~aJ?mıştır. fakat ihracatı ancak 100 milyon 
franga çıkabılmıştı. Arnavutluk ihracatının üçte ikisini !tal -
ya'ya yapardı. Alacaklarının hemen yarısını keza ltalya'dan • 
alırdı. 

Arnvutluk'un ticareti müvazenesiz olduğundan dışarıya bil
hauı ltalya'ya epeyce borçlanmıştı. Arnavutluk'• yatırılmış 
olan ita/yan sermayesi bir milyar lirete yaklaşmıştır. 

Bununla beraber, Arnavutluk, parasının kıymetini düşürmi
yen dünyanın nadir memleketlerinden biri idi. Arnavutluk'ta 
1925 tenberi bir tahvilat bankası vardı. Arnavutluk parasının 
ölçü vahidi "Altın - franktı ... Arnavutluk milli bankası, para
fının kalitesini tesbit etmek için fransız altrnr ve yüz frank -
lık altın bastırmıştı. Kırıl Zogo Arnavutluk'tan altın çıkarıl
maması için tedbir almıştı. (Paris - Midi) 

'''''' ' ' ' '''' ' ' ' '''''' ''''''''''' '''''''' ''''''''''''''llllllll halinde tecelli etmiştir. Bu 
hadise, 1923 ağustosunda 

Arnavutluk - Yunanistan 
hududu tanzim ve tesbit e
dilirken enternasyonal ko
misyonda bulun.an İtalya 
mümessillerinin öldürül
mesi neticesinde çıkan ih
tilaf yüzünden Korfu'nun 
işgalini yunan milletine 
yeniden hatırlatmıştır. 

Hele bugünkü günde, İ

talyanların, Arnavutluk sa 
hilindeki Santi Karanta'
dan Korfuya gözlerini dik
miş olduklarına göre, yu
nan gururunu pek acı bir 
surette rencide etmiş olan 
o hadise, bugün yeniden 
tasa ve kaygu mevzuu ol
muştur. 

Bu son vaziyette Yuna
nistan için bahsin mevzuu 
olan cihet, müstakbel hadi
seler karşısında gerek dip
lomasi gerek askerlik bakı
mından kafi derecede ku
vetli olup olmadığı mesele-

sidir. 
Cihan harbinden ve bu 

harpten sonraki devirden 
acı tecrübeler almış olan 
Yunanistan, ne Yugoslav
ya'yı tecrit etmek maksa
diyle hareket etmiş olan 
Musolini'nin 1928 deki plan 
!arına alet olmuş, ve ne de 
bunun bir aksi olmak üzere 
İtalya aleyhinde bir oyun
cak vaziyetine girmiştir. 
Bu itibarladır ki, Korfu ha
disesinden sonra, arasıra 

hududu tanzim ve tespit e
ortaya çıkmış oJan ihtilaf
ların önüne geçilebilmiş
tir. 

Roma ile Atina arasında 
1928 de aktedilmiş olan 
dostluk anlaşması, istik
balde tutulması derpiş edi
len yol için bir çığır açmak 
gayesini istihdaf etmişti. 

Fakat, bu anlaşmadan baş
ka bir şey yapılamadı; çün
kü, münazealı olan hiç bir 
meselede bir hal tarzı bulu-

[KURBAGA DAMG~~ 
Birkaç saniye sonra ikinci bir oto

mobil birincisinden daha hızlı olarak 
onları geçti. 

Dick: 
- Sizin polis arabalarından biri, 

dedi. 
- Evet benim arabalardan biri ol

duğunu zannediyorum. Amerika'da 
bundan çok daha iyi bir devriye siste
mi var. Buraya da onlardan getirtmek 
isterdim, çok lazım. 

Dick sordu: 
- Ne var Elk? 
Elk merasimli bir tavırla: 

- Balder terfi etti, dedi. Şimdi Fa
al servisin çavuşu. Onun için daha iyı 
bir mevki tasavvur edemem. Emin o -
lun, karısı ve çocukları bu haberi du
yunca çok mesut olacaklar. 

Elk, hiç içki kullanmazdı. Dick'in 
ilk aklına gelen şey bu oldu: fakat bu 
son günlerin üzüntülerinin tesiriyle 
belki adetini değiştirmiş olabilirdi. 

Dick nezaketle : : 

- Çok memnun oldum, diye cevap 
'lierdi. Bu zavallının ilerlemesi için 
sarf etmiş olduğunuz gayretleri bildi· 
gimden sizin hesabınıza çok sevin
dim. 

- Haydi canım, onu bırakın da bu 
anda düşündüğünüzü söyleyin. 

Dick gü1miye başladı: 

- Ne düşünebilirim ki? 
- Balder'in terfiini haber vermek 

için bu satte gelip sizi rahatsız ettiğim 
için güneş çarpmasına uğramış oldu -
ğumu zannettiniz, değil mi? Haydi 
bakalım Yüzbaşı Gordon, şapkanızı. 
paltonuzu alın da benimle beraber ge-

Yazan : Edgar WALLACE 

un. Balder'e bu sevinçli haberi bildi -
relim. 

Gordon şaşırmış bir halde vestiye
re doğru yürüdü, paltosunu alarak 
vestibülde duran Elk'in yanına geldi. 

- Slough'a gidiyoruz ... Seven Gab
les malikanelerine! Güzel bir bina. 
Görmedim ama, otomobillere mahsuı; 
ağaçlıklı yollu, muhteşem mobilyalı, 

elektrikli, telefonlu, asri banyo daire
li enfes bir ev olduğunu biliyorum. 
Hepsi tahminden ibaret. Size bir şey 
daha söyliyeceğim, (o da gene tah
min), çimenlerin üzerinde haber veri
ci elektrikli teller, pençerelerde teh
like zilleri, yüzlerce hizmetçi de var. 

- Allah aşkına Elk, nelerden bah
sediyorsunuz? 

Elk gayri tabii bir gülüşle güldü. 

Uxbridge caddesini geçiyorlardı. 
Uzun bir otomobil son süratle önleri
ne geçti: içinde birçok kişi biribiri ü
zerine yığılmıştı. 

Dick: 
- Oldukça neşeli görünüyorlar, 

dedi. 
Elk. tek kelimeyle cevap verdi : 

- Oldukça. 

Elk'in otomobili Colnebrook'un 
dar sokağına sapmak için yavaşladığı 
zaman üçüncü bir araba tam yanların
dan geçti. Artık bu sefer yanılmıya 
imkan yoktu. Dick şoförün yanında 
oturan adamı tanıdı : bir polis müfet
tişi idi. Elk'e bir göz işareti yaptı. 

Elk merasimle mukabele etti. 
Langley'de bir dördüncü, biraz son 

ra da beşinci bir otomobil onları geç
ti. Dick, polislerin kendilerine yetişe
bilmeleri için böyle yavaş gitmekte 
olduklarını çoktan anlamıştı. Lang
ley'den sonra Windsor sokağı birden
bire sola dönüyordu. Elk, şoförün ku
lağına eğilerek ona yeni talimat ver -
di. Burada polis otomobillerinin izi 
yoktu. Her halde onlar Slough'a ka
dar yollarına devam etmiş olacaklar -
dı. Dört yol ağzında mevki almış bir 
polis memuru Elk'in otomobilinin ka
ranlığa dalışını seyretti. 

Elk : 

- Burada duracağız, dedi. 
Araba yolun kenarında durdu. Elk 

indi. Şoföre : 

n.amadığı gibi İyoniyen 
denizi sahillerinde bulunan 
her iki devlette de bu mese
lelere temas etmek tema
yülü görülmemiştir. 

Maamafih, vatansever 
yunanlılar, italyanların iş

gali altında bulunan on iki 
adadaki halkın ekseriyeti 
yunan olduğunu, zaman 
zaman cihana hatırlatmak
tan geri kalmamışlardır. 

Buna mukabil, bu adalarda 
yaşıyan 14.000 italyan da 
faal olmaktan geri kalma
mıştır. Ve Yunanistan'ı 1-
talya'nın ekonomik ve ide
olojik yayılma çerçevesi i
çinde işleyip hazırlamakta, 
bugün her vakitkinden da
ha ziyade gayrete geçmiş

lerdir. Bir Akdeniz devleti 
olması habesiyle yüzünü 
garbe çevirmiş olan Yuna
nistan, sırtını takviye et
mek bakımından her cihet
le haklı idi. Fakat, memle
ket içindeki kargaşalıklar 

(V enizelos'un devrilmesi, 
mart isyanı, monarşinin av
deti) diplomasi planlarını 
aksatmış, ve nihayet parti 
politikacılarının şahsi men 
faatleri yüzünden meydana 
gelen ayrılığın kapanma:;ı 

için pek çok zaman kaybe
dilmiştir .• 

Rejiyonal muahedeler, 
yunan emniyet sisteminin 
temelini teşkil etmektedir. 
Türkiye ile Yunanistan a
rasında 30 ilk teşrin 1930 
tarihinde aktedilmiş olan 
dostluk ve bitaraflık anlaş
ması, Ege denizinde sulhu 
tesis etmiş ve türk - yunan 
münasebetlerinde yeni bir 
hava yaratmıştır. 

Cenubu şarki Avrupasın
da sonradan yapılmış olan 
anlaşmaların hepsine bu 
muahede temel olmuştur. 

Noye Zürher Saytung 

Şarki Türkistan 

ne vaziyene 

Çungking, mart, 1939. 
Eskiden tetkika çıkan bir 

çok seyyahlarla tüccarların 
dolaştığı Sinkiang veya 
Çin Türkistan'ı, son on yıl 
içinde hemen hemen hiç bi
linmiyen bir memleket ha
lini aldı. 

Çin rejimi sallanmağa 

başladığı ve biribirine ra -
kip kuvetlerden istifade e
derek dermansız kalan Çin 
hakimiyetini büyük bir ma
haretle idame etmesini bi
len vali Yang Tsen Hsin, 
Urumçi'de katledildiği sı

ralarda, (1928) Sven Hedm 
henüz oralarda bulunuyor
du. "Büyük beygirin kaçı
şı" adlı eserinde, bu tarih
ten sonraki yıllar içinde 
çinliler, beya zruslar, 'SOV -

yet rusları, türkler, Tun -
ganlar ve mongollar"'arasın
daki mücadelelerin bir kıs-

mını anlatmak.tadır. O ta -
rihten sonra, Peter Fle -
ming, "Tatar haberleri" a
dındaki eserinde anlattığı 

macera dolu seyahata çıkın 
caya kadar bu memleket, 
yabancıların tetkik mevzuu 
olmadı. 

Bugünkü günde, Çin 
Türkistan'ına yalnız çi.1li
Jerle sovyet tebaası seyahat 
edebilmektedir. Urumçi 
şehriyle ( çincesi: Tihua) 
diğer kasabalarda her ne 
kadar misyonerler bulunu -
yorsa da, bunların hareket 
serbestileri çok tahdit e
dilmiştir. 

1931 den sonra Çin Tür -
kistan'ındaki sovyet nüfu -
zu gittikçe artmıştır. Ma -
mafi, sovyetler büyük bir 
temkinle hareket etmişler
dir; ekonomik nüfuzlarını, 
emniyet altına almış bulu -
nuyorlarsa da, Çin idaresi
ni yalnız muhafza etmekle 
kalmamışlar, ayni zamanda 
bu idareye müzaharet de et
mişlerdir. 

Çinlilerin Sinkiang'da 
Şung Şitay adında çok 
muktedir bir valileri var -
dır. Ona, herkes, mareşalın 
sadık tilmizi göziyle bak -
maktadır. Bu zat, 1931 den
beri asilere karşı mücadele 
etmiş ve 1933 de vali tayin 
edilmiştir. 

Sovyet - Çin dostluğu do
layısiyle vazifesi büyük bir 
güçlük arzetmemektedir. 
Ancak, Çin - japon ihtilafı 
:iolayısiyle bu memlekette 
çıkacak olan karğaşalıkları 
hesaba katmak gerektir. 

Bugün şarki Türkistan 

Japonya'ya karşı düşmanca 

duygularla mütehassistir. 
Bu vilayetteki müslüman 
generallerden, türk cema -
atlerinden, moğollardan ve 
orada Y•tıyan diğer kabile
lerden yalnız sadakat me -
ıa1Jarı tt..u •• ~...... ··-·-., • 
orduya kışlık esvap, beygir 
hatta taayare bile gönderi
lerek yardım ediliyor. Mil
li bayram günlerinde U -
rumçi'nin arzetmekte oldu
ğu manzara buradakinden 
farksızdır. 

Orada da mutat dövizleri 
olan levhalar dolaştırıl -
maktadır : " Çankayşek'e 

yardım ediniz!", "Son had
de kadar mukavemet!", "za 
feri kazanıncaya kadar mü
cadele edeceğiz!" Öyle an
alşılıyor ki, sovyetlerin 
çinlilerin japon aleyhdarı 

cephesi şimdilik buralarda 
muvaffak olmuştur. Bu 
cephenin ne vakte kadar 
mukavemet edeceği ayrı bir 
meseledir. Çin'i Sovyetler 
Birliği ile bağlıyan yegane 
yol, şarki Türkistan'dan 
geçmektedir. Bugünlerde 
Çungkinge gelen ve ağzına 
kadar dolu olan üçyüz sov-
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ÇARŞAMBA -- 19/4/ 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİc'.'iİ : 

Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun, Zühtü Bardakoğlu. 
Okuyan : Müzeyyen Senar. 
1 - ...... - Hicazkar peşrevi 
2 - Leminin - Hicazkar şar -
kı - Son aşkımı canlandıran 
3 - Suphi Ziya'nın - Hicaz -
kir şarkı - Ehli zevkin 4 -
Kemal Niya:.:i Seyhun - Ke -
mençe taksimi 5 - Şükrü'nün 
- Muhayyer şarkı - Yadında 
o sevdalı yeşil. 6 - Sadet -
tin Kaynak - Muhayyer şar • 
kı • Sürmeyi göz öldürür 7 -
Selihattin'in - Muhayyer ı;ar 
kı - Gökler perisi gibi. 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jano; ve meteoroloji haber • 
!eri. 

13.15 - 14 Müzik (Riyaseticum· 
bur bandosu - Şef: İhsan 
Könçeh) ; 
1 - C. Urbini - Düğün marşı. 
2 - G. Pareı; - Mazurka. 3 • 
KCler Bela - Macar üvertü -
riı 4 - Gounod - Faust ope -
rasından fantezi 5 - R. Wag
ner - Lohengrin operasının 
marşı. 

17.30 Konuşma (İnkilap tarihi 
dersleri - Halkevinden nak -

1 
len) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Kirtüozlar - Pi.) 
19.00 Konuşma (Çocuk Esirge

me Kurumu) 
19.15 TORK M0Zlöt (Fasıl 

heyeti) : 
Celil Tokses, Tahsin Kara • 
kuı, ve Safiye Tokay. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

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

20.15 TORK MUztôt : 
Çalanlar: Pahire Fersan, Re
fik Fersan, Cecdet Çağla. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Se· 
mabat Özdenses. 
1 - ...... - Segi.h peşrevi 2 • 
Kemani Sadi'nin - Segah 
sarkr - Ruhumda ölen nağ -
mede 3 • Seli.hattin Pınar'ın -
Hüzam şarkı - Bilmem.niye. 
4 - Ahmet Rasim'in - Segfi.h 
şarkı - Benim sen nemsin 5 -
Cevdet Çağla - Keman taksi
mi 6 -...... -Türkü - Boşan dağ 
lar boşan 1 ...... - Türkü - Gö
resinmi geldi. 8 - Udi İbra -
him'in - Kürdilihicazkar ıar
kı - Sineler aıkınla inler. 9 • 

v,.t lcı:ımvonı,ı Urumçi üze
rinden, Türkistan stepte -

rinden ve dağlarından ge -

çerek 3500 kilometrelik bir 

yol katetmiştir. Mamafi, 

sovyetler, şimdi bir de de

miryolu inşa etmek sure -
tiyle, Rusya ile Urumçi a
rasındaki muvasalayı islah 
etmek azmindedir. 

Ancak, japonlar Mongo
listan yoliyle buraya yak -
!aşınca, yahut sovyet Rus -
ya'nın yardımda bulunmak
ta olduğu Çin milli bükü -
meti sarsılınca vaziyet ne 
olacaktır? 

Ne müslüman türkmen 
kabileleri ve ne de Çin me -
tezleri ve büyük bir kısmı 
Kansu vilayetinde yaşıyan 
Tungan'lar, çinlilerin ha -
kiki dostları değildirler. 

Bu hakikati, neşredilr.ıc'-te 
olan sadakat mesajları da 
da değiştirecek kudrette 

Kemani Sehak'ın - Kürdili ' 
hicazkar şarkı - Çılgmca &C' 

vip 10 - ... ~. - Ttlrtro - Ak' 
11am olur kervan iner yokuş' 

21.00 r.;.'!mleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat. kambiY' 

- nukut borsası (Fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 TEM S 1 L: (Vapur· 

da .•.•. - Pi,yes) 
Yazan : Ertuğrul Şevket 

22.00 Müzik (Küçük Orkestra 
Şef : NECİP AŞKIN) : 
1 - Thaler - Kukuk polkaS: 
2 - Kochmann - Ebedi arka 
daşlık marşı 3 - Leuschncr 
Mazurka fantezisi 4 - Hızlı 
!aşma valsi 5 - Künneke 
Dans süitinden andante 6 
Sorge - Işıklar yanıyor 1 
Munkel - Polka 8 - Fric:ık 
Rende kendi evimde cibl 
yim. 9 - Trapp - Fujiaan et' 
rafında armoniler. 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans haberlert 

ve yarınki program • 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER 
20 Belgrad, Athlone, Bero 
münster, Sottens - 20.1 
Sofya - 2.2.35 Poznan -' 
22.50 Roma. 

ORKESTRA KONSERLEN 
VE SENFONİK KONSE~ 
LER : 16 Laypzic - 1 
Droytviç - 20.30 Strazbur 
- 21 Brüksel, Varşova -' 
21.15 Kopenhag - 2.2.1 
Kükreş - 22.45 Strazburg 

ODA MUSİKİSİ : 17 Bero 
münster. - 18.20 Laypzil 
Viyana - 18.50 Frankfurt .... 
22.10 Lükse\nburg. 

SOLO KONSERLERİ : 14.1 
Stokholm - 15.30 Sarbrük .... 
16 Münih - 18 Sarbrü1' 
Doyçland Zender - 18.1· 
Kolonya - 19.30 Budapeştı 
- 19.45 London - Recyon• 
- 21 Varşova - 22.10 Lük 
semburıı. 

NEFESLl SAZLAR ( Mar 
v.s.) 17,30 Brcslav, Doyçlaıı 
Zender - 18.30 Sarbrük "" 
19 Ştütgart • 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 17.20 Kolonya..,. 
22.10 Poznan - 22.15 Mili 
no. 

HALK MUSİKİSİ: 19 Sar 
brük - 19 Viyana - 0.1 
Bertin . 

HAFİF MÜZİK : 8.30 Müni 
- 18 Hamburg - 21 Mili 
no - 22 Paris - 22.15 Al 
man istasyonları - 22.3 
Kar:akori, Vilna - 22.45 Tıı 
)uz - 23 Post Parizyen, Bu 
dapeşte, Tuluz - 22.30 Sof 
ya. 

DANS MO'Zlôl : 21.30 Tutul 
- 22 Sottens - 22.10 Bril~ 
sel, Droytviç - 22.15 Leıtı' 
berg, Stokholm - 2Z.30 Li ' 
yon 23 Droytviç, Roma, Sof• 
ya, Floransa, Lüksemburlı 
Milino - 23.10 L<>ndon ' 
Recyonal - 23.30 Budapet / 
te. 

değildir. "Bliyük beygir" 1 

--:s··---
manlar, Çin - ıovyet Ruf' 
yası kombinezonuna kar~" 
kendilerini artık müdafal 
edebilecek mevkiden çık ' 
mışlar ve nihayet birliğ' 
girmek zorunda kalmışlar' 
dır. Diğer taraftan bunlar• 
kayıtsız şartsız olarak ja ' 
pon dostu da denemez 
çünkü, bu halkın bugüf11 
kadar japonlarla hiç bir te 
mas noktaları olmamı~tı! 

Japon propagandası hcnil 
bu yerlere kadar gireme 
miştir. Geçen yıl harekct1 

geçen propaganda heyetle' 
ri, yarı yolda saplanıp kal 

mışlar ve nihayet geri döll 

meğe mecbur olmuşlar vef 

japonlara düşman olan ıno 

gollarla çinliler tarafında( 

imha edilmişlerdir. 

(Frankfurter Saytung) 

- Ben, Yüzbaşı Gordon'la konuşa
cağım, siz biraz dolaşın, dedi ve onu 
hayretle dinliyen Dick'e anlatmıya 

başladı. 

- Kapıya kadar çekinilecek bir şey 
yok, dedi. Fakat kapıdan itibaren 
dikkat lazım. 
Ayakkabılarının üzerine bir çift ço

rap geçirmişti. Bir çift de Dick'e ver
di; sonra elektrik lambasını yakarak, 
eve müvazi uzanan dar bir yol boyun
ca ilerlemeğe başladı. Birdenbire dur
du. Dick'in kulağına fısıldadı : 

ağzında kehribar bir sigara ağızhf 
vardı. 

Dick, yanakları Elk'in kafasına d 
yanmış bir vaziyette sahneyi meraJcl 
seyrediyordu. İkinci adam, Maitlall 
idi. 

- İşte, şimdi, yanılmıyorsam, beş 
dakika yürüyeceğiz. Epeydir Wind -
sor koşularına gitmediğim için evle
rin nerede olduğunu hemen hemen u
nutmuşum. 

Seven Gables'in antresi iki porsuk 
ağacı çiti arasında idi. Evin görünme
sine mani olan iki sıra çam ağaçları a
rasında çakıl döşeli ufak bir yol geçi
yordu. Elk önden yürüyordu. Biraz 
yürüdükten sonra durdu ve haber 
vermek için elini kaldırdı. Dick yak -
laştı ve onun omuzlarının üzerinden 
baktı. Seven Gables'i ilk defa göru
yordu. Bu, tahta kaplanmış duvarlı, 

yassı bacalı büyük bir evdi. 
Dick, hayran : 

- Psödoelizabeth tarzında dedi. 
Elk: 

- 1066 mı idi yoksa 1055 mi? İşte 
ev diye buna derler, diye söylendi. 

Hava kararmıya başlamıştı. Evin, 
öbür köşesindeki pençerelerden birin
de ışık vardı. Kubbeli giriş kapısı tam 
karşılarında idi. Elk yavaşça : 

- Geri dönelim, dedi. Otomobilin 
bulunduğu yere avdet ettiler. 

Hava tamamiyle kararınca Elk, 
Gordon'u ağaçlıklı yoldan, tekrar ilk 
geldikleri yere götürdü. Pençeredeki 
ışık gene duruyordu, fakat sarı stor -
tar indirilmişti. 

Elk, yavaşça l 

- Bunu atlayın. 
Dick önüne baktı ve yolu bir kena

rından diğerine kadar kateden siyah 
bir tel gördü. Maniayı atladı. 

Birkaç adım sonra Elk, arkadaşını 
haberdar etmek için tekrar durdu ve 
elektrik lambasının kuvetli ışığı al
tında bile güç seçilebilen ikinci ı1abcr 
verici teli gösterdi. Yolu tekrar iyice 
tetkik edinciye kadar yerinden kımıl
damadı. Böyle hareket etmiş olduğu· 
na çok iyi etmişti, zira üçüncü tel e -
velkisinden iki adım kadar ötede idi. 

Pençere ile aralarındaki yirmi met
relik mesafeyi ancak yarım saatte ala
bildiler. Gece sıcaktı ve pençerenin 
kanatlarından biri açık bırakılmıştı. 

Orada bulunacağını ümit ettiği tehli
ke telini araştırmak için, Elk, pençe
renin kenarını muayene ederek duva
ra tırmandı. Teli bertaraf edince elini 
kaldırdı ve yavaşça perdeyi araladı. 
Lüks bir tarzda döşenmiş büyük bir 
oda gördü. Çiçeklerle süslenmiş taş 

bir §Öminenin önünde iki kişi otur
muştu. Birincisi Balder idi: gayet şık 
giyinmiş ve burnu artık kırmı•ı olmı
Y.an bir Balder ... Üzerinde bir frak, 

Maitland, yüzünü ellerinin arasııt 

almış, oturuyordu. Balder, dudakl 
rında arsız bır güliışle ona bakıyord 
Polis hafiyeleri, bu iki adamın konıl 
t1Aklarım işitebilecek kadar yakın& 
değillerdi. Maitland'ın azarlanıyoı 

muş hissini veren bir hali vardı. Biri 
sonra başını kaldırdı, ayağa kalktı 
konuşmıya başladı. Hiddetten kıS1 

mış se:;inin gürültüsü hafiyelere Jel 
dar gelebiliyordu, fakat sözlerini ani 
yamıyorlardı. Onun, kar~ısında sa~l 
hakir bir böcek varmış gibi kendisi 
lakaydane ve soğukkanlılıkla seyr' 
den güler yüzlü adamın suratına dO 
ru yumruklarını sıktığını gördüler• 

Bu tehditkar tavırdan sonra ill1 

yar Maitland odadan çıktı, ve arııf 
sından kapı kapandı. Birkaç dald.r. 
sonra Maitland evden çıktı, fakat ~ 
polis memurunun bekledikleri gı 
asıl kapıdan çıkeıayıp çitin diğer tf 
rafındaki başka bir kapıdan çıkmış< 
önlerinden geçerken otomobilinin ıf 
ğını gördüler. , 

Balder yalnız kalınca kendisine 1 

çecek bir şeyler hazırladı ve zile t>1 
tı. İçeriye giren hizmetçi Dick'in ıı' 
zarı dikkatini celbetti. Üzerinde 
şaklara mahsus mutat üniforınaÔ 

(Sonu v:ır) 
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Şişmanhk kimlere gelir? 

S P O R 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nevyork Sergisindeki 
paviyonlar1mız 

Bu dünyada en ziyade iftiraya Şiımanhğa istidat, yani. yağ me • 
uirıyan İnıanlardan bir kıımı da taboliamaaının boaulmaaı ınaana a
titmanlardır. Nerede bir tiıman nadan, babadan ve doiuıundan a•

Mektepler arısı müsabakalarda 

hldlse ,ıkarmıy1<1k 
Zengin, tarihi, yüksek sanatımıztn 

timsali olarak gözleri çekiyor 
ıöraeler onun çok yemekten ıiıman- lir. Kadm vücudu :saten ı.ıdalarınm Maarif Vekileti, mektepler araaın
ladıiına hükmederler. Zayıflık mo- hepsini aarfetmiyerek .1bır 1~

1·~ını dı yapılın mUıabakalar etnaaında ta· 
dasına uymak iatiyen bayanlar da biriktirmele miitemaya 0 ucun- lebenin iatenilmiyen hidiaelere aebe
titmanlıfın aadece çok yemekten i· dan ıiımanlık istidadı ba~a?larda biyet vermemeleri hakkında teıkilA· 
leri ıeldijine inanarak titmanla• daha çok bulunur. Kendllen fıpnan- tını blr tebliğ göndermiıtir. Bu tebll
lllamak için sofradan aç kalkarlar. hiı Mvmealerae de bu iatidattan do- ği aynen yazıyoruz: 

Nevyork, 3 - Buraya geli9inden~ri heyetimize ılcar~ı biliiıtiı
na bUtiln m~hafil tarafından göıterılmekte olan tneccü~, !"emle
ketimiz hakkında Amerika' da beslenmekte olan ıempatının açık 

Dofruıunu iıteraeniz, ıiımanlı- layı koltuklannı kabartmalrı li- "Mektepler aratı· maçlarında ıpor-
1 bö l k 1 d r Çünkü ıiımanhk bir hasta - cu talebeden bazılarının mUıabaka he ın 'y •sadece çok yeme ten ıe • :ıum ı • . 'd' 
diline hükmetmek, hayvanlarla in· lak bile olaa medeniyet ne~ıceu ır. yecanının tesiri altında biribirlerinl 
•anlar arasmda teıbihi faala ileri Nitekim medeni olmayan ınaanlat- rencide edecek tarzda - hattl hazan 
•öUlnnektir. Vakıa hayvan Y.etiıti• da tiflllanlık yoktur. Bundan dola- çirkin ıözlerle - sahadaki arkadaıları 
hnler ıatacakları mallannı yallan• yı kadmlara erkeklerden daha ?'e - nı bağırdıkları naıarı dikkati celbet
dırmak için onları besiye yatınrlar, deni demek doğru 0~~az, .ı~ıtkU :-- mektedir. 

bir ifadesidir diyebiliriz. 

Bu rmpatl tezahürlerini inıaatı 
bitmfk Uzere bulunan tUrk pavyonla
rına kartı halkın yakın allkatında da 
görme kteyb:. 

Filhakika çolu münferit tarzda kU
bik ıeklllere giden yapıların ortHın
da pavyonumuz tUrkUn sengin, tarl -
ht ve yUkaek aanat varlığının tlmuli 
olarak herkesin gözUnU almaktadır. 

Nnyork ıerglsini kuranlar ve sergi· 
dekl lnpatı yakından takip etmekte 
olanlar araa1ndaki hiklm kanaat tUrk 
pavyonunun, bUtUn sergi içinde üze
rine en çok atAkayı çekecek bir yer 
olacağı merkezindedir. 

bol bol yenı vererek mümk\ln oldu• daha önce de aöyledıl m ıı 1 
- tun TUrk çocuğuna yaraıan yiğitçe duy 

iu kadar hareketsiz bırakırlar. Fa• diki kadmlık büabUtUn medeniyet guların ve karde~lik ıevgi11inin teza
lt.at hayvanlarla insanlar arasında mahsulüdür. Delili: ha1vanlarda ve hilrUne vesile olması icap eden mek· 
lllffniJet farkı vardır. Medeniyetl iptldat iaaanlarda daima erkekler tep sporunun kendi aıtl karakterini 
kendileri kurmadıkları halde, in• diıilerden daha ııüzel oldukları hal- kaybetmesini mucip olacak bu nevi 
aanlann medeniyetinden a:a çok isti• de, medeni insanlar hara~~nd1~~adm- hldiıelerin önüne geçmek için mek· 
iade eden ve ehli dedilimi:a hay• lar erkeklerden da a guze ır. tep idarelerinin mUıabakalardan evel 
Vanların bile tabiata dailarda veJa Şiımanhla istidat bulununca, o- talebeyi irıat etmeleri ve ıpor talima 
Yerlerde dolatan aynı cinsten hay• nu meydana çıkaracak sebepler çok tı hUkümlerini kendilerine hatırlat- Cü.mhuriyet ve İmparalorlulı 
~anlann tabiatından ayn olduiu olurs bayanlarda gebelik, çocuk rnaları IUzumlu görUlmektedir. ara11nda mulıayeıe 
halde titmanlamak itinde inaanı emzirmek, sonra da hayatın son ba- Gerek müsabık 11fatiyle ıahaya çı-
hayvanlarla bir tutmak fasla bir hanna eritmek ıiımanlamağa bi- kan gerekse seyirci olarak etrafta yer Nitekim bu kanaat ıergi reisi Mr. 
teklifsizliktir. rer .. bep olurlar. alan talebenin istenllmiyen hfldiıelc- Whalen tarafından türk heyeti reiıi 

insan oilu sadece çok yemekle Kadmlarda ve erkeklerde çok o- re sebebiyet vermemeleri için mektep doktor Vedat Nedim Tör'e verilen 
• rtL d il turmak, çok yemek, çok uyumak mUdUr muavinleriyle beden terbiyesi ziyafette gerek divet sahibi ve gerek tiımanlamaz. Bunun en biıyua • • k i k k t · M 

li rok yiyenlerden hepsinin ıiıma~ ıiımanlahr. Fakat bunlara ge~çe - muallimlerinin kendi mekteplerin n serginin Avrupa ıımı om ıerı r. 
"' h ten birer sebep demekten :uyade müsabaka gUnlerinde sahada ve tale· Conson tarafından ifade edllmiıtir. olmamaıdır. Çok yiyenlerin epaı 

bir iyice tetkik edilse bana öyle ge• bahane demek daha doğtu olur. beteri arasında bulunmalarını dile· Seçkin bir davetli kUtleai kar,ııında 
liJor ki, onların arasında ıitman ol- Bazılan tifo gibi bir aletli hasta- rim . ., Mr. Conson, sergi adına söylediği nu-
nuyanlar tiflDanlardan ~a~a 

0

çok çı- lıktan sonra titman olurlar. Üzün· tukta, hazuruna tilrk heyetinin reiıi-
lcar. Rahmetli Ahmet Raan~ın an - tUden, yorgunluktan ,ı,manhyanlar Bir okuyucuya cevap ni ve azalarını ayrı ayrı tanıtmış ve 
lattıtı ıibi bir oturuıunda bır kuzu· bile vardır. Kim.isi de - tabii, yal • ve pavyonumuzun yUksek muvaffaki-
:JU ıöçüri1""11 sa1ıf ıerbetçi Baba nız erkeklerden - çok itret etmek- B. Nihat Öz. yeti hakkındaki kuvetli ümidini ifa-
:Ya•eri skmOt olsaydınız çok ye- ten ıiımanlat. deden sonra cümhuriyct Türklyesi i-
'nıekle ıl•-•nbk arasında münaıe - Bir de hormonlardan gelen şif· Saman pazarı Atsoy sokak No. 14 k d b' 

r-- Gazetemiz spor muharririne hitap le eski imparatorlu arasın a ır mu-
bet olmadıjma aia de kanaat geti- manhk vardır... G. A. eden mektubunuzu okuduk. Eğer ya- kayese yaparak demiştir ki: .. Ankara-
n.rd·ına'a... Sabah kahvaltısında bir d ·· t · • d gı' mukavelesi 

zınız bitaraf olduğunuz hakkındaki a uç saa ıçın e ser • 
düzine yumurtayı hazır lop olarak Resimli kartpostallar iddiayı kabule imk5.n verseydi aynen nin esaslarını ayrı ayrı dairelerle ko-
klvlrdıktan •"nra birçok yax. ve bal 1 t ı ve mukavcleyı' imza "ttim Te ... • neşrinde mahzur görmezdik. Maa e- OU§ t m ... · 
Yraiyhimp eützlı~rHinaecı beifreno~~~:auz:!t :!,ey~ P. T. T. U. Müdürlüğü, memleketin sef yalnız bir tarafı tutmakla kalını- mas ettiğim memleketlerden hiç bi-

güzel manıaralırını ihtiva edecek o· yarak yakışıksız ıözlerle iyi niyetler rinde buna benzer sürat, alaka ve 
lu fakat hiç de titman denilemiye • lan seri kart postalları bu yaz bastır· den uza~ olduğunuzu göatermitsiniz. kavrayış bulmadım. Yeni Türkiye'de 
cek hlr adamdı. Hep rahmetlileri mağa karar vermiştir. Umum müdür· Yalnız size değil, sizin gibi düşünen· zamana verilen kıymeti görünce eski 
miaal olarak ıösterdiiim yaııyanla· lük bunun için 1939 biltçetlne fazla lere de cevap olmak üzere şunu kay- imparatorluk günlerini hatırladım. İs 
na tevaauuna dokunmamak içindir. tahsisat koymuştur. dedelim ki, hakiki sporcu olanlar ve tanbul'da bir viae muamelesini tamam 
:Yolua çok 1edikleri halde bir türlil spor ruhu tatıyanlar, sahada alın teri lamak için üç hafta vakit kaybettiğim 
tllften olallll'lanlan her yerde aö- ile kazanılan maçlardan sonra dedi- hatırımdan hiç çıkmaz.,. 
hltlllftlaia. • .Jllll Aşk şarkısı llllL kodu ile uğraşmaz! Fikirlerini guna Sulh Rayesine doğru aail 

Çele yemekten mutlaka tııman • : : buna taı atarak ile.ri sUrecek. .,yerde, 
ilk ıehnl:recefinin bir delili de, tit· :: Amerika operaıının dünyaca : "penaltı, topun direğe çarparak dışa- bir adım 
lll&nlapaak için mahıua beıiye yatı• : meıhur tenoru Nino Martini'nin = rıya çıkmaıı, ofsayt,, meselelerini eH· o_.Jıolr Wbalen d,. aöylo4&11 ..lıtıH bir 

ıı.._ rılenlartlaa baadarmm ,.ettikçe •• 5 tlh...ri S ~·-ı-·-• _,..., anaoını eıe aıaralf nutukta, tUrk sergisi v.e T~rkfye hak-
11 t .L ..1-L- _ı....ı. ..,.a...a. :a --·au• aea : okurlar. kında alika ve sevgisıni ızhar eyle -ya baça .._ ~ .. ıır ___ ___ .. ıı•ır•aıaıİ • • - t 

- M •. m ıtir. oısayc1t düllyada hiç cıı.s kalmaz v• = ue1cmmeı müaik - Gn-. müaabakalan 
••nm hastahtmm eft nıi1him all· 5 kuYetli atk S ,... 59' Sergi heyeti reisimiz Vedat Tör 

d k 1 · T d' - : verdlll cevapta, memleketimizin Nev-
llleti • 0 ayca geçın ır 1

' = Buıu··n yepyenı' dünya • k l i f 
1 k • · "lk' - • haft b ) yor nrı ı ne verdiği ehem yeffn A· 

Demek ki tiıman am~ iÇ::' 1 ~n = havadiıleri ve = aya aı ıyor merika Ue daha sıkı bir •urette tanıt-
tiımanhğa bir istidat lazım ır: u : S mata olan derin ar.ıuıunun canh bir 
istidat kendisinde bulunmayan, ııta• :: : BIJlgt! GDrt!f ajanlığından: dellll olduğunu anlatmıı ve bütün 
hı açık olup da, çok yete bile ıi,man E Türkiye Büyük Mil· 5 1 - 22 Nisan 1939 cumartesi gUnU dUnyanın anlaşma ve barışı hauetle 
alamaz. Şiıman olanın da, ittahmı : let M-lı'aın' 1·n altıncı :: ve cndi•e ile beklediğini, Nevyork 

ki flamaaı - - • uat 15 te GUreıt salonunda gUrc§ tcş- :r 
tutarak, aa yeme • sayı : M·ı1· : :r sergisinin bu gayeye doğru asil bir a-

1 d t hl'k r 1 r - devn açılıtı ve 1 1 
• vik mUsabakaları yapılacaktır. Bu mil ıüç, bazı arın a e ı e 

1 0 
u • . : Şef ismet lnönü'nün i- • dım olduğunu söyliyerek sereiye mu-

ş. l ~ . tı'dat bir metabobz- - = .. bakalar& kulUpler her ıikletten a - ff . ıf1Dan ııa ıı : kinci defa Reiaicümhur - va akiyetler dilemiıtır. 
ına bozukluğudur. Bundan dolayı : E zam! iki kiti lttirlk ettirecektir. 
tiımanlıia istidadı olan y~di~i yal· ~ ~iliti 5 
larm hepsini erilemez, enmıyenler : 5 
vücudunda toplandığı gibi vücut ~-enitehir ULU' ainemaaında 5 
Yafclan batka aıdalan bilhaua te • - ~ = 
keri de yal halifte çevirir. Bunlan : ıeanılar 14,30 - 16,30 • 18,30 5 
J'apmak kudreti her inaanda bulu- : ve 21 de : 
ilan tabii bir kudrettir, tiflDanlamı- : 5 
Ya lıtlclat 0 tabii kudretin ifratı d .. : 12,15 ucu• matineainde E 
naektir. Her kudretin azlıi• ·~ya 5 SEVDA KAMPI \ 5 
çoldufu bir hastalık yaptıiı ıçin 5 E 
neticede ıiımanlık da bir haıtalık o- '; 1111111111111 Ti: 2193 1111111111111,. 
lur. 

2 - Tartı cumarteai gUnU gUreı aa· 
tonunda uat 14 ten 15 e kadar yapı
lacaktır. Tölerına bir kilodur. GU
reıçilerin timdiden huırlanına11 ri
ca olunur. 

3 - Bu mUubakanın hakemleri: 
Bıt hakem: Halil Sazlı, 
Hakemler: Necip, Sedat, Şahin, Sel 

man, Necmi. Kitip: Necdet Ulutan, 
kronometre: ZibnL 

Bu ziyafette hazır bulunmakta olan 
Ametika'nın Brezilya büyük elçisi de 
aöyledlli kı .. bir nutukta, Türkiye'de 
vazife ile bulunmadığını, fakat Yuna-
niıtan'dıki memuriyeti sırasında mem 
leketimizi ~iyıret ettiğini kaydettik
ten ıonra az bir zamanda Tilrkiye'niı;ı 
vUcuda getirdiği inkılAbı ve dilnya 
barıtına olan hizmetlerini hayranlık
la takip ettiğini bilhasaa tebarüz et
tirmiıtir. (a.a.) 

1 

Tayinler 
Maliye V elt.Sletintle: 

Tahsilat mlldllr muıvlnliline 
muhaaebat umum mUdUrlUiU ikin • 
el !Ube mUdUr muavini B. Sami 
Nenekçi açık bulunan Tunceli def· 
terdarhim• htanbul tahıil&t kon· 
trol memuru B. ŞUkrU Ömer 
Demir, hukuk milMvir ıvukathiına 
hukuk doktorlarından B. Muıtıfa Sa· 
Jihattin Ölelman tayin edUmi9ler, 
hukuk mUpvirllll mUpvlr avukatlı· 
rından B. Kemal Sirman terfi ettirU
ml9tlr. 

Maaril V •ltalelinJe: 
Edebiyat fakUlteai doçentlerinden 

Sabahattin Rahmi Eyilbollu 55 lira 
maatlı UçUncU 11nıf kültür mUfettlt
Jigine naklen ve terfian tayin olun
muıtur. 

Sıhaı ve lcıimai Mut11Jenet 
V ekaleıinJ e: 
Sağlık bat mUfettiılerlnden doktor 

SUlcyman Envcrl Komon yU.z lira ma 
aşla sıhat ve içtimai muavenet vekale
ti müsteşarlığına terfian tayin olun· 
mustur. 

lç ticaret umum müdürlüğüne u· 
mum müdür muavini B. Cahit Kerim 
tayin edilmiştir. 

Yeni Diyarbakır Belediye Reisi 
Mebusluğa intihap olunan . Şerif 

ten açılan Diyarbakır belediye reiıli· 
ğine B. Nazım Önen'in ıeçimi icra 
vekilleri heyetince kabul ve yUkıek 
taadika iktiran etmlıtir. 

Eğitmenler köy mecliılerinin 
tabii izası olacaklar 

Dahiliye Vekaleti, muallimi bulun· 
mıyan köylere tayin olunacak eğit· 
menlerin köy ihtiyar mecllalerlnln ta· 
bii azaıı bulunmalarını kararlıı,ır-
mıştır. 

istınbul 
yeni 

-
İstanbul Onlverah•I Tıp fakülte· 

si dekanı profesör N. A. Berkol ve 
fen fakültesi dekanı profesör Ali Yar, 
bütün vakitlerini derslerine hasret
mek emeliye dekınhktın ayrılmala· 
rına muvafakat olunma11nı, Maarif 
vekiletinden rica etmi!lerdir. 

Bet yıldınberi bu vuifelerde hiz· 
metleri görülen her iki dekanın isti• 
faları kabul edilmiı, tıp fakültesi de· 
karılığını operatör A. Kemal Atay 
fen fakültesi dekanlığına profeı<Sr Fa 
hlr Yenlçay tayin olunmuılardır .. 

Dört yıldanberi münhal bulunan e• 
debi yat f akütte11i dekanlığına ve tarih 
profesörlUğUne de Univerılte iılaha· 
tından evel üniversiteden ayrılmış bu 
lunan Yüksek öğretmen okulu direk• 
törü Hamit On~uncu &etirilmi§tir. 

1 Gün için 
Kendi kendimizi tenkit 

Yazan: Nasuhi BAYDAR ' 

Hiç bir millete imrenecek mevki
de deiiliz; uzak ve yakın tarihimiz 
töhretli ve ad11* kahramanlann 
menkıbeleriyle doludur. Fakat, he
men her aanat tarihinde bir resmine 
mutlaka rastladıfımız bir çocuk 
heykeli, nedense beni, aeyredip hi· 
klyesini hatırladıkça, çok mütehas
ılı etmiptir. David d'Anıerı'nin e
seri olan bu heykel, yat'nız kabzesi 
kalmıt kırık kılıcını elinden bırak
madıiı halde aol kolunu havaya 
kaldırıp ıöalerini kapıyarak düıen 
bir ıenci temsil etmektedir. Heyke
lin ismi .,Genç Bara'nın ölilinü" -
dUr, ve Bara - 1778 da dolup l 793 
te öldilfilne ıöre - franaaz ihtili. • 
tine fili surette kantmıı on dört ya
tında bir çocp,ktur J aeferlerine iıti
rlk ettiti cilmhuriyet ordusunda 
vazife ıörürkep lurallık taraftarla
nnın bir pususuna diltmilt •• "ya
taım kıtal" diye bafınnala icbarı 
edilince aotbalarm yUaün-, her in· 
kıllp yavruıunun vereceli aon ceva• 
bı haylurmııtırı 

- Yatasın c\hnhuriyet l 
Fran11alann Bara'•• ile bizim 

Kubilly araamda hanıi fark taaav· 
vur edilebillr 1 

Çekoslovakya 'nrıı parçalamDası 
ile Arnavutlutun iatillamı takip e -
den ıünlerin blribirini lkmal veya 
nak:aeden tasalandıncı haberlwi a• 
raaında Kubilly ıünilnU, bu Mne, 
llyık olduiu alaka ile kartılayama • 
dılua bunun aebebi, dünya hlclise
lerinin ruhlarda ve fikirlerde tevlit 
etmlı olduğu teıevvüıten baıka bir 
§eye atfedilemez. Lakin, cümhuri· 
yetin böyle sayılı rünlerini, ne ya -
pıp yapmalı, en küçük ihmale maruz 
bırakmamalıyız. Vakıa, lzmir ve 
Maniıa ile civarlarındaki kaaa ve 
köylerden relerek Menemen'de Ku
bilay abidesi önünde toplanıp o bü
yük gUnü huıu ile yadetmit olan
larla bUtUn memleketin ıönül birli
li etmit oldutu ıüpheaizdir. Vakıa, 
ordunun en aenç subayı teymen İb
rahim Okten bütü~ cümhuriyet ço
culıdannm hislerine ve fikirlerine 
tercilman olmuıturı "KublllJ, •tsiz 
lnkılabnruzın temeli n tUrk eylidı
nın biricik hazinesi olan tiirk cüm
hllliyetlne darbe YUl'IDall 1atiyen 
ha7datlan batmak için .... rıa
l'UMlald temia kaaclan allDlf olduiu 
hıala atıldı. Kubill)', medeni leaan
bfl, ftc:dan hUri,..thai konı)'arak öl· 
&HL Eler bir sb Yulfeml• Wsi İn· 
kıllp için, clmhuri)'et içla hayatı
mı•• f .. ara dl..e ........ Kultili.y 
kahramanlıfl heplmi•ln amacı o
lacaktır •• ,, Fakat, hlaler o rGnü, 
dünya biribirine girse de, hatırla
mah •e hatırlatmalı idik; bizler, 
yani milli hayatunıza taallUk eden 
her hadiseyi gününde hatırlamak 
ve hatırlatmak vazifeleri olan mu• 
hatrirler ... 

Cümhuriyetin ananeleri de, bü
tün , .. ıaneler gibi, ancak m .. ut veya 
müea1ef hldi1elel' üzerinde müte
madiyen tevakkuf edildikçe teeuüa 
ve tekarrür edecektir. Bu kaideyi 
koyduktan sonra 23 nisanı da, l 9 
mayısı da, 30 aiuatoau da, 29 ilktet
rini de, İnönü'nü, Sakarya'yı, Lo
zan'ı da, ve kısaca milli mücadele • 
nin ve cÜinhuriyetin ne kadar aayıb 

fSonu 9 uncu savfad•) 

2E gg 

~~====~ 

içimizdeki ıeytan 

faımıa içindeki bir 'let ona bu mükalemeyi ayni 
tahıalar •e ayni kelimelerle bir baıka zaman ge
ne JAPDUf olduğunu fısıldıyor ve Omer sözlerini 
unutarak bunu araıtırmafa batlıyordu. Bir kaç 
kete bunlan rüyalarmda gördUiUnü. zannetmek 
iıtedL Belki aarip bir kuvet ona bası hadiselerin 
daha nelden rüyaamı ıösteriyordu. Sonra bu dil· 
ıweyl ailliinç buldu. Fakat bir taknn hiditele
rin, bayatmda ilk defa yaptıfı bası itlerin ve aöy• 
lediii veya duyduiu baaı .özlerin ona yabancı ol• 

donunun bir paçası dizine kadar sıyrılmııtı. Emine 
teyze gerdanmın kıvrımları arasmda beliren hafif 
ter damlacıkları ve gözlerinin kenarmdan taıan 
sürme ve çapaklarla uyuyordu. Her ikisi de üzün
tülü rüyalar aörüyordu. Galip amcanın horultusu 
karısının dudaklarından mı, burnundan mı çıktıiı 
belli olmıyan bir ıahia karı11yordu. 

fil. Her halde babası bir memur çocuiunda duydu 
ve lı:ı:ama bu adı verdi. Ne olurlana olsun, ismine 
rafmen yarm o~u görürsem kendisine deli ıibi &.. 
tık oldufumu s(;ylerim." 

Tefrika No: 17 =Y aan: Sabalaatlln ALI 
• tekerleiinin acı ferJadı onu aıçrat-

Bır tramvay • k ile •anmaia baıla· 
B' d üthit bit mera ı 

h. ar an a m b yetil yolu ve kayalann için-
dı: bu manzarayı, u - d ıetiren auvo• ne• 

.• b' havu• TUCU a I -

den fırlayıp tabu ır f topladı Çocuklu-
d .. .. t .. Bu" tün ha ızaamı • 

re e gormut u. d " 
• w. rleri kaf asmda yer e en cu· 

iundan beri gezdı!ı !e.. ~nüne setirmeie ufraıtı. 
zel manzaralan ıo:auısun du Nerede idi? 

. h t layamıyor • 
Buraımı bir türlü a ar n Kazdai çamlıklarma 
Dunun bey ormanlarında . raıtırdı. Arabayla 

k d her yen a 
•e pınarlarına. ~ ar • Ü ündü. Bu aiaçlı J'Olda 
ve yayan gezdıiı yerlen d 1 id' 7 Bu· 

b kalan da •ar mı ı 
Yalnız mı idi, yanında af çatlatırcaıma itlet• 
hu da hatırlamıyordu. Kafa•m; ferruatla canlanan 
ti. Cözüniln önünde bu kadar le muhakkak gör-

t 'ld' Bur• an J'erler bir hayal de ı 1' ? Acaba rüya· 
düz.."- - b'I' d ... -· ne saıııan ... .. sunu ı ıyor u. ~": .. 1 Dedi. Hayır, bu ru-
larmıdan birinde mı gordüıll . kira:a aiaçlan-
J'a filan delildi. O yoldan ~eçnu~. 6f t0. .. Jçiade 
nı ve bai kütüklerini .ı~zlenYI~ 10

: arz1I uyaaa
oraJı tekrar ıörmek ıçın 111üthlf

1 
--•yarak çare-

. I habrıy..-.Yor, fakat nereaı oldu unu 

•izlik içinde luYranıyordu. tL Cözlerini 
B • • l'k canıoı 11kDuf u muvaf f akıyetlız ı 1 k kete batma 

tekrar odaya çevirdi •• bu had ç~ bir kaç aatın 
ıeliyordu: bir kitap okurken ora al "ıkencliiini ha-
,__ . k de nail Oa• 
,....ıt gıbi oluyor, fa at nere ' • "ylerken ka· 
brlıyaauyordu. Yahut biriaiD• b~r ıeY '° 

adığı da muhakkaktL Bunlan tayin edemediti 
bir aamanda fakat her halde yaptıjmı, ıördOlii
Dil •eya duyduiunu biliyordu. 

Batını yorgım bir halde patiska örtülü ot yas
tıf a dayadı. Evin İçi .... iadi. Gözlerini kapıyarak 
hayalinde bütün odalan dolaıtı. 

Fatma her halde atalıdaki muıamba döı'eli so
faya yataimı aenniı ve o hafif uykusuna dalmıt
tL Topuklan çatlamıt ayaklarından biri yoraanın 
kenanndan dıtan çıkmııtı. it görmekten bilyilyen 
elleriıai, kimae dokunma4an küçülen ve pörsüyen 
memelerinin üatünde kaYUfturmuıtu, Siyah aaçlan 
kirli yemenblnden fırlıyarak yaatıja daidıyordu. 
Giilıü aildmetle inip kalkıyor ve düıünmeği unu· 
tan kafa11 belki de )'ecli 1aıındanberi ıönnediği 
allU~le babasıaa ait rüyalarla met1ul olarak it· 
leme kablllyetlni büsbütün kaybetmemeie çalııı
yordu. 

Alt katta bahçe Ültündeki odada uyuyan Emi· 
ne teyae ile Galip amcanın yahılarını tasavvur et· 
mek pek hot deiildi. iki kocaman 1ai kütlesi ha· 
linde IOID'l•'ll çökerten vücutlar biribirine arkası• 
na dönmüJ&il. Galip amcanın beyaz ve önü iıleme• 
li entaıW .. line toplanmıJ ve sedef dütmeli pazen 

Yukanda, gene bahçe üstünde bir odada tit· 
man, fakat ıenç vücudiyle Semiha yatıyordu. 

Kumral •• dü aaçlanaı iılenıell yaahf a aenniı, 
bir elini yatafmm altma, ötekini göiıUne koymuı· 
tu. Beyaa ve tombul bacaklan .. rilmiı ve biribi -
rinden aynlmıı olarak patiska çarıaflara sarılıyor· 
du. Endlteai:a kafaamdan belki otomobilli lııocalar, 
İpekll elbiseler, bir yerde saç kıvırtmak rüyaları 
seçiyordu. 

Omer'in yanı batllldaki odada İM .... 
Omer evin bUtUn odalarına hayalen yaptıiı bu 

gezintinin sırf buraya varmak için olduiunu ken
disine itiraf etmek iatememiıti. Fakat ıiındi anlı .. 
yordu ki, meyhaneden kalkıp gece yarısı buraya 
g~litinin sebebi de budur. 

Sal>ahleyln vapurda, kızı ilk defa gördüğü za•. 

maft hiuettiti teYler kafasından bir kere daha 
geçti. 

"Abdal Nihat ... Beni neredeyse olduğumdan 
baıka türlü yapacak! .... " diye s(;ylendi. O zamana 
kadar aklmdan ve kalbinden geçen her teYi oldu
tu gibi ortaya dökmekten bir nevi gurur ve zevk 
duymaf a kendini alı9trrmı9h. Bu ona nefsine olan 
itimadının bir ifadesi gibi ıeliyordu. 

Bu aefer de baıka türlü hareket etmek için hiç 
bir aebep olmadıfmı düttindü. "lnni neydi 7 Maci· 
de, evet, Macide" dedi. "Pek de güzel bir iıim de-

Macide'yi hayalinde canlandırmağa çalıth. 

Yüzünü bir türlü tamamiyle bulamıyordu. Yalnıa 
tramvaya binmek için yanından ayrıldıkları zaman 
nasıl tatlı bir yilrüyüıle ve bir kere bile arkasına 
bakmadan uzaklaıtığını ve bir de siyah, kıvırcık 
aaçlariyle İnce omuzlarının arasında ancak iki par
mak kadar görünen harikulade ıüzel boynunu ha
tırladı. Cözleri ne renkteydi? Göze çarpan bir teni 
ve çen .. i olduğu muhakkaktı, fakat ağzınm ve dit
lerinin tekli naaıldı? 

"Naııl olursa olsun ... Bir benzerini bütün haya
tnnda gÖnnedifim bir mahluk. Yann ... Yann .... " 

Kendi.si böyle hodbin tasavvurlarla ufraıırken 
zavallı kızm kim bilir ne halde olduiu aklma ae• 
lince utandı. -Belki soyunmuı ve yataiına uzanmıttı. Belki de 
elbiseleri ile odanın bir köteaine büzübnüt oturu • 
yordu. Fakat her halde u1anıktı. Belki tu anda 
gözleri gök yüzünde kOf&ll ayni buluta dikilmitti. 
Genç kız aöiaünün içinde kalbi kimbilir naııl bur
kularak atıyordu. 

Ruhlan insana yabaacılardaa daha uaak olan 
böyle bir akraba e•inde on Mlda yatmda bir kısna 
aec• yarısı karanlık bir odada yapa yalnız uyanık 
dunnuı ve iki aaat evel öirenditi acıklı hakikat. 
le mücadele:re çalqmaaı haain bir teYdi. Omer 
böyle zamanlarda insanm nasıl abdallaıarak etra• 
fmda dert clökecek birini aradıiım biliyordu. 

(Sonu uar) 
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Mersinli fidanhğından bir •• •• • • 
gorunuş 

... ·-· . ., .. _ -
Aydında 

\.,/ 

bayramı kutlôndi agaç 

I 

Osmanbükü kanalındaki kazı 

faaliyeti hararetle devam ediyor 
Aydın, (Hususl) - ilbay ve .,.., .~ 

parti başkanı, beraberinde sular ida-
resi müdürü olduğu halde Osman 
bükü kurutma kanalına giderek ka· 

nal üzerindeki çalışmaları tetkik et
miştir. Evelce mükellefiyet usuliy -
le kurutulması kararlaşan ve işe de 
başlanan bu kanal, sonradan devlet 
sulama işle:-i arasına alınmış ve mü
teahhide ihale olunmuştur. 

Müteahhit kanalın kazısında en 
son sistem ( eksklava tör) makinesi 
kullanmakta ve üç ekip işçi istih -
dam ederek gece gündüz çalışmak -

Oımanbükü kanalında kazı tadır. 
--, Müteahhit işe başlıyalı beş ay olmuşsa da hava~ 

1 larm mühalefetinden bir çok zamanlar çalrşılama -
Fabrikada rakı içen mıştır. Buna rağmen bugüne kadar evelce açılan üç 

kilometrelik kısım yeni projeye göre genişletilmiş 

ı 
ve derinleştirilmiştir. Bir ame e Kanal Osman bükü köyü altında ikiz derenin 
Menderes'e karıştığı noktadan başlıyarak 11 kilo -
metre mesafede Ay.:dm azmağına kadar gelecek -

b 
. I 

ust~ aşını tırsan yağmurlar kanalın şimdiy;e kadar açılan kıs-

yaraladı 
İzmir (Hususi) - Alsancakta bir 

rakı fabrikasında çalışan Kazım adm
da bir amele, fabrikada çalışırken ra
kı içmeği itiyat edinmiştir. Bu vazi
yeti bilen usta başı Cemal, Kazıma bir 
çok defalar nasihat etmiş ve demiştir 
ki: 

- Fabrika sahibinin itimadını kay
bediyorsun. Bir daha içme! Evelki 
gun saat on birde amele kazımın bu
lunduğu yerde bir bardak dolusu ra
kı gören ustabaşı, beş dakika sonra 
bardağı boş vaziyette bulmuş, 

- Bunda rakı vardı, içtin mi? di
ye oormu~. Kazım da: 

- Evet rakı vardı. 

Demiş, başka bir şey söylememiş
tir. Usta başı Cemal: 

- Sen artık çok oldun, gidip kati
be söyliyeceğim, seni kovduracağım. 
Demiş, dediğini yapmıştır. , 

mın etrafındaki araziyi tamamen su altında bırak -
mıştr. 

Evelce bir ayda çekilen suları, ka
nal iki günde toplamış ve tarlaların 
şimdiden tavlanmasını temin etmiş
tir Köylüler bu vaziyetten çok mem
nun ve sevinçilidirler. Kanal tamam
lanınca 11 kilometre uzunluğundaki 
ovanın iki tarafındaki arazinin uzun 
müddet su altında kalmasına mani o
lacaktır. Aynı zamanda Aydın'ın ya
kınında mühim bir sıtma menbaı olan 
büyük a:ı:mağın da kurumasını temin 
edecektir. 

Ayclın'Ja aiaç bayramı 
Aydın'da ağaç bayramı kutlanmış

tır. Bayram Pınar başında orman nü
mune fidanlığında yapılmış başta va· 
li olmak üzere kadın erkek halk ve 
mektepliler iştirak etmişlerdir. Tö
rende nutuklar söylenmiş, ağaç bay
ramının ehemiyeti ve ağaç sevgisi te
barüz ettirilmiştir. Bundan sonra ih
zar edilen yere ağaç tohumları dikil
di. Daha sonrada fidanlıktan çıkarı
lan fidanlar, belediyenin şehir koru

. 
Ağaç bayramın -
dan iki görünüş: 
Belediye reisi ve 
talebeler ağaç di
kiyorlar. 

luğu yapacağı yere dikildi. Halk ve---

1 
l 

tarih • 
eserı 

Çankırının altı asırJıK 
• 

eğrı minaresi yıkıldı 

1 

Çankırı (Husu
sus1) - Çankm 
kalesinin üzerin -
de altı asırlık bir 
tarih eseri vardı. 
İtalya'daki Piza 
kulesine benziyen 
Çankırı'nın en mü
him tarih eseri o
lan bu eğri minare 
geçen gün yıkıl-

mıştır. 

Eğri minare 20 

derecelik bir zavi
ye teşkil edecek 
derecede eğrilmiş 

ti. Asırların tahri
batiyle yıkılmağa 

yüz tutan bu ese
rin tamiri için ge
çen sene Maarif 
Vekaleti vilayet
ten plan ve proje
ler istemişti, 5000 

liralık bir tamir 
proJesı hazırlat -
mıştı. Fakat bu 
kıymetli eser yıkıl
maktan kurtarılamadı. 

Çankırı buna benzer tarih eserleri 
bakımından pek zengin değildir. Mu
hitin sık ve şiddetli zelzelelerle, ta
rih eserleri bir çok asırlar görecek 
kadar yaşatmamıştır. Çankırı'nın bu 

1 ender eserleri arasında Beycamii ve 
\taş mescit vardır. Beycami de harap 
bir vaziyettedir, bu eserlerin bir an 
evci tamir edilmeleri lazımdır . 

Kadri KORMAN 

Kütahya' da 
kağnılar 

kaldırılıyor 
Kütahya (Hususi) - Vilayet umu

mi mcc:lisi vilayet dahilindeki bütün 
kağnıların istimalden kaldırılması 
hd.An. ... ...ı&A ı,,.a. • ----:L"+tr Vl]~Vfl!t 

umumi meclisi bunun için bir taltma 
name hazırlamıştır. Talimatname 1 
mart 1941 tarihinden itibaren tatbik 

• ' 

+ • "': 

Tamire muhtaç Bey camii 
minaresi ile yıkılan EiTi minme 

edilecektir. Bütün köylere tamim e- --------'--------
dilen bu talimatname, kağnıların kul
lanışa kabiliyeti olmadığımı çift hay
vanlarımızın vaktinden evel ezilme
lerine sebep olduğunu an.tatmakta, 
muayen tarihten sonra kağnı kulla
nanları beş lira ile 25 lira arasında 
para cezasına çarptırmaktadır. 

Susıgırlık elektriği 

Balıkesir (Hususi) - Susıgıdık 
Elektrik tesisatının ikinci ihalesine 
talip çıkmadığından, tesisatın emanet 
suretiyle yapılması kararlaştırılmış· 

tır. 

Edirne' de Hômit 
• 

gecesı 

Temsillerde rol alan Edirne gençleri 

Edirne (Hususi) - Büyük şair Ab-ı--
dülhak Hamid'in ölümünün üçüncü 1 1 'd 
yıldönümil. münasebetiyle Edirne li- ı S parla a 
sesi bir Hamit gecesi yaşatmı§tır. 
Halkevinin hınca hınç dolu büyük sa 
!onunda istiklal marşından sonra fel
sefe muallimi Ziya Somar, müsame- çalışmalar 

Isparta (Hususi) - Halkevi muhit 
için çok faydalı olan çalışmalarına de 

Kazım, işinden çıkarılınca içtiği 
rakının da tesiriyle hiddetlenerek e
vine gitmiş, bir ekmek bıcağı almış, 

mekteplilere de fidanlar dağıtılarak ı T 
merasime nihayet veriltli. - O. Bece- 0 rOS katarı bir 

yavruyu çiğnedi 

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

reyi Hamit hakkında bir ön sözle aç
mıştır. Ve bu gece yalnız Hamidin 
hatırasını taziz için değil, aynı za
manda gelmiş geçmiş bütün büyükle
rimizle beraper bugünün gençleri a
rasından yetişecek müstesna kudret
lerin de önünde eğilmek için topla- tur· 

vam etmektedir. Geçen gün tertip e
dilen köy gecesi çok hararetli olmuş-

rakı fabrikası karşısındaki kahveye 
gidip oturmuş, bir amele arkadaşiyle 
fabrikaya haber göndererek Cemali 
kahveye çağırtmıştır. Fakat Cemal. 
kt ndisini kahveye davet eden bu ame-
leye: 

- K~zım ne söyleyecekse buraya 
gelsin, söylesin. Demiş, kahveye git
memiştir. 

rik 

venin önünden geçerken Kazım der
hal yanına sokulmuş, Eskişehir (Hususi) - Şehrimizden 

kalkıp !stanbul'a gitmekte olan 3 nu
maralı Toros katarı Çukurhisar yanın 

- Bana fenalık etmekle bir eşy mi 
kazandın? diye sormuş, Cemal, bu va
ziyet karşısında yumruklarını sıka
rak Kazıma hücum etmiş, 0 da bıçak· daki satılmış köyünden geçerken hat 
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Ç O C U K bayramı yaklaştı. 
Bayramda bikes yavruya yok
sulluğunu hisesttirmemek için 
sayın yurttaşlarımızın bay -
ramdan evel her türlü yardnn
larınr bekliyoruz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi 

nıldığını tebarüz ettirerek, gençlik X Hükümet konağının inşasına ha 
ruhunda büyük' adam olmak aşk ve raretle deva medilmektedir. Binanıt1 
ihtirasını tutuşturan çok heyecanlı 

bir hitabede bulunmuştur. 
Bundan sonra lise talebeleri tara

fından şairin haytaı, şahsiyeti, eserle-

bütün noksanlarının cümhuriyet bay
ramına kadar yetiştirilmesine çalışıl-
maktadır. Konağın kalorifer tesisatı 

16 bin liraya ihale edilecektir. 

Fabrikada öğle tatili olduğu vakit 
ustabaşı Ceınal, dışarıya çıkmış, kah-

la usta başıyı karnından, kolundan a- üzerinde bulunan iki yaşında ve Ayşe 
ğır surette yaralamıştır. Hastaneye adında bir yavrucuğu ezmiştir. Hadi
kaldırılan Cemalin yaraları tehlikeli- se hakkında adilye ve devlet demir-
dir. Suçlu tevkif c'1ilmiştir. , yolları tahkikat yapmaktadır. ..-- "······································" 

ri anlatılmış; Nesteren, Tarık gibi e
serlerinden birer sahne muvaffaki
yetle temsil edilmiş ve müsamereye 
"Makber" den bir parça ile nihayet 
verilmiştir. 

X İlk bahar yol faaliyeti mükellef 
amele ile Keçiborlu, Uluborlu, Yal• 
vaç yollarında hararetle devam et• 
mektedir. 



, 

Resimlerle 
dünyanın 

hôdiseleri 

Irak kıralı S. M. Gazi I. (yukarda), bir otomo
bil kOZtUı netice.inde vefat etmif tir •• Tebaası 
tarafından çok sevilen merhum, Emır Faysal
ın oğlu idi ve henüz 37 yaşında idi. Kaza çok 
vahim olmuş, kıra/ sadmenin teıiriyle aldığı 

yaralardan sonra ancak 'lO dakika ycqıyabil -
mi.ştir. Yukardaki re•imlerde kıralın otomobi
linin kazadan sonraki halini, Faysal il. namiy
le Irak tahtına geçen küçük prensin Bağdat'ta 
at koşulannı seyredişi görülmektedir. 

• • • • K C · tayv• •• .-. r rnınıı,.., gıtmıştır. Resmimız, i tal7aa 
A rnavutlul:'ua işgali tamamlandıktan sonra ı talyan h~;,ı~~ıJlı~'rJuz~g~, ffe"ıazıyet ha klı:ında münakaşa ederken göstermektedir. batici•• .... - • ...,. •• • --· --··• - ......... ua 

A rnavutluk'un merkezi olan Tirana'nın 
jşgali.1talyan tankları şehrin sokaklarından 

geçiy orlar 

Drac, Avlunya, Santi Kuaranta 
ve Sen lan dö Medua'ya yapıla
cak ihrac hareketini himaye için, 
ltalya'nın ikinci Akdeniz liloıu 
ıeferber edilmitti. Yukarda: J. 

ta/yan harp gemileri ateş 
ederlerken 

- ı 

Bu ayın 7 •inde, italyan kıta/arı, Bari ve Brindiz i'Jen hareket ede
rek, İtalyan harp gemilerinin ve tayyare filolarının himayesinde 
Arnavutluk topraklarına çıkmıılar ve az bir zaman zarfında bü-
tün memleketi işgal etmişlerdir. Yukarda, Draç limanına ihra9' 

olunan İtalyan askerleri görülüyor 

Draç' a çıkarılan Beraaglieri'ler, Arnavutluğun payitahtı olan 
Tirana'ya doğru ilerlerken, arka planda, italyan harp gemilerinin 

bombardımanı neticeıinde ha•ara uğramıı olan 
bir bina görünmektedir. 

ltalyan orduaunun mükemmel vesaitine ve donanma ile hava filo sunun müe .. ir yardımlarına rağ
men. ihraç hareketi kolay olmamı§, bazı yerlerde italyan askerleri üç, dört defa pü•kürtülmüılerdir. 

Yukarda: Draç lima11ına ~ıktıktan sonra mevzi alan italyan P.iyade aıkerleri. 

-.. 

......... -: ....... ............ _ .......... """l 
Arnavuliu'i<ı an 
muhtelit tipler 

Kıra ! Z og ille defa tahta çıktığı zaman. 
babasının emlakinde çalışan kö71ülerde• 

asker toplamıştı. 

Arnavutluk'ta yol ve ş imeodifer ııamına 
bir şey yoktur. Nakliyat mcrkeplırle ya • 

pılrr. Bir eşekçi tipi 

Arnavut kadınları, bundan bin sene evel 
yaşamış kadınlar gibi , saçlaum gayet ipti

dJi bir tarzda tanz im ederler 

Dağda yaşıyan bir çok liasin arnavutlar 
vardır lci, bunların hlı.odr.ıJ'a "lişleri 

hayatlarında bır badiseaıı: • 



Gedikli erbaşlar için 
bir barem hazırlandı 
Gedikliler 40 liraya kadar: 

asli maaş alabilecekler 

Hazırlanan projede terfi, yaş haddi, harcırah 

tekaütlük ve mükôfat hakkında hükümler var 
(Başı 1 inci sayfada) 1 

Vekalet bu proje ile gedik~i erbaş-ı 'Cebeı·u•ttank ve 
tarın başka başka ve muhtelıf esas • 
lar dahilinde tesbit edilmiş olan maaş T 'd t d b • ı 
larını birlettirmekte ve bütün gedik· anca a e 1 r er 
lilere pmil bir barem meydana getir- (Başı ı inci sayfada) 
mektedir. Vekalet, mevcut kanunlar- ihtal edilmesinin Fransa ve İngiltere 
Cia bulunan aile zammı, tayin zammı nin hayati menfaatlerine kallı doğru
gibi munzam tahsisat usullerini de dan doğruya tecavüz telikki edilece -
kaldırmaktadır. ğini beyan etmektedirler. 

Gedikli erbcqların baremi: 
Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 

Türkiye Cümhuriyeti ordusunda ka
ra. deniz hava kısımlariyle jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkille
rinde müstahdem bulunan bilumum 
gedikli erbaşların maaşı aslileriyle tU 
tarları §Öyledir: Gedikli erbaşların 
asli maaşları 10, tutarları 40 lira, ge
dikli üstÇ!!VU§ların asli maaşları 15, 
tutan 50 lira, gedikli başçavuşların 
aslt maaılan 20 tutarı 60, başgedikli· 
]erin asli maaşları 25, tutarı 75 lira -
öır. 

Her rütbede asgari terfi müddeti üç 
•enedir. Asgari müddeti iki misli ge· 
sirdiği halde kadro müsaadesiır.liğir.. 
t.kn terfi edemiyenlere her rütbede 
l:ir defaya mahsus olmak üzere ma -
f~k rütbe maaşı verilecektir. Gedik
ıac:rden mahkeme karariyle mahkum 
olanların hapis müddetleri hem fili 
hizmetlerinden, hem de kıdemleı in • 
den tenzil olunacaktır. 

Bu mahafil, böyle bir ihtimalin ta· 
hakkukunu tahmin etmemektedirler. 
Fakat İtalya ile Almanyanın Franko· 
nun askeri bir ittifak akdi makıadiy 
le komintern aleyhindeki misaka işti· 
rak etmesini temine çalıımakta olduk 
lan mütaleasında bulunuyorlar. 
Diğer taraftan Fransa ile İspanya 

arasındaki diplomatik müzakereler dt 
vam etmektedir. İspanyanın Paris se
firi B. Lcqueric:a, yeniden B. Bonne· 
ye İspanyanın tamamiyle müstakil 
kalmak arzusunda olduğu hakkında 
teminat vermiştir. Bununla beraber, 
en iyi maliımat almakta olan mahafil, 
İspanya'nın timdiye kadar İtalyan • 
alman müdahalesinden kendini kurta
ramamıg olduğuna işaret etmektedir -
ler. 

Donanmaların hareket planı 
Londra, 18 a.a. - Daily Herald ga

zetesine göre, İngiliz ve fransız do· 
nanmalarının hareketleri Londra'da 
hazırlanan plana tevfikan yapılmak· 
tadır. Bu plana göre, fransız donan· 

Gedilılilerin hizmet müddetleri: ması tamamiyle garbi Akdeniz'de Tu 
lon, Bizert ve İngiltere tarafından bu 
münasebetle Fransa'ya bırakılan Ce· 
~lüttarıJc üslerine nakledilecektir. 
Malta'da tahaşştit etmiş bulunan ingi· 
liz donanması ise şarki Akdeniz'e ne
zaret edecektir. Anavatan filosu timal 
deniziyle Manş denizin~ kontrol ede
cektir. 

G ikli erbaıların teahhüt edecek· 
teri hizmet müddetleri her sınıf ve 
meı ekte gedikli erbat olduktan son
ra 9 senedir. Deniz ve hava ile sanat· 
kir gediklilerde ise hizmet müddeti 
12 aenedir. Bu müddet bittikten son
ra hizmette kalmak istiyenler için 
hizmet müddetleri bir devre, her dev· 
re 3 senedir. İlk üç devreden sonra 
müteakip aevrcler birer sene olarak 
kabul olunabilecektir. 
Baıgedikliler temdit tarihini takip 

eden y batından itibaren ıu maaıtarı 
alacaklardır. Temditsfa başgediklile
tin a 1i maaılan 25, tutarı 75, birinci 
temdit ilerin aslt maaılan 30, tutan 
85 ikınci temditlilerin asli maaşları ' . 
35, t tan 100, üçüncü temditlilerin 
asli maaıı 40, tutan 120 liradır. 
Terfı ederek bafgedikli olmıyanlar 

dan müddetleri bitenler, müddetlerini 
temdıt ettirdikleri takdirde yalnız 5 
lira zam alacaklardır. 

Geclılrlilerin mükafat oe 
tekautlülJ eri: 

On bet sene hizmetten sonra sicil
leri iyi olan gediklilere terhis edildik 
leri takdirde 300 lira mükafat verile
cektir Gedikli erbaılardah gedikli 
çavuı u a nasbolunanlar nasp tarihin· 
den itibaren 20 sene hizmetten sonra 
arzu ederlerse tekaüt kanununa göre 
tekaüt edileceklerdir. Tekaüt edilen
lere ayrıca 500 lira mükafat verilecek
tir. E li yagını doldurduktan sonra te 
kaüt edılenlere 700 lira mükafat ve · 
rileccktır. Tekaüt maaşları ve müka
fatlar vefat halinde kanuni mirasçıla
ra da verilecektir. 

GeJiklilerin Yat hadleri: 
Ged kli erbaşların muhtelif rütbe -

terde h zmette bulunabilecekl~ri aza
mi yaı hadleri projede §Öyle tesbit e
dilmiıt r. Gedikli çavuşlarda yaş had
di 40 gedikli üst çavuşlarda yaı had
di 43 gedikli baıçavuglarda 45, bat -
gedikl lerde ise yaı haddi 50 dir. 

Gedıkli ve ailelerine asli maaşları 
üzer nden harc:irah verilecektir. Kurs 
lara ııtirak edenlere ayrıca 40 kuruş 
yevmıye verilecektir. 

Muvakkat madde: 
Pro3enin muvakkat maddesine gö

re, b projenin kanuniyet kespedip 
neıred lmesinden evel gediklilerin al 
makt oldukları maag ve tahsisat mik 
tarlan bu projede yazılı miktardan 
fazla ıse müktesep hak olarak bu ma
aıları ve tahsisatları almakta devam 
edecek erdir. 

De iz ve havada müstahchm bulu -
nan bırinci, ikinc:i, üçüncli sınıf ge -
dikli ıubaylardan arzu edenler ıimdi
ki maaılariyle baıgedikliye naklolu -
na bileceklerdir. 

" ...................................... \. 
Ai e yuvasının saadetini isti -
yor n iÇKi iÇME 1 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi 

~ •..........••••..........•...........• _.. 

lngiltere'nin aldıiı tedbirler 
Avam kamarasında mubafazakir 

mebus Duçan. İnpltere'nin yeni te -

ahhlitlerini karşılamak lizere ne gifü 
tedbirler alındığını Çemberleyn'den 
sormuıtur. 

Çemberleyn verdiği cevapta göyle 
demiıtir : 

••- Bir auale cevabta izah olurum -
yac:ak bir çok tedbirlerden ba§ka harp 
kabiliyetimizi yeni hadiselerin icapla
rına göre kuvetlendirilmek üzere iatih 
salatımızı tesri için lüzumlu bütün 
tedbirler alınmııtır.,, 

Alman lilomnun %İyaretine 
cevap! 

Londra, 18 a.a. - Bugün gazeteler 
İngiliz ve fransız donanmalarının Ak
denizde tahatıüdünü ilk aayfaların
da göze batac:ak bir surette yazmakta 
ve Alman donanmuına mensup bazı 
gemilerin lspanyol ıularına hareketi
ne telmih ederek fransız ve ingiliz 
donanmasının bu tahauüdünün alman 
manevralarına cevap teıkil ettiğini ih 
sas eylemektedir. 

Daily Express ve Daily Herald 
Fransanın Akdenizin himayesini ve 
İngiltere'nin de şarki Akdenizin hi • 
maycsini deruhte edeceklerini yazı -
yorlar. 

Daily Herald'ın siyasi muharriri, 
denizde alınan ihtiyat tedbirlerinden 
başka gizli olarak karada ve havada 
da icap eden tahaffuz tedbirlerinin a
lınmış olduğunu kaydeylemektedir. 

La Linea'ya Relen /ıpanyol 
kuvetleri 

Cebelüttarık, 18 a.a. - Lalinea ci
varına mühim miktarda yeni İspanyol 
takviye kıtaları gelmekte devam et -
niektedir. 

Emin bir kaynaktan bildirildiğine 
göre bu sabah San Roque ismindeki 
ispanyol mevkiine bir süvari alayı gel 
n:igtir. BugUn öğleden sonra da diğer 
bir süvari alayının Alieairaa'a gelme
,; beklenmektedir. 

Bugün Cebelüttarık'a fransız do -
nanmasının yeni cüzUtamlarının &et
mesine intizar edilmektedir. 

/apanya teminat verdi 
Londra, 18 a.a. - Tetuan'daki is

panyol makamatı, Tanca'ya kartı i.., 
panyolların pek yakında taarruz ede
ceğine dair dolaşan haberlerin kati
yen asılsız olduğunu Tanca'd&ki ingi
liz konsolosuna ternin etmittir. 

F culı kuvetln arcuında 
hareketler 

Rabat, 18 a.a. - Tanca ve Civain 
mıntakalarından gelen ve biribirini 
teyit eden muhtelif haberlere göre İı
panya'dan gelen faslı kuvetler süratle 
Tetuan, Ceuta, ve Barbach'tan İspan
yol Fas'ına getirilmektedir. 

Bazı gUnler İspanya'dan gelen ku
vetfer dört bine baliğ olmuştur. Bu 
kuvetlerin hemen terhis ediliP. edilmi-

uı;us 

f ransız basmına göre 

ALMANYA'NIN 
YENİ HEDEFİ: 

Danzig ! 
Yeni bir emrivakimi 

hazırlanıyor? 
(ilaşı 1 inci sayfada) 

Gazetelerin Berlin'deki muhabirle
rinin çoğu bu gecikmeyi 28 insanda 
Danzig meselesinin halli arzusiyle 
izah etmekte ve bedbin görünmekte
dirler. 

Lö Jur gazetesinde Aguese soru
yor: 

"Alman zimamdarlarının fikrince, 
28 nisan nutku Avrupa statükosuna 
kargı yeni bir darbenin ferdasında mı 
söylenecektir?,, 

Lö Jurnal'den: 
Şimdi ilk hedef Danzig'dir. Gele

cek hafta yeni bir emrivaki karşısın
da bulunmaklığımız mümkündür .. , 

Varfova'da endife büyiik 
Ekseliyör gazetesinde Paya, Dan

zig ve Koridordan geçecek bir otos
trat meseleleri bakkı..nda Berlin ile 
Varıova arasında müazkere imkanını 
muhal addetmemekle beraber Varşo

va'da endişelerin büyük olduğunu ve 
Polonya'nın her ihtimale karşı aske
ri tedbirleri gevşettiğini yazıyor. 

Figaro gazetesinde Dormesson di
yor ki: 

"B. Hitler, B. Ruzvelt'e alman mil 
leti namına cevap vereceğini bildir
mektedir. Führer'in hakikateh millet 
namına ıöz söyleseydi, ne söyliyece
ğini çok iyi biliyoruz. Çünkü İtalyan 
halkının olduğu gibi alman halkının 
da hakiki haleti ruhiyesine tamamen 
vakıf bulunuyoruz. Fakat bu millet
ler için asıl feci olan şey, diktatör
lüğün kendileriyle beynelmilel haki
kat arasına soktuğu perdedir . ., 

Hitler Danzif( ltıhri hemşerisi 
oluyor 

Varşova, 18 a.a. - 20 nisanda Hit -
ler'in Danzig serbest şehrinin hemşe -
riliğine tayin edileceği öğrenilmek -
tedir. 
Hemıehrilik diploması mumaileyhe 

Berlin'de Danzig nazi p'artisi şefle -
rinden Albert Foster tarafından tev -
dl il c k lr.~-~~ ~~~~--

Kuryer arszawski gazetesinin 
bildirdiğine göre hücum kıtaları şefi 
Redies, Danzig hücum kıtalarının yü
rüyüg talimlerinde hazır bulunmak ü
zere serbest §ehre gelmiştir. 

Danzig şehri halkı, milliyetleri ne 
olursa olsun, yeni bir kararname mu -
cibince ecnebt memleketlerindeki mev 
duatları ile dövizlerini Danzig banka
ıına yatınnıya mecburdurlar. Buna 
mukabil kendilerine tedricen mahalli 
paralar verilecektir. 
Almanya Danziıı itini keındi bil

diii Ribi halledecek 
Londra, 18 a.a. - Niyuz Kronik! ga-

zetesinin tahmin ettiğine göre, Al -
manya, Danzig meselesiai kendi bil -
diği gibi balletmiye hazır bulunmak -
tadır. Bu gazete, Varşova'nın izim -
kirane hareketine rağmen ııerbest ıeh· 
rin mukadderatı hakkında bir karar 
verilmek Uzere Almanya'nın Polon -
ya'yı müzakereye davet ettiğine dair 
israrla bazı gayialar dolaımakta oldu· 
ğunu ilave eylemektedir. 

Polonya ile müzakere mi? 
Londra, 18 a.a. - Royter Ajansı 

Bertin muhabirinden aldığı aşağıdaki 
telgrafı neşretmektedir : 

"Resmen tekzip edilmiş olmasına 
rağmen civarda israrla dolaşan ha -
berlere göre Almanya Danzig'in Hit
ler'in yıldönümü hediyesi olarak Al
rnanya'ya geri gelmesini Polonya ile 
müzakere etmiştir. 

Çin'de kanii 

muharebeler 
Hongkong, 18 a.a. - Çin kuvetleri 

dün japonlar için çok vahim olan kan
lı bir muharebeden sonra Hua-Şien 
ıehrini zaptetmiglerdir. 18 tayyareden 
mürekkep bir Çin hava filosu Sinkie'· 
deki düıman mevzilerini bombardı -
man etmiı ve ağır zayiat verdirmigtir. 

Cin mukabil taarruzları 
Hongkong, 18 a.a. - Çin kuvetleri, 

Hupeh viUiyetinin merkezinde muka
bil taarruzlarına devam ediyorlar. Şim 
di muharctbeler Şingsian - Şungsiang 
yolu üzerinde cereyan etmektedir. Çin 
kuvetleri ıilratle ileri hareketlerine 
devam ediyorlar. 

yeceii belli değildir. 

Alman filo.unun uirıyacaiı 
limanlar 

Berlin, 18 a.a. - Resmen bildiril -
diğine göre, alman filosu İspanya'
nın Cadix, Algesirası Malaga, Centa 
ve Tanca şehirlerini ziyaret edecek ve 
orada da Ferrol ve Li.ıbon'a gidecek
tir. 

Bütün İran düğün 

şenliğine hazırlanıyor 

Müf rezemizin 
karıllanııı ıok 

samimi oldu 
Tahran, 18 a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün, Tahran için bir milli sevinç 
günü oldu. Üzerinde Mısır ve İran 
bayrakları ahenkli bir şekilde dalga -
lanan binlerce takın süslediği tehir 
bugün güzel prenses Fevziye'yi kar§ı· 
ladı. Türkiye - İran dostluk tarihine 
altın harflerle kaydedilen bu mesut 
gün, Majeste Şehinph ile Ebedi Şe
fimiz tarafından kardetlik yolunun 
çizdiği tarihi yaşıyan ve türk müfre
zesinin kardeı İran payitahtına mu
vasalatında hazır bulunmak saadetine 
eren bizler için unutulmaz bir hatıra 
olarak kalacaktır. 

Bir İran müfrezesinin türk kardeş
lerini beklediği Pehlevi caddesinin 
methali ve civarı kalabalık bir halk 
kütlesi ile dolu idi. Türk heyeti de 
mihmandarlariyle birlikte hazır bulu
nuyordu. 

iki karclef ordunun müfrezeleri 
kartı karfıya 

Saat 18 de otokarlar birkaç yüz 
metre uzakta durdular. Türk askerle
ri indiler ve başta bayrak ve mızıkala
rı olduğu halde İranlı kardeşlerini ae
lamlıyarak geçtiler. Şimdi iki pnlı 
kardet ordunun mümeaailleri karıı 
karşıya dizilmiı, iki bando tarafından 
çalınan iki milli marıı dinliyorlar, i
ki albay hararetle biribirlerinin elle -
rini sıkıyorlar ve halk sürekli alkıt -
larla alkııhyor ... 

Bundan sonra, önlerinde albay Ka
yabali ve iranlı albay Arfa bulunan 
türk müfrezeleri halkın samimi teza -
hürleri arasında Tahran sokaklarını 
geçerek ikametine tahsis edilen harp 
okuluna gitmittir. 

Türkiye büyük elçisi dün akıam 
türk heyeti ıerefine hususi bir akıam 
ziyafeti vermittir. 

r azır r1nın 

Roma ziyareti 
Roma~ 18 a.a. - Macar nazırları 

BB. Teleki ve Caaky Roma'ya var· 
mıglardır. Kont ve Kontes Teleki ile 
Kont Csaky ve maiyetleri saat 11.:SO 
de saraya gitmitlerdir. Macar baıve
kili ile hariciye nazırı kıral tarafın
dan Kontea Teleki de kıraliçe tara
fından kabul edilmiİlerdir. Saat 11.30 
da hükümdarlar, misafirlerin !erefi
ne 56 kişilik bir ziyafet vermişlerdir. 

Roma'da ziyarete büyiik bir 
ehemiyet veriliyor 

Roma, 18 a.a. - Resmi mahfiller 
macar nazırlarının ziyaretlerine bü
yük bir ehemiyet atfetmektedirler. 
Bu mahfiller bu suretle iki memleket 
arasındaki bağların takviye edilece
ğini zannetmekte ve Roma - Berlin 
mihveri çerçevesi dahilinde ve Roma
nın idaresinde Doğu - Cenup Avru
pası organizasyonu için müsbet neti
celer ummaktadırlar. 

Yeni bir balkan bloku mu? 
Balkan antantını dağıtmak üzere, 

ve Bulgaristan'dan mürekkep bir 
blok tesisi İtalyan politikasının hedef 
terinden biridir. Roma, italyan - ma
car görügmeleri sırasında Yugoslav
ya ile Macaristan'ı yaklaştırmak eme· 
lindedir. 

Belçika kabinesinde 

değişiklik yapıldı 

Brüksel, 18 a.a. - Sosyalistlerin 
çekilmeleri üzerine başvekil Pierlot 
kabinesini tadil ederek katolik ve li
berallerden mürekkep bir hUkUmet 
tegkil etmit ve Uç tane de parti harici 
nazır almıttır. Bu suretle bütün sos
yalistler kabineden çekilmiı olmakta
dır. Kabine ıöyle teıekklll etmiıtir: 

Baıvekil ve hariciye nazırı: Pier
lot, iktıaat nazırı: Sap, münakalat na
zırı : Marck, ziraat nazırı: Daapre
montyeen, mesai nazırı: Delfosse, 

Bunların hepsi katoliktir. 
Adliye nazırı: Janaon, dahiliye na

zırı: Doveeze, nafıa nuın: Van der 
Poorten, ııhiye nazırı: Jaıpar, 

Bunların hepsi liberaldir. 
Maarif nazırı: Duesberg, maliye 

nazırı: Gutt, milli müdafa nazırı: ge
neral Denis. 

Bunların hepsi de parti haricidir. 
Nazırlar bugün öğleden sonra yemin 
etmiJlerdir. 

Sesimizi 
duyurmak .. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
çin bu hususta, esasen halkevleri 
dolayısiyle giriımiı olduğu, teşeb -
büaü geniıletmesine lüzum var • 
dır. 

Beynelmilel hizmete gelince, 
bu bizde hemen hemen hiç yok
tur. Şimdi masamın üstünde iki 
buılmıt program duruyor: biri 
Belgrad radyoıunun, diğeri fran
sız radyosunun! Bundan batka 
ayni istasyonlar kendilerinden 
ne zaman ve neler dinlenebile
ceğini dünyanın her tarafında 
çıkan radyo mecmualariyle ilan 
da etmektedirler. 

Meseli franaız radyosunun 
geliJi güzel bir gününün programı
na göz gezdirelim: beynelmilel 
neıriyat için dört ıube çalı§ıyor: 
Afrika ve tarki Akdeniz tubesi, 
fark ve uzak ıark tubesi, cenup 
Amerika'sı ve şimal Amerika'sı 
ıuheleri ! Birinci §Ube saat 7 de 
franaızca haberler vererek, piya
sa malumatı, musiki, Fransa'ya 
dair bir konferans, gene musiki, 
İngilizce haberler, tekrar musi -
ki, İtalyanca haberlerle saat 10 a 
kadar devam ediyor. Bu ıubenin 
ikinci programı 4 ü çeyrek geçe~ 
den 23 e kadar ıürüyor. Diğerin
den farkı, üç konser, arapça ve 
portekizce haberlerdir. ikinci ıu
be 11 den 16 ya, üçüncü ıube ge
ce yaruından 2 yi çeyrek geçe
ye, dördüncü ıube 2.30 dan saba
hın betine kadar devam ediyor. 
Ve bütün postaların, ayni abone
ler tarafından da dinleneceği he
sap edildiğinden programların 
musiki ve konferans fasılları ayrı 
ayrıdır. 

Biz bu kadar zengin programlar 
yapılmak, hatta Ankara istasyo
nunu bu it için her gece çaht tır· 
mak da liznn olduğu iddiumda de
ğiliz. Fakat hiç olmazıa haftada 
üç gece, ve baıılmıt programları 
Türkiye' de emsalini gördüğü • 
müz, her tarafta elçiliklerimiz ve 
konsolosluklarımız tarafından 
belli batlı adreslere dağılarak, 
ve neıriyat saatlerinin hiç ol
mazsa batlangıç ve devamları 
bütün ro.clyn m...,.mnl' lsn·1n~l'l. Hin 
edilerek, beynelmilel neıriyat ya 
pılması pek faydalı olacağı fik
rindeyiz. Beynelmilel neıriyatta 
folklordan gayri eski muıiki bu
lunmamak esastır. Eski musikiyi 
ıark memleketleri zaten mutat 
saatlerde dinlemeğe alıımıtlar • 
dır. Bilakis yerli bir tat olmak ü
zere bir kaç türküden sonra -
bunlar pliktan da verilebilir -
bütün milletler kadar bizim de 
yapabileceğimiz garp musikisi 
konserlerine büyük yer ayırma
lıyız. 

F. R. ATAY 

B. Metaksas'ın Fransız 

hükumetine teşekkürü 
Atina, 18 a.a. - Atina ajansı bil

diriyor: 
Gazeteler aıağıdaki notu neıret

mektedirler : 
Fransa'nın Atina elçisi, başvekili 

ziyaret ederek kendisine B. Daladye 
tarafından Yunanistan hakkında ya
pılan ve B. Çemberleyn'in avam kama 
raaındaki beyanatının aynı olan be
yanatı tebliğ etmittir. Baıvekil, yu
nan hükümetinin hararetli teşekkür

lerini bildirmit ve bu te§ekkürlerin 
Fransa hilkUmetine ibliğını kendisin 
den rica eylemigtir. 

Saıvekil, bu beyanatın Elen hükü
meti tarafından fevkalide büyük bir 
memnuniyet hisiyle karıılandığını ve 
bütün yunan milletinin bu duygulara 
iıtirik eylediğini ilave etmiştir. 

Pariıı'teki yunan orta elçisi de B. 
Bonne'ye buna benzer tebliğatta bu
lunmugtur. 

Şark memleketlerinden gelecek 
halıların transit müddetleri 
İran ve gark memleketlerinden 

memleketimize transit olarak gelip 
antrepolara konulan halılar için tayin 
olunan dört senelik müddet İcra Ve
killeri Heyetince sekiz seneye çıka
rılmıttır. ., •....................................• -.. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı ) 
Çocuklar: 
Sizin bayramınızda büyükle • 
rinize, arkadaşlarınıza tebrik -
lerinizi size bu bayramı yaratan 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kartlariyle yaparsanız yoksul 
kimsesiz karde§lerinize yardım 
etmi§ olursunuz 1 

~ •....................................• ,, 

19 - 4. 1939 

Çok acı bir kayıp 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

ıamki ekspresi• latanbul'a hareket 
~tmiıtir. 

Mareşcil Fevzi Calunak 
latanbul' a hareket etti 

Genel Kurmay Başkanımız Mare • 
şal Fevzi Çakmak dün akşamki eks -
presle İstanbul'a hareket etmiş, An· 
kara garında Genel Kurmay, Milli 
Müdafaa Vekaleti ileri gelenleriyle, 
vekiller, mebuslar ve diğer birçok ze
vat tarafından uğurlanmıştır. 

lıtanbul'da teu•ür 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Genel 

Kurmay Başkanımız Marepl Fevzi 
Çakmak'ın küçük kızı ve Güzel Sanat
lar Akademisl Müdiirü B. Burhan 
Toprak'ın eşi Ayşe Muazzez on sene
dcnberi müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak diln akşam tedavi e -
dildiği alman hastanesinde hayata 
gözlerini kapamıştır. 

Bu seçkin türk kızmın ölümü bu
rada duyulur duyulmaz çok büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Vali ve beledi
ye reisi Dr. Lı1tfi Kırdar'ın bu akşam 
Ankara'ya hareketi mukarrerdi. Bu 
acı ölüm dolayısiyle seyahat teahhur 
etmiştfr. Marepl Fevzi Çakmak da 
yarın sabah buraya gelmi§ olacaktır. 

Cenaze bugün alman hastanesinden 
alınarak Gülhane hastanesine nakle. 
dilmittir. Bugün saat 10 da merasim
le kaldırılacaktır. Cenaze namazı Ba· 
yazit camiinde kılındıktatt aonra E
yub'e götürülerek ebedi metfenino 
tevdi olunacaktır. 

Joe Louis KaclC 
Raper'i nakavt etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

tüd etmek, hareketlerini kollamak, 
yekdiğerinin kapalı defanslarında 

bir aralık bulmak suretiyle döğü§miye 
başlamışlardır. Raper, ilk olarak has
mının çenesine bir sol indirmiştir. 

Louis, buna rakibinin vücudüne in • 
dirdiği bir sol ile mukabele etmiştir. 

Mücadele bcqlıyor 
Raper, ikinci bir sol kroıe yapıştır • 

mıya muvaffak olmuştur. Bu ihtiyatlı 
vuruılardan sonra Louis, mücadeleyo 
esaslı surette girişmiye karar vermiş • 
+; .. T nni!'l. r:ıkihini va ndan aıluttır· • 
mış ve ona şiddetli bir sol kroşl: .... 
pııtırmııtır. Raper, mukabeleye geç • 
miş ve şiddetle hücum etmittir. Raper 
kısa bir müddet zarfında 'Louis'iyi fe
na bir vaziyete sokmuş idi. Mamafih 
bu kısa müddet içinde bile §&lllpiyo .. 
nun bir sol kroıesi Raper'ü sol kaşını 
yırtmııtır. Bunun üzerine Louiı, anu· 
dane taarruza geçmit ve iki yumru • 
ğiyle Raper'yi şiddetle dövmiye baş • 
larnıştır. Raper, ringe dügmügtür. Ha .. 
kem, ıaniyeleri saymıştır. Raper, kalk· 
mak ve tekrar mücadele etmek için bir 
gayret aarfetmiı ise de tekrar yüzü • 
koyun düımUıtür. 

Hakem, nakavt olduğunu ilin etmi~ 
tir. 

Maç, 2 dakika 22 saniye ıünnügt\ir. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Budapeşte - Yüksek meclis ra• 
portör komisyonlarının yaptığı tadi .. 
lAt ile beraber yahudiler hakkındaki 
kanun layihasını kabul etmigtir. 

X Le Bourget - Dük ve Düıes de 
Kent, Kroydon'dan buraya gelmiıler • 
dir. Paris'te iki gün kalacaklardır. 

X Stokholm - Bugün bütün Skan
dinavya'da görünecek olan kısmi bir 
küsQf vukubulacaktır. Bu hadise Stok 
holm'da saat 18.10 da başlıyac:ak vo 
19 da bitecektir. 

X Paris - ' Okuragumi" isminde
ki fransız anonim şirketinin müdürü 
Makoto Hibiki ile fransız katibi fran
sız - italyan hududunda casusluk yap 
tıklan iddiasiyle fransız hudut ma -
kamları tarafından tevkif edilmişler· 
dir. 

X Vaqova - Estonya orduları baı 
kumandanı general Laidoner, Varşo
va'ya gelmiştir. 

X Var§'OVB - İtalyan hükilme -
tinin daveti üzerine İtalyaya gitmiş 
olan ticaret nazırı Roman orada biı 
hafta kaldıktan sonra Varşova'ya dön 
mügtilr. 

X Roma - Resmi gazetede neşre
dilen bir kararanme ile kara ordusu -
nun muharebe kabiliyetini artırmak 

üzere 1938-39 senesinden itibaren 10 
sene müddetle harbiye nezaretinin 
bütçesine 500 milyon liretlik munzam 
tahsisat verilmiştir. 

X Varşova - Varşova - Berlin -
Londra hava hattı dun büyük mera -
simle açılmış ve ılk tayyare tam saat 
12 de hareket etmiştir. 



19-4.1939 

H i K A y E 
Aşk ve fedakôrlık 

Yazan: Marie Mi.,ir Cftliren: F. Zahir Törümkiiney 

Meıhur operatör, doktor Vernodye, 
haıtanede aktam vizitesinl yaptıktan 
•onra evine gitti. Sabahtanberi müte
addit ameliyatlarla uğrapnıı, durma
dln çalııınııtı. Yorgunluktan bitkin 
bir halde, yemek salonundaki koltuk
lardan birine gömüldü. İhtiyar ve e
mektar upğının büyük bir te-pai için
de ıetirdiği mektup ve telgraf yığını
na hayretle baktı : 

-Albert, bunlar ne böyle? 
İhtiyar uşak, hürmetle etildi: 
- Efendimia, bu akpm yeni yıla &i

riyoru.z. Öğleden beri memleketin her 
tarafından yılba§ı tebrikleri gönderi
yorlar. 

Doktor Vernodye, bir saniye dütiln
dU. Sonra kayıtaıa bir meale mınldan-
.ı •• 

- Tuhaf ,ey. 11 arasında neredeyse 
kendimi de unutacağım. Bu akpm 'çok 
yorgunum Albert .. Bunları yuı maaa
nun üstüne bırak. Yarın hepsini okur, 
icap edenlere cevaplarını veririm. 
Uıak, sessizce odadan çıktı. Doktor 

'Vernodye, bir sigara yaktı. Gözlerini 
salonun bir köşesine dikti. Düıünmi
ye baıladı. Yirmi bet senedenberi her 
Ytlbaşı akf8Jllı onu derin bir hilsiln 
kaplardı. O zaman, henüz tahsilini bi
tirmiı genç bir asistandı. Hayatı banı
baıka tasavvur ediyordu. 

Kont Flagel'in, kızı Lüsiyen'e çıl
&ınca aşıktı. Lüsiyen de aıkına ~ynı 
hararetle mukabele ediyordu. Tıbbıye
)'e girdi&i gündenberi her yılbaşı ak
§anıını Kont Flagel'in muhte§etn ~: 
lonlarında, Lüsiyen'in teneffüs et~ı~ı 
hava içinde geçirmeyi itiyat etmıştı. 
~line diplomasını alıp da hayata .a~ı!
rrııya hazır bir insan olara~ a~v~ılıa~
nin karıısına çıkaca~ı ~ünu büyuk hır 
•abıraızhkla bcklemıştı. . 

Senelerce sarf edilen gayret, nıhayet 
rtıükifatını esirgememiş, ~ernodye, 
Parlak bir muvaffakiyetle dıplomasını 
alını•tı. Artık hayatın geniş uf u~la~ı 
•· • :s ' .. lennın 0 nünde açılmıştı. Hasret gun w 

lonu gelmiı, sevgiliye kavuşacagı me-
•ut an yaklaşmıştı. 

V 1,. aalonla-ernodye kont Flage ın, 
' 'Ik defa tında verilen yılbatı balos.u~ ! . 

01arak doktor sıfatiyle ıştırak ett!. 
!::!· • • tle kendı· vırndı, geçen senelere nıspe 
l'le çok daha fazla güveniyor, daha ser
htıt hareket ediyordu. Gece ya:ısı~.a 
doğru Lüsiyen'i bir kenara çektı. Ku· 
Çİ.ik beyaz elini avuçları içine aldı. A· 
tcıli gözlerini, genç kızın koyu rne· 
~tkıe gözlerine dikti. Heyecandan 
tıtriyen bir sesle söyledi: 

- Lüsiyen ı.. Seni nasıl bir aıkla 
levdiğimi tekrarlamama lüzum Y0~?1.r 
~nırırn? .. Ben yıllardanberi bu gunil 
bekledim.. Bugün uzun bir hayat yol
culuğunda, saadetlmizi koruyabilecek 
kadar kuvetli ve hazır bir insan ol· 

hd~rn. Eğer, senin de bana karşı olan 
ısı · · d' babana . .erın değişmemişse, şım ı 

gıdıp resmen seni istiyeceğim. B~ yıl· 
baıı &ecesi aynı zamanda kuracagımız 
nıcıut yuvanın müjdecisi olacaktır. ~ 
h Lüsiyen'in, gözleri doldu. Botazın&' 
b~Çkırıklar tıkandı. Kederli, dolgun 
ır •eıle cevap verdi: . 

ba - Bunu yapma V crnodye.. Çünk~; 
tü bamdan red cevabı alacaksın.. Bu· 
lt n ıırarlarırna rağmen babam beni 
kont Ollver'e vermekte inat ediyor .. 
biendisinc ancak, böyle astı ve zengin 
~ r ldrnıeyi damatlığa liyik görüyor ... 

e Yapayım?. Babama daha fazla kar• 
~ &elernern.. Bu gece 'Saat on ikiden 

nra burada nipnımız yapılacak .. Be· 

ni, unut artık V ernodye .. 
Genç kız, kendine daha ziyade ha

kim olamadı. Gözlerine dolan yaı1lar, 
penbe yanaklarından süzülmiye başla
dı. 

Vernodye, inledi : 
- Buna imkan yok .. Buna imkan 

yok .. Yaşadığım müddetçe seni unuta
mam Lüaiyen .. 

Genç kız, metanetini topladı. Elini 
uzattı: 

- Gayret et V ernodye. Kendini işi
ne ver. Zamanla her ıey unutulur .. 

Vernodye, genç kızın küçük beyaz 
elini dudaklarına götürdü. Son veda 
pusesini kondurdu. 

Vernodye, az zaman içinde parla
dı. Memleketin en tantnl!'ıı bir ope~a,.
~oru, tıbl:>ıyenin büyük bır profesörü 
oldu, Fakat, Lilsiyen'i unutamadı. O
nun üzerine hiç bir kimaeyi sevemedi. 
Bekir kaldı. Herkes için coıkun bir 
neıe vesilesi olan y~Ibaıı akpmları, ?
nun kalbindeki derın yarayı deşen bır 
hançer oluyordu. 

Vernodye, sigarasını tazeledi. Tam 
ayağa kalkacağı sırada telefon acı, acı 
çaldı. Mikrofonu eline aldı. Hastan~
den arıyorlardı. Milthit bir otomobıl 
kuuı neticesinde, tehlikeli bir suret
te yaralanmıı bir basta getirmitlerdi. 
Vakit ıeçirmeden ameliyatının yapıl
ması li.zımdı. Yorgunluğunu bir anda 
unuttu. Otomobile atladı. Yıldırım 

süratiyle hastaneye yetişti. Teliişla a
meliyat odasına koştu. Ameliyat ma· 
sasının üstünde yüzü gözü sargılar i
çinde bir adam yatıyordu. 

Hasta bakıcı izahat verdi: 
_ Polis, hüviyetini tespit etmiş. 

Kont Oliver olduğunu anlamışlar. Baş 
asistan muayene etti. Yarasının çok 
tehlikeli olduğunu söyledi. Kendisi a
meliyata cesaret edemediği için sizi 
rahatsız ettik profesör. 

Vernodye, bir kaç dakika düşündü. 
Saadetini çalan bu adamdan intikam 
almayı kaç defa zihninden geçirmişti. 
tıte, §İmdi tam fırsattı. Birden başını 
salladı. Hayır!. Bunu yapamazdı. Mes
lek ve insanlık hisleri onun böyle al
çakça hareket etmesine müsaade et
mezdi. Derhal huırlandı. Hastanın 
yanına yaklaştı. Gözünün ön~nde Lü
ıiyen'in hayali canlandı. Katı ve mert 
bir sesle söyledi: 

_ Korkma Lüsiyen 1 Onu mutlak 
kurtaracağım. 

İstanbul ıehir meclisi 

toplınhsı ve bir takrir 
İstanbul, 18 (Telefonla) - ~ehir 

meclisi bugün toplandı. 1935 ıdare 
h saplarının tetkiki, şehir mütehassı
sıe Prost'un mukavelesinin uzatılma -
sı, bütçede muhtelif mii~a~~l~ler, K~-
d k"y sebze halinin tamın ıçın tahsı· 

ı o .. 
t Sultanahmet hafriyatı ıçın yapı-

~c~k istimlak işleri görüşüldü. 
Bundan sonra 51 imza ile riyasete 

verilmit bir takrir okundu. Bu tak~ 
. d memleket uğrunda canlarını kah 

rır e . 
ca feda eden ıehıtlerden altı 

raman h' r 
binden fazlaaının Edirnekapı ıe ıt ı-

. de medfun olduklarını ve buranın 
~ın ı'çin çalı&an ıehitlikleri imar ce· 
1marı ::ı- • • 

1 
. 

mi yetine 5000 lira tah~ıaabt .. verı me;ı 
t..Jif ediliyordu. Taluu uti<! ene: • 

tea d'ld' menine havale e ı ı. 

( D U N K U ) 

ULUS 

! A N D A ç 
NOBETÇl ECZANELR 

Pazar : :Merkez eczaneıi 
Pazartesi : Ankara eczaneai 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarıamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ece ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat 'Ye Yeniıehir eczaneler 
Cumartesi : İatanbul eczanesi 

ACELE lMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir haa

talık vukuunda acele imdat iıtemek l!iin 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangm ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). ·Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havacazı i
nza memurluğu: (1846). - Mcaajeri 
Şehir Anban: (3705). - Tanı telefon 
numaraları: Zincirlicami civarı: (264S-
1050-1196). • Samanpazan civarı: (2806 
-3259). - Yeniıehir, Havuzbaıı Bizim 

taksi: (3848), - Çankırı caddcal, Ulus 
ukaiıi: (1291). - 1ıtanbul tak&iıi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Uluı M. dan K. dere'yo 5.45 23.00 
K. dere'den Ulu& M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'&an Ulus M. na 7.10 23.20 
Uluıı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Ke!;İÖren'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. ~n Ycniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'yo fi.15 7.00 
Akköprli'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meydamyle İltasyon arasında her 

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

§ Ulus meydanıylo Yenlıehir, Bakanhklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar va sa ti her beş dakikada; sa
at 20 den 21 c kadar her on dakikada: sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onboı. yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman ıcferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus mey~anından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyd~· 
nına dönüıleri ıinemalarm daiıhş saatı
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

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

mektup kabul eder. 
cihetine 

Tren saatleri 

Haydarpaıa'ya 

Samsun hattı 

ofyarbakır hattı 
Zonguldak hattı 

ı Her ıabab 1.20. Hır 
akpm l!US ve ıııı.so 
de. (Pazartesi, Per
ıembc, Cumartesi, 
Toroı sürat.) 

: Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
lla&:lnelntıjk 

: Her gün 9.35 
: Her cün 15.00 

Kendi kendimizi tenkit 
( Bafı .Sinci say/ad•) 

sunu varsa hepaini, aynı itina ve 
dikkati• zihinlerde kökleırirmek 
hizmetini üzerine alauı olan cünıhu· 
riyet matbuatı ve c:ümhuriy~t~i m~· 
harrirler, naııl olur da Kubalay &U• 

nünü, ajanıça verilen haberin I'•· 
zetelerde intitariyle hatırlarlar? 
Cihan hadi .. leri bizlere busünü bi· 
le unutturmuıtur, UnutllllJ'alnn. 

Ncuuhi BAYDAR 

Şirket ve müesseselerde yapllan 
vergi ka<ık~ıhğı 

Batvekilet, ıirket ve müe11eselerde 
yapılan vergi kaçakçılığı hakkında a
lakalılara bir tamim yapmıştır. Bu ta· 
mimi yazıyoruz: 

"Vekilleri ali kadar eden itler do
layısi yle gerek doğrudan doğruya ve 
gerek ihbarnameler üzerine şirket ve· 
ya müessese nezdinde yapılan tetkik 
ve tcftitler arasında tesadüf olunan 
vergi kaçakçılığı hidiseleri; aııl ih
bar mevzuu olan ite ait tahkikatın ik
mal ve intacına kadar ne Vekilliğe ve 
ne de alakadar maliye teşkilatına ih
bar edilmiyerek tahkikatın neticesine 
talik edilmekte olduğu, halbuki bazı 

hallerde meydana çıkarılan vergi mek 
tumatı üzerine tarhı lbım gelen ver
gilerin müruru zaman müddetleri yak 
la§mı§ olmasından tahkikatın lntacı
na kadar bu müddet doldurulmakta 
ve tahkikatın ikmalinden ıonra veri
len malUmat üzerine müruru zaman 
hasebiyle vergi tarh olunmayarak hu
kukunun ziyaa utratılmaaından, her 
hangi bir şirket veya müessese ncr:
dinde yapılan tetkik ve teftiılerde 
vergi ketumiyeti gibi vaziyetlere te• 
sadüf olunduğu takdirde i§e vaziyet 
edilmek ve kanuni icaplarına derhal 
tevessül imklnı ha11l olmak üzere a
lakadarlarca hemen Maliye Vekilli· 
~ine veya en yakın salihlyetli Maliye 
teşkilitına haber verilmesinin usul 
ittihaz edilmesi.,, 

lıtanbul'a 350 seyyah geldi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - İngiliz 
bandıralı Letitya vapuriyle ıehrimize 
350 seyyah gelmit. tehrin clSrillmeğe 
değer yerlerini gezmi9lerdir. Seyyah· 
lar yarın akşam tchrimizden ayrıla
eaklarthr. 

Hitler Avusturya'daki 
garnizonu teftiş etti 

1 tr 
Ankara Borsası 

18 Nisan 1929 Fiyatları 

ÇEKLER 

Lokal Ansayger gazetesine göre 
bu teftiş beynelmilel vaziyetle alôkah 

Berlin, 18 a.a. - 8. Hitler, Berlin'e gitmek 
Avuaturya gamizonundan trenle ayrılmııtır. 

üzere Stockerau 

B. Hitler, beşinci ordular grupuna 1 
göndermiş olduğu bir cmriyevmide 
bilhassa kıtaların talim ve terbiyesi
nin memnuniyete değer bir derecede 
olduğunu bildirmiıftir. 

Avusturya garnitonlannın teftişi
ni, bu tefti~ esnasında hazır bulun
muş olan lokal Ansayger'in hususi mu 
habiri, beynelmilel vaziyetle alakalı 
görmektedir. 

Hitler teltiıten memnun 
Bu gazete, bilhassa şöyle yazıyor: 
"Führer, Rayştag'm içtimaa daveti 

gibi mühim bir kararı ittihaz etmiı ol 
duğu gün, yepyeni ordular grupunun 
talim ve ts:rbiyesinin derecesini biz
zat görüp öğrenmek istemiştir.,, 

Gazete, general List'in terfii key
fiyetinin B. Hitler'in teftişten mem
nun kalmış olduğuna delil teşkil et
mekte bulunduğunu yazrnakdır. 

Gazete, yazısına §Öyle netice veri
yor: 

"Askerler, Führer'in kendilerine 
güvenebileceğini isbat etmişlerdir. 

Bugün elde edilmi§ olan netice, bu
dur.,, 

Hitler'in Joium günü 
~enlik/erine hazırlık 

Berlin, 18 a. a. - B. Hitlcr'in do-
ğumunun yıldönümü şenlikleri mü
nasebetiyle 19 nisan saat 19 dan 20 
nisan saat 20 ye kadar tayyarelerin 
payıtaht üzerinde uçuş yapmaları ya
sak edilmiştir. Mamafih. muntazam 
hatlarda sefer eden tayyareler, cenup 
yolunu takip etmek şartiyle Tempcl
hof tayyare meydanında karaya ine
bileceklerdir. Şenliklerde bulunacak 
japon heyeti buraya gelmiştir. 

Çekya'da alman srarnizonları 
kuruluyor 

Berlin, 18 a. a. - Almanya'nın Bo
hemya ve Moravya protektorasının 

askeri müdafaaıını deruhte ettiğine 

dair Hitler tarafından neşredilen ka
rarnamenin tatbikine geçilmiş ve or
du kumandanı general Von Brau

nscb, pıuc • .,tonarun-.. ınerb.Je
rinde alman garnizonları tesisini em
retmiıtir, 

Boltemya ve Moravya'tlan 
Rayla,tafl' a 11elecek mebu•lar 
Bertin, 18 a.a a. - Resmi guetede 

bildirildiğine g8rc Bohemya ve Mo
ravya'daki almanlar Ray§tg'da 60.000 
almana bir mebus hesabile temsil edi
leceklerdir. 

Mebuslar Führer tarafından tayin 
edilecektir. Memel araziıi de Hitler 
tarafından tayin edilecek olan iki 
mebusla temsil edilecektir. 

Hitler Berlin'e döndü 
Berlin, 18 a.a. - Hitler, Avusturya -

dan bugün saat 15 de Berlin'e dönmüş 
ve doğruca başvekalete gitmiştir. 
Mareşal Göring de bu akşam saat 18 

de Roma'dan Berlin'e dönmüştür. 

Vasati (ek fiyatlan 
Çeklerde ve gümrüklerimize gel

miş bulunan mallara ait faturalarda 
yazılı bulunan ecnebi paralarının 

türk parasına çevrilişinde nazarı dik
kate alınmak üzere Maliye Vekaleti 
vasati döviz fiyatlarını tesbit etmiş· 
tir. Tesbit olunan bu fiyatlar mayıs 
1939 ayı isinde meri olacaktır. Borsa
da kote olan dövizlerin vasati çek fi
yatları: sterlin 5.92,75, dolar 126.49, 
franaız frangı 3.35,125, liret 6.35,25, 
lsviçre frangı 28.62,25, florin 67.16,25, 
rayşınark 50.72,75, belga 21.28,25, 
drahmi 1.08,50, leva 1.56, pezeta 
6.83,75, zloti 23.85,25, pengö 24.95,50, 
ley 0.90,50, dinar 2.86,25, yen 34.60,375, 
İsveç koronu 30.53, ruble 23.87. Borsa
da kote olmıyan va&ati çek fiyatları: 
Danimarka koronu 26.46,25, Norveç 
koronu 29.78,50, Finlandiya markı 
2.61,50, Estonya markı 32.55,75, rupi 
44.31,25. 

Filistin meselesi 

Y ahudi'ler İngiliz 

tekliflerini kabul 

etmiyorlar 
Kudüı, 18 a.a. - Yahudi partisi 

yaptığı gizli bir toplantı sonunda 
neşrettiği tebliğde lngiltere'nin Fi
\istin meselesini hal için Londra kon 
{eransında yaptığı teklifleri katiyen 
reddetmekte ve Filiatin'de yahudi 
yurdunun müdafaaıı için bütün dün
ya yahudilerine müracaat eylemekte
dir. 

Bir mai(arada bulunan do.yalar 
Kudüs, 18 a.a. - Nablus'un ıimalin 

de bir mağarada asilerin kumanda he
yetine ait dosyalar bulunmugtur. Bun 
farın arasında bilhassa asi mahkeme
lerinin faaliyetine ait evrak, yapılan 
hareketler bakında raporlar ve asi ku
vetleri efradının listeleri bulunduğu 
görülmüştür. 

Hükumet tabipleri 

kursu sona erdi 
Kaza hükümct tabipleri için An

kara sıhat enstitüsünde açılmış olan 
kurslardan dördüncüsü bugün sona 
ermiştir. Yirmi hükümet tabibimiz bu 
devre kursunu muvaffakiyetle bitire
rek işlerinin başına dönmüşlerdir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun teıekkürü 

Adana mensucat fabrikası sahibi 
sayın bay Nuh Naci Kurumumuz de
laletiyle 80 çocuğu fabrikuına almak 
suretiyle bunların hayat ve istikbal
lerini temin etmiştir hayır sever f ab
rikatare Çocuk Ealrpme Kurumu te
tekkürti bir borç bilir., 

. \ 

lstanbul' da yapılacak yeni 
hastane ~60 bin liraya ukıyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi

ye tarafından 460 bin lira urfiyle ye
ni bir hastane inpsı tekarrür etmittir. 
Yeni hastane için Hüriyeti ebediye 
tepesinde muvafık bir yer bulunmuş
tur. Karar katilettikten sonra ite baş
lanacaktır. 

ilk okulların açılma ye 

Kapanma zamanlan 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Vilayet 

ilk tedrisat meclisi bugün vilayette 
toplandı. Bu toplantıda ilk okulların 
açılma ve kapanma samanlariyle ba§
muallimlere verilecek makam tahsiaa
tı tayin edildi ve .Şile'nin Agva nahi
yesine bağlı altı köyde yeniden mek
tep açılması görügUldU. 

Liıe felsefe denleri 

yardımcı kitapları 
Liselerde bulunan talebenin felse 

fe kültürünü zenginleştirmek, muhte
lif filozofların eserlerini, felsefi te
lakkilerini tanıtmak ve bunlar üzerin 
de kendilerini düıündürmek maksa
sadiyle Maarif V ekileti bu mevzular
la muhtelif şahıslar tarafından telif 
ve tercüme olunan eserleri teşkilatı· 
na tavsiye etmiştir. 

Türkofia ikinci reiıi geliyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Türko

fis ikinci reiıliğine tayin olunan O· 
fis'in İatanbul ıubesi müdürü B. Ce
mal Ziya Ankara'ya hareket etmi§tir. 

Hava hü<umlar1nda hayvan Ye Zonguldak halkevinde 
hayvan maddelerinin 

muhafazası 
İcra Vekilleri Heyeti, hava hücum· 

larına karıı hayvanların ve hayvan· 
lardan husule gelen yiyecek maddele
rinin korunma11 hakkında hazırlanan 
nizamnameyi kabul etmittir. Nizam• 
namede açıkta ve otlaklarda, tehir ve 
kasabalar içinde ahırlarda bulunan ve 
tehir ve kasabalarda veya kırlaida 
hizmet halinde bulunan hayvanların 
zehirli gazlardan korunması ı1ekilleri, 
et, süt, yumurta, konserve ve diğer 
yiyecek maddelerinin muhafazaı hak
kında eaulı hükilmler vardır~ 

Zonguldak, 18 (Telgrafla) - Cüm
huriyet Halk Partisi genel merkezi
nin tertip ettiği konferanılar ıerisin
den ilki bugün aaat 18 de halkevi sa
lonunda verilmiıtir. Dün ıehrimize 
gelmi! bulunan aiyaaal bilgiler okulu 
profesörlerinden B. Hazım Atıf Ku • 
yucak tarafından verilen bu konfe
ranı "DUnya para meselesi karıısın
da Türkiye'nin mevkii,, mevzulu idi. 
Konferansta C. H. P., halkevi teşkili· 
tı, milli cemiyetler, teıekküller, res
mi ve hususi müeaaeacler mensupları, 
muallimler, hukukçular, mlihendisler 
ve talebeden ınUrekkep kalabalık halk 
bulunmuş ve konferans büyük bir a • 
lika ile dinlenmiıtir. 

Açıhtt F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Am&terdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Var$()va 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.70 

3.355 
6.66'25 

28.41 
67.2625 
50.7275 
21.30 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.7875 
24.9675 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.9025 

S.93 
126.70 

3.355 
6.6625 

28.41 
67.2625 
50.7275 
21.30 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.7875 
24.9675 

0.905 
2.8925 

94.62 
30.56 
23.9025 

ESHA!\l VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu III. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

19.475 19.475 
(Peşin) 

19.- 19.-
( Bupon:ruz) 

1938 %5 
İkramiyeli 19..SO 
Sivas - Erzurum 
Hattı İı. JI. 19.35 

19.SO 

19.35 

İstanbul'da büyük bir 

inşa faaliyeti var 
İstanbul, 18 (Telefonla) - İstanbul 

da büyük bir inşaat faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Bir kısmı asfalt ve bir 
kısmı da parke olmak üzere İstanbul 
ve Beyo~lu semtlerinde cniden 507 
bin liralık yol in!Jaatı bundan bir müd 
det evel ihale olunmuıtu. Bu yolların 
bu mevaimde bitmesi icabedenlcrin 
terkos elektrik ve havagazı inp.atı ay 
sonuna kadar ikmal edilmiı olacak· 
tır. Bundan başka ilerde yapılacak iki 
milyon liralık yol inp.atı için keşif 
raporları hazırlanmaktadır. 

Levazım Amirliği 

Et al.nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Kor birliklerinin 11ğır eti mü
teahhidi, taahhüdünü ifa edemedi~in 
den mukavelesi f esh edilmiş ve tak
ıit bakiyesi olan 87624 kilo ıiır veya 
çepiç eti kanunun 51. inci maddesine 
&öre müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltmiye konulmuttur. 

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

3 - Muhammen bedeli sığır etinin 
17524 lira 80 kuruş ve çepiç etinin 
219015 lira 86 kuruş olup ilk teminatı 
sığır etinin 1314 lira 36 kuruş ve çe
piç etinin 1642 lira 95 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanın
da komisyonda görülebilir. 

S - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan o-
lunur. (1242) 11250 

9 kalem 
Mutabiye ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Aı1ağıda cinı ve miktarları ya
zılı 9 kalem mutabiye pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 21-4-939 cuma günü 
saat 14 te Ankara Lv. amirliği aatın
alma komisyonuna gelmeleri. (1419) 
Cinai Adet 

Paybent 
Yan köstek 
Urgan (ip) 
Kıl kolan 
Gebre 
Sapı ile beraber ip yular 
başlığı 

Zencir yular sapı 
Maya temizleme demiri 
Kayış yular 

214 
62 

376 metro 
39 

121 

82 
12 
2 

11 
11416 

Elektrik tesisall i~in mülaahhit 
aranıyor 

Bodrum Belediyesinden ı 

Bodrum belediyesinin ''otuz bin 
sekiz yüz yetmiı dört,, lira bedeli 
keşifli elektrik tesisatı kapalı zar u
suliyle eksiltmeye konulmuş ise de ta 
lip zühur etmedediğinden 25. 3, 939 
dan 25. 4. 939 salı gününe kadar aynı 
ıerait dahilinde bir ay zarfında pazar 
lıkla neticelendirilecektir. Makine ve 
malzemeleri muafiyete tabi resimler 
belediyeye aittir. lıtekliler proje ve 
şartnameleri Bodrum belediyesinde 
&örebilir. İstanbulda M.inerva han 
No. 19/2 de Rodolf Partenoğlundan 
alır. (2233/1208) ı ıaıa 



· '{ilayetler · 

Sosa tamiri 
Eski~ehir Nafıa 

den: 
Müdürlüğün-

ne verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

(1181) 11182 

Parke yol yaptırılacak 
İzmir Belediyesinden : 

Eskişehir • Sivrihisar yolunun 30 İ + 1 - nönü caddesi umumi ceza evi 
700 - 34 + 400 kilometreleri ara - önünden itibaren 1300 metreye kadar 

sında 13735,59 lira keşif bedelli şose olan caddenin döşemesi sökülerek 6 
esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 24·4 metre genişliğindeki kısmının paket 
939 tarihine müsadif pazartesi günü taşlariyle ve diğer kısmının da işlet
saat 15,15 ye kadar kapalı zarf usuliy- tirilecek kesme taşlarla döşettirilme
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme si işi baş mühendislikten bir lira on 
vilayet dairesinde daimi encümeninde kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
yapılacaktır. keşifname veçhile kapalı zarfla ek-

Muvakkat teminat :1030,17 liradır. siltmeye konulmuştur. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen- Muhammen bedeli 42612 lira 50 

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve kuruş olup ihalesi 21. 4. 939 cuma 
mukavele projesi her zaman Nafia günü saat 17 dedir. 2490 numaralı ka
müdürlüğünde görülebilir. nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 

İsteklilerin ihale tarihinden en az teklif mektupları ihale günü azami 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a- saat 16 ya kadar encümende riyasete 
lacakları ehliyetname ve senesi için - verilir. 
de ticaret odasından alınmış vesikayı Muvakkat teminat 3196 liradır. 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin- 2 - Belediye havagazı fabrikasına 
de teklif mektuplarına eklemeleri la- lüzumu olan 5250 ton Zonguldak 0,10 
zımdır. Teklif mektupları 24. 4. 939 Zerodis Lave maden kömürü havaga
pazartesi günü saat (14,15) e kadar zı direktörlüğünden 1 lira 25 kuruş 
makbuz mukabilinde daimi encümen mukabilinde tedarik edilecek şartna
reisliğine verilecektir. Posta ile gön- mesi veçhile kaplı zarflı eksiltme su
derilecek mektuplar mühür mumu ile retiyle satın alınacaktır. Muhammen 
mühürlü ve teahhütlü olacaktır. Pos- bedeli 55387 lira 50 kuruş olup ihalesi 
tada olacak gecikmeler nazarı itibara 21. 4. 939 cuma günü saat 17 dedir. 
alınmaz. (1178) 11179 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 

Sosa tômiri 
.> 

Eski§ehir Nafıa Müdürlüğün
den: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 

.+ 400 - 38 + 140 kilometreleri ara
sında 13049, 39 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 
24-4-939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltme vilayet dairesinde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 978,70 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel viliiyete müracaatla 
alacakları .ehliyetname ve senesi için
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. Teklif mektupları 24-4-939 
pazartesi günü saat (14.30) a kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühür mumu ile 
mühürlü ve tcahhütlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler 
itibara alınmaz. (1179) 

Sosa tômiri ..,. 

nazarı 

11180 

Eskİ§ehir Nafıa Müdürlüğün

Clen: 
Eskişehir • Sivrihisar Y,Olunun 13 

- 000 - 21 +920 kilometreleri ara -
aında 19094,60 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-1939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14.45 e kadar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek • 
siltmc vilayet dairesinde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432,09 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia mü 
diırlüğündc görülebilir. 

İste!dilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün cvel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 
ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. 

Teklif mektupları 24-4-939 pazarte
si günü saat 13,45 e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliğine 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü ve teahhüt
h i olacaktır. Postada olacak gecikme · 
ler nazarı itibara alınmaz. (1180) 

11181 

~osa tamiri 
..a 

Eski§ehir Nafıa Müdürlüğün
den: 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27 
000 - 30 + 700 kilometreleri ara

sında 14 779,44 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4.4.939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me vilayet dairesinde daimi encüme -
nınde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel viliyete müracaatla a -
lacakları ehliyetname ve senesi içinde 
ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la
zımdır. 

Teklif mektupları 24. 4. 939 pazar
te i günü saat (14) e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliği • 

hazırlanacak teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat te
minatı 4019 lira 50 kuruştur. 

(1168/ 1253) 11247 

Parke kaldırım 

yaptırılacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

1 - Belediyece şehir dahilinde mü
ceddeden yaptırılacak olan 39358 lira 
91 kuruş bedeli keşifli parke taşile 
kaldırım inşaatı 5. 4. 1939 tarihinden 
5. 5. 9139 tarihine kadar 30 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait keşif vara
kasiyle şartnameyi ve sair evrakı pa
rasız olarak beldiye fen dairesinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 5. 939 cuma günü 
saat 14 te belediye dairesinde ve en
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
2202 liradır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için 
kanuni evsaf ve şeraiti haiz bulun
mak. 

6 - Teklif mektuplarının uçuncü 
maddede yazılı eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar belediye eneli -
menine getirerek makbuz mukabilin
de verilmesi ve posta ile gönderile· 
cek mektupların mezkur saate kadar 
yetiştirilmiş olması ve zarfların mü • 
hür mumu ile mühürlenmiş olması la 
zımdır. (1287) 11265 

Okul binası yaptlrılacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş vilayet 
merkezinde kargir ve betonarme kı· 
sımlariyle çatısı yapılmış olan on der
saneli ilk okul binasının ahşap sıva bo 
ya ve sair kısımlarının inşasıdır. Ke
şif bedeli 20153 lira beş kurutşur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, muka

velename bayındırlık işleri genel şart 
namesi, 

G - Fenni hususi şartnamelerle 

proje, r 
İstiycnler bu evrak ve şartnameleri 

bedelsiz olarak Gireson Nafıa daire -
sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.4.939 perşembe gü
nü saat 15 te hususi muhasebe müdür
lüğü binasında toplanacak olan vila -
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1511 lira 48 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
meleri lazımdır. 

A - Cari seneye ait ticaret odası ve
sikası, 

B - Ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası alabilmek ıçın is

teklilerin elindeki referanslarla ihale 
~ününden en az sekiz gün eve] istida 
ile vilayet makamına müracaat etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar vilayet daimi encü
meni reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (1296) 11295 

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorum Vilayeti Osmancık Kaza

sı Belediyesinden : 
3-5-939 tarih çarşamba günü saat 14 

te Osmancık belediye reisliği eksilt
me komisyonu odasında maktu 1200 
lira keşif bedelli su isalesi proje tan
zimi işi nafıa vekaletince yapılmış e
tüt ve raporlara göre kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
lcri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hulasasile buna mü -

teferri diğer evrak belediye dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu 

işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almış olduğu vesikaları 3-5-939 
günü saat 14 e kadar Osmancık bele
diyesine vermeleri lazımdır. (1351) 

11350 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Trabzon Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab -
zon - Zefanos yolunun 3 X 000 -
12 X 000 kilometresinde büz • inşaatı 
ve şose esaslı tamiri. 

Keşif bedeli (26199) lira (21) ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D -Tesviyei türabiye, şose ve kar· 

gir inşaatına dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname. 
F - Silsilei fiyat cetveli, metraj ve 

keşif cetveli. 
G - Grafik. 
İstiyenler bu şartnameler ve evra· 

kı (150) kuruş bedel mukabilinde Na
fıadan alabilirler. 

3 - Eksiltme 1. 5 .939 tarihine ça
tan pazartesi günü saat 15 te Trab
zn'da vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is. 
teklilerin (1965) lira muvakkat temi
nat vermesi bundan başka aşağıdaki 

vesikaları haiz olup göstermesi lazım 
dır. Ticaret odası vesikası teminat 
mektup veya makbuzu ve Trabzon vi
layetinden alacağı ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektuplarını yukarıda 
3. üncü maddedeyazılı saatten bir sa
at eveline kadar viliiyet daimi encü
menine getirilerek eksiltme komisyo
m. .. reisliğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3. cü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühür mumu ile iyice 
kaptılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilemez. (2509/ 1371) 11365 

Gümrük karakol binası 

yaptırılacak 

Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 
Urfa vilayet.inin c:;enup hududu U -

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 
Müdürlüğü odasında toplanacak ko
misyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye, pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hulasai 
keşfiye ve Bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1495 
lira 55 kuruştur. · 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

a) Yukarda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka
dan alınacak teminat mektubu, 

b) Teklif sahiplerinin ihaleden 8 
gün evel en geç 23-4-939 günü 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 ka . 
palı zarf usuliyle eksiltmeye dahil o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarda yazılı maddele· 
rin icabatına riayet eylemeleri şart -
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 mektupları -
nın ihale saatinden bir saat eveline 
kadar eksiltme komisyonuna varması 
aşrttır. Postada vuku bulacak gecik
melerden dolayı komisyon mesuliyet 
kabul etmez. (1392) 11382 

Şose inşaatı ilônı 
Erzururıı Vilayetinden : 

1 - Traözon • İr
1

an transit yolu i
kinci mıntaka dahilinde ve 272+000 -
295+ 000 kilometreleri arasındaki 
(18901) metre tulünde şose esaslı ta· 
miri ve (24) adet yüz ve (12) adet 
menfez inşasile 324+ 000 - 331+140 
kilometreler arasında (7140) metre 
tul şose esaslı tamiri ve Tahir dağı 
Kavurmaçukuru 442 + 500 - 462 + 500 
kilometreleri arasında (15000) metre 
tulde şose tarafeyn banketleri üzeri
ne (0.50) metre genişliğinde adi kal
dırım ve (300) metre mikap istinat 

duvarı inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli (120670) lira (9) ku. 

ruştur. 

2 - Eksiltme 15 Mayıs 939 pazartc· 
si gilDÜ saat on beşte Erzurumda 
transit yolu ikinci mıntaka başmü -
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (6) altı lira (5) beş 
kuruş mukabilinde Erzurumda tran -
sit yolu ikinci mıntaka başmüdürlü -
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (7283) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve Er -
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e· 
vel bir istida ile Erzurum valiliğine 
müracaatları ve istidalarına buna mü· 
masil nafıa inşaatı yaptıklarına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi· 
kalarını iliştirmeleri muktazidir.) 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmiyc giremi
yeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 15 Mayıs 1939 pazar
tesi günü saat on dörde kadar eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2518-1373) 11412 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Van Defterdarlığından : 

1 - Başkale merkezinde yapılmak
ta olan hükümet konağının bakiyei 
inşaatı mevcut keşifnamesi mucibince 
41246 liradır. Bundan 11748 lirası 938 
senesinde 29498 lirası 939 yılında ve
rilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D • İnşaata ait yapı işleri genel 

şartnamesi ve hususi şartname 
E • Metraj keşif hulasai silsilei fi. 

at cetvelleri 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı ücretsiz nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 17-4-939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 2-5-939 
salı günü saat 14 te Van defterdarlı
ğı odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3093 lira 45 kuruşluk mu
vakkat teminat yatınnaaı bundan ba§· 

ka taliplerin eksiltme gtinünden sc . 
kiz gün evel vilayete müracaatla na
fıa müdürlüğünden ehliyet vesika&ı 

almaları şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda Ü -

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar malsandığına yatırı)an 
3093 lira 45 kuruşluk muvakkat te
minat makbuzunu vilayet defterdarlı
ğı makamında eksiltme komisyon ri
yasetine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçün -
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfının mühür mumiy· 
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1418) 11415 

Arazöz pompaSI ve saire 

ah nacak 
Zonguldak Belediyesinden : 

Sokakları sulamak için santrfujlu 
bir arazöz pompası ile mezbaha için 
bir depolu kompresör alınacaktır. 

İsteklilerin 5. 5. 939 tarihine müsadif 
cuma gününe kadar teklif yapabil
mek üzere Zonguldak belediyesinden 
şartname istemeleri ilan olunur. 

(1425) 11418 

/ . 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Gerze Belediyesinden : 

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

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

Muvakkat teminat birinci kısım i
çin (1311) lira (22) kuruş, ikinci kı

sım için (292) lira (50) kuruştur. 
3 - Eksiltme 4. 4. 939 tarihinden 

18. 5. 939 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on"beşte Gerze belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarırı mu
ayyen saatten bir saat evci encümene 
gelmesi şarttır. 

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

İkinci kısmını teşkil eden santral 

____ __.,,, 

Fevkalade Heyeti Umumiye toplanllsı 
Komisyonculuk ve Ticaret T. A. Ş. Meclisi 

İdaresinden : 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi 8 Mayıs 1939 tarihine 

tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Türkiye iş Bankası A. ş. 
bi·nasındaki dairei mahsusasında fevkalade olarak içtima edece· 
ğinden muhterem hissedarlarmıızın mezkur gün ve saatte ha.zır 
bulunmalarını rica ederiz. 

Ruznamei müzakerat aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Şirket statüsünün4, 7 ve 9. uncu maddelerinin tadili 

ESKi ŞEK1L : YENi ŞEKİL: 

Madde 4 - Şırket aşağıda ya- WJ.adde 4 - Şirket aşağıda ya· 
zılı muamelat iJe iştigal etmek zılı muamelat ile iştigal etmek 
üzere teşekkül etmiştir. üzere teşekkül etmiştir. 

Şirketin maksadı, her ·nevi ko- Şirketin maksadı her nevi ko· 
misyonculuk temsil ve ticaret misyonculuk temsil ve berri Y~ 
işleriyle iştigal etmek, ticari ve bahri ticaret işlerile iştigal et· 
sınai şirketlere iştirak etmek mek berri ve bahri ticari ve ıı• 
veya yeniden kurmak gibi işler- nai şirketlere iştirak etmek ve
dir.. . "ya yeniden kurmak gibi itlet' 

Şırket gayrı menkul mallara dir. 
tasarruf edebilir ve bu mallar Şirket gayri menkul mallara 
üzerinde ipotek tesis edebilir her nevi deniz vasıtalarına ts 
veya başkalarına ait mallar ü- sarruf edebilir. Ve bu mallar ii 
zerinde kendi lehine İpotek ka- zerine ipotek tesis edebilir vt 
bul edebilir. ya başkalarına ait mallar üze-

rinde kendi lehine ipotek kabul 
edebilir. 

Madde 7 - Şirketin serma
yesi beheri 1 O türk lirası kıyme
tinde 2000 hisseye münkasem 
20.000.- türk lirasından ibaret 
olup: 
4000.- lirası Rüştü Uluç 
4000.- ,, Esat Uluç 
4000.- ,, Ferit Atamer 
4000.- ,, Emin Sargut 
4000.- ,, Adnan Hün tara
f rndan tamamen deruhte ve 
hepsi tediye edilmiştir. 

Bu hisselerin tamamı 12. inci 
madde hükümleri mahfuz kal
mak şartile hamiline aittir. 

Madde 9 - Şirketin kat'i te
şekkülünden evvel şirket serma
yesine iştiraki taahhüt edenle
rin hisselerini devir ve ferağ et
meleri memnudur. 

Hisse senetlerinin koçanlı bir 
defterden kesilmesi ve Üzerle
rinde sıra numarasrnı ıirket res
mi mühürünü ve fİrket namına 
imza atmağa mezun olanların 
imzasını ve şirketin unvanı ıle 
teşekkül ve ilan tarihlerini ve 
şirket sermayesinin mikdarı ile 
hisse senedatınrn enva ve meka
dirini ve hisse senetlerinin mu
kayyet kıymetlerini ve tahsil o
lunan bedelatını ihtiva eylemesi 
muktazidir. Hisse senetleri hiç 
bir merasime tabi olmadan ka
bili devir ve füruhtur. 

Bilumum hisse senetlerinin 
nümuneleri ihraç edilmezden 
evvel tasdik edilmek üzere ik
tisat Vekaletine tevdi edilir. 

binası, inşaat ve makine temeli, ahşap 
direkler ise (3900) liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler (2490) 
sayılı kanunun tayin ettiği ve müna
kasa şartnamesinin (6 ve 7) inci mad
desindeki şeraiti haiz olmaları şart-

tır. (1286) 11264 

Karoseri imali 
Adapazarı Tohum lslah ve De -

neme istasyonu Direktörlüğünden: 
İstanbul'da bulunan bir tonluk bir 

Ford kamyonetine on kişilik bir ka
roser yaptırılması kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Muham-
men kıymeti 800 lira ve muvakat te
minatı 60 liradır. Eksiltme 27. 4. 939 
perşembe günü saat 14 te Adapazarı 

belediye toplantı salonunda yapılacak 
tır. İstekliler şartnamesini Adapaza
rı tohum islah istasyonu müdürlü
ğünden parasız alırlar. (2361/ 1294) 

11293 

Gönen kaphcaları kiraya 

Madde 7 - Şirketin serma .. 
yesi beheri 10.- Türk lirasr 
kıymetinde 2000 hisseye mün· 
kasem 20.000.- türk liraaııı• · 
dan ibaret olup: 

4000.- lirası Rüştü Uluç 
4000.- ,, Esat Uluç 
4000.- ,, Ferit Atamer 
4000.- ,, Emin Sargut 
4000.- ,, Adnan Hün tara· 
frndan tamamen deruhte ve 
hepsi tediye edilmiştir. 

Bu hisselerin tamamı 12. inci 
madde hükümleri mahfuz kal· 
mak şartiyle nama muharrerdir 
ve bu hisse senetleri sahipleri· 
·nin türk olması şarttır. 

Madde 9 - Şirketin kat'i te
şekkülünden evvel şirket ser 
mayesine iştiraki teahhüt eden· 
lerin hisselerini devir ve ferağ 
etmeleri memnudur. Hisse se• 
netlerinin koçanlı bir defterdeıı 
kesilmesi ve Üzerlerinde sır• 
numarasını şirketin resmi mü ' 
hürünü ve tirket namma imzs 
atmağa mezun ola•nların imza· 
aını ve şırJ<enn uu ....... a_ ~~,-"' 
ltjil ve ilan tarihlerini ve ıirket 
sermayesinin mikdarı ile hisst 
senedatmın enva ve mekadirinİ 
ve hisse senetlerinin mukayyet 
kıymetlerini ve tahsil olunaıı 
bedelatrnı ihtiva eylemesi muk· 
tazidir. 

Nama muharrer hisse senetle· 
rinin ferağı, fariğ ve mef ruğun· 
leh veya kanuni vekilleri tara• 
fından imza edilmiş iki beyan· 
name üzerine meclisi idare ka· 
rarile icra olunur. Bu kararı mü• 
teakip ferağ edilen hisse sene• 
dinin şirket defterlerindeki kay· 
di üzerinde de icap eden tas· 
hihler yapılır. 
Bilumum hisse senetlerinin 

nümuneleri ihraç edilmezden 
evvel tasdik edilmek üzere Ik .. 
tısat Vekaletine tevdi edilir. 

Elektrik işleri 
Çine Belediye Reisliğinden ı 

Çine kasabasının tasdik edilen prO' 
jesi mucibince elektrik şebekesi inşa 
sı kapalı zarf usuliyle münakasa}'' 
konmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24971 

lira 35 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartnarn'' 

proje ve sair evrakı 200 kuruş muka 
bilinde Çine belediyesinden alabilir ' 
ler. 

3 - Eksiltme 12 mayıs 939 tarihitıt 
rastlıyan cuma günü saat 15 te Çirıt 
belediye binasında toplanan beledi}" 
encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i~ 
teklilerin aşağıda yazılı teminat .;e 

Yesaiki aynı günde saat on dörde k~ 
dar belediye reisliğine teslim etrıııl 
olmaları lazımdır. 

veriliyor 

A • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 iti, 

ci maddelerine uygun 2273 liralık tıl~ 
vakkat teminat ( 

B • Kanunun tayin ettiği vesikalı 
asgari 20 bin liralık elektrik işi yal" 

· tığına dair nafıa vekaletinin 938 yıl•' 

1 
na ait müteahhitlik vesikası. C 

Gönen Belediyesinden 5 - Teklif mektupları ihale güt'., 
Gönen Kaplıcalarının 1. 6. 939 ta- saat on dörde kadar makbuz mukab• 

rihinden şubat 1942 sonuna kadar iki linde belediye reisliğine verilecektif 
sene dokuz aylık icarı on bin lira mu Posta ile gönderilecek teklif mckttıl" 
hammen bedelle 5. 5. 939 cuma günü }arının iadeli teahhütlü olması ve ,,ı 
saat 16 da ihale edilmek üzere açık hayet bu saate kadar encümene gel 
arttırmaya konulmuştur. Tafsilat is- miş bulunması lazımdır. Bu iş bale 
tiyenlerin belediye dairesine müra- kında fazla izahat almak istiyenterifl 
caatları ilin olunur. (2607 / 1421) Çine belediye reisliğine müracaat t'ı 

11417 lemeleri ilan olunur. .(1352) 1135 
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19 - 4 - 1939 

Kiralık: 

Kiralık apartıman - Atatürk bul
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda l 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, 
ınüstakil bir oda kiralıktır. 

Maltepe akıncılar numara 3 müra-
caat. 1297 

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

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat S oda 1 salon konforlu müsta· 
kil bir daire 60 lira Xl. 1265 1315 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
Cad. Ataç sokak Özenç Ap. altında 
bakkal ve kasap yanındaki sebzeci 
dükkanı kiralıktır. 1319 

Kiralık han, kahve, dükkan ve be -
1rar odaları - KabaklJük'te Safran ha 
nında belediyenin gösterdiği tamira
tı icarına mahsup etmek üzere yuka -
rıdakl yerler kiralıktır. İçindeki sahi-
binemüracaat. d21 

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 

Kiralık odalar - Güneşli ve her 
türlü konforlu ve daimi sıcak su bu
lunan odalar çok ehven fiyatla kira-
lıktır. Milracaat Tel: 3829 1351 

Devren kiralık apartman - 1 bü
yük 2 küçük oda ve saire. Şehrin en 
güzel ve işlek yerinde. Her işe yarar. 
Postane caddesi 53 No. apartman ka-
pıcısı Bekire müracaat. 1353 

Kiralık ev - Etlik aşağı eğlence 
de kuyu yazısı 41 No. da 3 oda 1 bü
yük salon mutbak banyo su elektrik 
x1: 3454 1354 

Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, 
ııcak sulu duş, Atatürk bulvarında 

:.l{alaç apartmanında altı ay müddetle 
:ı.; .. ,.ı.ı--- -uuuydu Ui:l vçı ıııı:uuu. 

1363 

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
ıü yanında her tarafa nazır vekaletle
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış 

çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekilere müracaat. 1364 

Kiralık oda - Sıhiye vekaleti civa
rı asfalt üzeri temiz, rahat. Kızılaya 

bitişik Özen mahallebici dükkanın-
dan sorulması. 1365 

Kiralık Mobilyalı mobilyasız oda 
- Yenişehirin en güzel yerinde bil
tün konfor ve kaloriferi haiz oda kira 
lıktır. Bankalar caddesi Şehzadebaşı 
tekercisi bay Osman Nuriye müraca-
aL 13~ 

Kiralık oda _ Alman ailesi nez
dinde bir mobilyalı oda kiralıktır .. 
Ankara Ali Nazmi ap. 9/ 2. Koopera-
tif arkası. 1370 

Kiralık kat - Kavaklı dere emni
yet karakolu bitişiğinde su ve elek· 
trikli 3 odalı Bekir hamamcıya veya 
TJ: 1231 e müracaat. 1371 

Kiralık ev - Halkevi yakını Atila 
caddesi No. 9. 3 oda hol ve tam kon
forlu elektrik, su, havagazı ve kulla-
nışlı. 1376 

Satılık: ---Satılık - Yeni•ehirde Meclis ve 
ı.._, :r b · sfal uıuc:anlıklar arasında ve Ce ecı a • 
tı ·· . · etrafları uzerınde parsellenmış ve 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 

Satılık - Küçük evler yapı koope· 
ratifinin hisselerinden bir his51 satı· 
hktır. Tel. 2406 1274 

. Satılık apartman - İstanbul, Lale
lı Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5. o· 
?a nezaret güneş modern 2500 . tıra 
ırad. Bayazıt meydanı Benzincı B. 
Sun'at. 1287 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küc;Ulı: illnlardan: 

Bir defa içiıı 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kUçük ilanlardan her de
fası için 10 kuru5 alınır. Mesell 10 
defa ne5redilecek bir ilin içiıı, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak ü:ı:ere her satır, kelime arala
rındaki boıluklar müıtesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdaıı fazla her aatır için 
beher ıeferine aynca on lı:uruı alı· 
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi llzımdır. Bu milı:tan geçen i
lS.nlar ayrıca pul tarifeıine tibidir. 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram ca~-
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 satılık apartman - Şehir da
hilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 
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. 1 1312 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
sulu 300 dönüme yakın 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. 1 1317 

Satılık arsa - Ankara Yenitehir 
Kızılay karşısında Ragıp Soysal'a ait 
722 metre arsa satılıktır. Anafartalar 
Cad. No. 45 terzi Talat Akar'a müra· 
caat Tl: 3255 1322 

.~atılılr •rro A .... n-ı. 1.-ı~~···J .. 
18 • 50 M. inıaat cepheli bet kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 

Satılık ev - Hisarda Yenihayat 
mektebi üzerinde Cebeciye nazır Ka
le önUnde ikiye milnkaaim 9 odalı ye
ni yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

1324 

Satılık müstamel kereste ve saire 
ile lngiliz su Tulumbası- Nafıa ba
kanlıft karıısı Otobüs durak yerinde 
Özgen apartmanı 1332 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimllk haricinde çok ucuz, kele
pir ve manzaralı küçük arsalar Tel: 
24015 bayram caddesi No. 1 1336 

Satılık arsalar - Yeniıehirde İs-
met İnönü caddesinde 10 nar metre 
inşaat cepheli 380 ve 388 metre Tel; 
24015 bayram C No. 1 1337 

Satılık hisse - Küçük evler yapı ko 
operatifinden bir hisse satılıktır. Mü
racaat yeri: Şoförler cemiyeti katibi 
Ali Eracar. Telefon: 3808 1357 

Satılık - Modern yemek odası gar 
drop seyahat bavulu Firijider. Mal
tepe köprüsü yanında 37 No. ikinci 
kat. 1358 

Satzlık otomobil - Doç marka 36 
model lastikleri yeni müstamel bir o
tomobil satılıktır. Posta caddesi No. 
1 Doç acentesine müracaat. 1369 

Aranıyor: 

Devren kiralık dükkin aranıyor -
Ulus meydanı veya Bankalar cadde
sinde. Posta kutuıu No: 306 ya mü-
racaat. 1318 

Ev aranıyor - Çocuksuz memur 
karı koca için 2 odalı müstakil veya 
kabili taksim bir daire aranıyor. An
kara Kadastro Md. de ~azire müra-
caat Tl: 1183 aaat 14 - 17 1375 

Satılık kıymetli e~ya - Salon ve 12 
ıc· . :r 1 . ı ı ışılik yemek odası yemek servis erı, • anyan arı 
ıc· ' .,, 1 '$" • rıstaller, radyogramofon v. s. ~ut u --;.......----
Pasta salonu üstünde Devres Apt. 9 Jş arıyor - Franıı.zca Almanca ve 
l'eı: 3813 1300 tngili.zce bilen daktiloyu seri yazan 

ve almanca ıtenografisine tamamen 
vakıf bir bayan. Ulus'ta M. G. rumu
zuna mektupla mUracaat. 1344 

Kelepir arsa - Maltepe jandarma 
<>kulu civarında 644 M. araa azimet 
dolayı · 1 •· 't ra • • sıy e çok ucuz ve musaı şe 

ıtıe Verilecek. Telefon 1538 1303 

1& ~ceıe satılık arsa - Yeniethir Se· 
1ra nık caddesinde 423 M. Sağlık Ba • 
f' nlılı arkasında 520 M. arsa ehven 
ıyaua verilecek Tel: 1538 1304 

lı arıyor - Banka. Ticaret, Sana· 
· Maliye usulü muhuebclerini ıyı 

yı, 

bilir bir muhaaip aaat betten sonra 
çalıpbilir. Ulusta A rumuzuna mek· 
tupla müracaat. 1355 

D U N K U 

u ı; us 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 15-4-1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.162,832 

BANKNOT •••••• •.•.• •• , •• 
UFAKLIK • , , • , • • •. • , • • •,, 

Dahildeki tduhabirler : 
Tü.rk Lirası . , •••••••• • " " • • • 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: San kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovızler 
Diger dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri ............... . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyaL 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT •• •, •,, • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - karşılığı Esham ve Tahvilat (lti -
bari kıymetle) •••••.•.•••••• , 

B - Serbest esham ve tahvilat •• • , •. 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans •• 
Altın ve döviz lizerine
TahvilS.t ilzerine .... -

Hissedarlar 
Muhtelif 

LlRA 
24.140.896,07 
17.163.808,-
1.274.302,02 

573.405,21 

12.736.038,33 
10.356,72 

15.762.941,44 

158.748.563,-
16.477.206,-

115.479.770,23 

41.553.042,81 
7 .944.397 ,05 

7.913.000,-
230.525,32 

7.900.129,12 

Yekun 

LlRA 

42.579.006,o9 

573.405,21 

28.509.336,49 

142.271.357,-

115.479.770,23 

49.497 .439,86 

1 fi.043.6S4,44 
4.500.000,-

12.489.636,84 
411.943.606,16 

PAS i F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçeai 

Adi ve fevkalade •••• , , •••••• , 
Husus! ............... . 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye .•• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat.. 

Deruhte edL evrakı nakdi7e bakiJeai 
Karşılığı tamamen altın olarak ili · 
veten tedavüle vazedilen •••••••. 
Reeskont mukabili ilheten ted. va:r:d. 

Türk Llraıı Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler .•••• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyelerj . .••• • • • • • • • • • • • 

Muhtelif : 

LtRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

I 58. 7 48.563,-

16.417.206,-

142.271.357,-

19.000.000,-
75.000.000,-

3.875.22 

30.686.9~9.50 

Yeki'm 

LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,l l 

236.?71.357.-

21.569.116,97 

30.690.834,72 

99.700.063,36 

411.943.606,16 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren: ldlonto haddi% 4 altın üzerine avans % 3 

l~ vcr,•nlcı·: 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczane~ine müraca· 
at. 1255 

Terzi işçi aranıyor - Işıklar cad
desi Trakya apartman No. 3. Kadın 
terzisi M. Adama müracaat. 1350 

Askeri Fabrikalar 

1500 metre mikôbı 

ceviz tomruğu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez satın alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 

Milli Müdafaa B. 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekfileti tercüme şu· 

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

İdrofil pamuk allnacok 

olup ilk teminat miktarı (97 lira 501 
kuruştur.) 

2 - Açık eksiltmesi 5. 5. 939 cuma 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Jandarma 
Karyola ahnacak 3 - Şartname ve listesi her gün 

komisyonda görülebilir. Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 

mek- dan: 4 - İsteklilerin ilk teminat 

Komutanlıiı 
Komiıyonun-

tup veya makbuzlariyle belli saatte 
komisyonda bulunmaları. (1414) 

11414 

. iç işler Bakanlığı 

Bünyan kasabası halihazır 

haritası ahmı iıine ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Bir çiftine yirmi lira kıymet 

biçilen vasıf örneğine uygun altlı üst
lü somyalı demir karyoladan iki bin 
beşyüz lira degerinde yüz on çiftten 
yüz elli çifte kadar açık eksiltme usu 
lü ile 25. 4. 939 salı günü saat dokuz 
buçukta satın alınacaktır. 

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

olan 1500 metre mikabı ceviz tomru- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
g-u Askeri Fabrikalar umum müdür- ô kı~mının halihazır hartalariyle bunu Ankara Belediyesi 

misyonun an : 
lüğü merkez satın alma komisyonun- _ Beher kiloıouna tahmin edilen muhat 60 hektarlık bir saha ile 150 
ca 4. 5. 1939 per;aembe.~nü~rıa-·<L..ofi..,..y ... a.=t \rSS) Jruruı onan 1500 kilo idro- helrtan1 varan arazinin 1/2000 mikyas 
Kapalı zarfla ihale edılecektır. Şart- fil pamuk açık eksiltmiye konulmuı· h tekeametrik hartaaının yeniden alı
name (3) lira mukabilinde komisyon mı iıi pazarlık suretiyle eksiltmiye 

Kubbe kurşun lama i_şi 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te- tu~. _ İhalesi 22 nisan 939 mucartesi çıkarılmı§tır. 
minat olan 4250 lirayı havi teklif saat 10 dadır. İşin maktu bedeli 2500 liradır. 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Mezbaha kubbesinin kurıunla

ma işi on beş gün müddetle açık ek • 
liiltmiye konulmuştur. mektuplarını mezkur günde saat 14 3 _ İlk teminatı 174 lira 38 kunıı Muvakkat teminat 187 /5 liradır. 

de kadar komisyona vermeleri ve ken olup şartnamesi her glin M. M. V. aa- Eksiltme 25 nisan 939 salı günü sa 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun tın alma komisyonundan bedelsiz ola- at 15 te Bünyan belediyesinde topla-
2. ve 3. maddlerindeki vesaikle ko- rak alınabilir. nacak belediye ekailtme komiayonun-
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- 4 _ Eksiltmiye gireceklerin 2490 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (6409) lira
dır. 

S - 'Muvakkat teminat (541) lira
dır. 

lakadar tüccardan olduklarına dair sayılı kanunun 2 ve 3 m~ddele.rin.de· ş 1 1 k A k artnarne er parasız o ara n ara-
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün kı· belgeler ve tem"ınatlarıyle bırlıkte d b '1 d' 1 · h · f fl' 

4 - Keşif ve şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 2. 5. 939 
salı günü ~t 10,30 da belediye encti-

a e e ıye er ımar eyetı en şe ı-
ve saatte komisyona müracaatlar. muayyen gün ve saatte komisyonda ğinden ve Bünyan belediyesinden alı-

(1362) 11392 hazır bulunmaları. (1223) 11228 nabilir. (1240) 11282 

O. Demiryolları 

Muhtelif demir ollnacok 
D. D. Yolları Satın Alma Komia-

yonundan : 

' Muhammen bedeli (6806,50) lira o
lan 58.300 ton muhtelif demir 4. 5. 
1939 perşembe ğünü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (510.49) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk .§efliğinden da-
ğıtılacaktır. (1383) 11413 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden : 

İstanbul Beşiktaş Nuri Demirağ 
tayyare fabrikasında Eskişehirli Meh 
met oğlu Mehmede 

Askeri Fabrikalar umum müdürlü
ğü vekili avukat Güzide Alpar tara-
fından 82 lira 22 kuruşun tahsili hak
kında aleyhinize açılan davadan do· 
layı ikametgahınızın meçhuliyetine 
mebni ilanen davetiye ve gıyap kara
rı tebliği suretiyle yapılan duruşma 
sonunda 70 lira 90 kuruşun % 10 avu
katlık ücreti ve 16. 12 937 den itiba
ren% 5 fai.z ve mahkeme masrafiyle 
birlikte tahsiline ıı. 4. 939 tarihinde 
karar verilmig olduğundan işbu hü
küm hülisasının tebliği gününden i
tibaren sekiz gün içinde temyiz et
mediğiniz takdirde hükmün katileşe-
ceği ilanen tebliğ olunur. 1367 

Bir adet fireze 
tezgôhı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 
misyonundan : 

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

2 - Pazarlığı 2.5.939 sah giinü saat 
15 on be~te vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

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

Muhtelif malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Teçhizat anhan ihtiyacı için 

2000 adet çenber tokası, 1500 kilo bal
ya ipi; 6000 metre kanaviçe; 250 kilo 
karfiçe çivisi açık eksiltme ilesatın a
lınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi
yat 2529 lira 35 kuruıtur. 

2 - Eksiltmesi 2. 5. 939 cuma günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır . 

3 - İlk teminatı 189 lira 69 kuruş
tur. 

4 - Şartnamesi ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - Talipleri belli gün ve saatte 
kanuni t~minat ve vesikalariyle bir -
tikte M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları itan olunur. (1279) 

11355 

12 kalem fotoğraf 

kôğıdı a l ınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 12 kalem fotograf kağıdı alına

caktır. Muhammen bedeli .(1300) lira 

------·--------__. menine mür;ıcaatlan. (1384) 11373 

Satıllk ankaz 
Ankara Belediyeıinden Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Dua tepe 
.. .. 
" .. 

285 
285 
285 

24 
38 
39 

30 00 
30 00 
30 00 

2 25 
2 25 
2 25 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure
tile satılacaktır. İhalesi 21-4-939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Talip-
lerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 111.~8 

2 çeşit kapsul a lınacak 
lnhİHrlar Umum Müdürlüğünden : 

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

Dolma tüfenk 
kapsulu 400.000 25.876 00 ' 1.940 70 Kapalı 24.4.939 ıs 
Elektrik kap-
ıulu No. 8 1.500.000 56.300 00 4.222 50 Kapalı 25.4.939 ıs 

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

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

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

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

Kirahk gazino 
..ı 

C. H. P. Merkez İlçeyönkuru l Başkanhğından : 
Keçiören nahiyesinde bulunan vemülkiyeti Partiye ait olan gazino i

çindeki eşyasiyle birlikte müzayidesuretiyle üç sene müddetle kiraya ve
rileceğinden talip olanların 22. Nisan 939 tarihine müsadif cumartesi 
glinü saat 15 te guino binasında toplanacak olan komisyona miiracaat et
meleri ve prtnameeini ihale günün den cvcl İlçe binaaındall' almaları i-
lan olunur. 1361 



D 1 K KAT 
Yalnız TAS DELEN suyu içiniz 
. En son sistem sıhi tesisat Alemdağında (Taşdelen) su -
yundadır. Eldeki müt~hassıs raporları bunu göstermekte
dir. Emniyetle içiniz. Etiketine dikkat ediniz. (Taıdelen) 
suyu içmekle kendi sihatinizi korumuf ve vakıflarca türk 
abidelerinin korunmasına, gariplerin hastanede yatırılma
ıma, fakirlerin imaretlerde bakılmasına yardım etmiş o -
luraunuz. 1326 

Bir Sekreter alınacak 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden : 

Kurum merkezinde çalışmak üzere alrnacak sekreter için 1 7-22 
Mart 1939 da Ulus, Akıam, Cümhuriyet gazeteleriyle ilan edilen 
müracaat müddeti 26 Nisan 1939 tarihine kadar uzatılmıştır. Ve
rilecek aylık ücret en çok 125 liradır. 

Aranılan vasfın başlıcası eski metinleri yani Nef'i Fuzuli, Nabi 
Divanlariyle Tacüttevarih ve Naima tarihleri ve emsalini ve eski 
nesih, talik, divani gibi yazıları düzgün okuyup anlıyabilmektir. 
Talipler, en az lise veya eski yedi senelik idadi mezunu olmalıdır. 
Makine ile yazabilenler tercih olunur. 

2 Mayıs 1939 salı günü öğleden evvel saat onda, Ankarada Ye
nitehirde Kurum merkezinde ve lstanbulda Bayazıt'ta Türkiyat 
Enstitüsünde tifahi ve icabederse tahriri bir imtihan yapılacaktır. 

Şeraiti haiz olanlardan istekli bulunanlar; Ankara'da Türk Dil 
Kurumu Merkezine: 

Talep mektubu ile hüviyet cüzdanları, askerlik, tahsil, iyi çalış
ma vesikaları asıl veya kopyeleriy)e, sıhhat raporunu ve iki fotoğ
rafisini göndermelidirler. 

Evvelce yapılan ilan üzerine müracaat eden zatlardan (yukar
daki izahati gördükten sonra) arzu edenler gönderdikleri vesika-
lan geri alabilirler. 1346 

Kirahk gazino ve İ>lôj 
filyos C. H. P. Kamunyönkurul Baıkanhğmdan: 

Filyoıta sahilde 80 metre boy ve 70 metre eninde inci 
kum plaj bahçesinin gazino ve plaj halinde it letmesi kira
ya verilecektir. Karadeniz'le Ankara'nm (kömür demiryo
lu) ile biribirine kavuştuğu, tabiatin cennet kadar güzel 
manzaraları ile bezenen bu müstesna mevki, tekrar Zon
guldak ve Karabük arasında işlEtilmeye başlanan tenezzüh 
trenlerile deterini ve önemini büsbütün artırmııtır. Bahçe 
ıahil boyunca, hakikaten inci gibi kumlarile yaz mevsimi· 
nm pırlanta plajı manzarasını arzeder. lşletmiye talip o
lanlar (Filyos C.H.P. kamunyönkurul Başkanlığı) adresi
ne müracaat etmelidirler. Müracaat müddeti 30-4-939 tari-
hine kadardır. 1377 

Fabrika yaptlrılacak 
Karadeniz böfgesi fındık tanm satış koope

ratifleri birliğinden : 
Giresunda inşa edilecek olan Fındık kırma fabrikasının 

ihalesinin 20-4-939 tarihinde yapılacağı ilin edilmişti. Bu
güne kadar vaki müracaatların kafi görülmemesi dolayı
ıiyle ilin müddeti on beş gün temdit edilmif, aynı zamanda 
taliplere kolaylık olmak maksadiyle ihale teklinde de de
ğiıiklik yapılmıt olduğu ilan olunur. 

Karadeniz bölgesi fındık tanm satış koope

ratifleri birliğinden : 
Birliğimizce Giresun'da aşağıdaki evsafta (40,000) kırk 

bin lira sarfile bir fındık kırma fabrikası İnşa edilecektir. 
A. - Fabrika 24 saatte asgari on beş ton iç fındığı ha

zırlıyabilecek kabiliyette olacaktır. 
B. - Bu inşaatın plan, proje, şartnameleri bina kısmile 

dahili tesisat ayrı ayrı olmak üzere hazırlanmıştır. Birliğin 
menfaatlerinin icabına göre bina kısmile beraber makine
ler, kalburlar ve bilumum dahili tesisat müçtemian bir mü
teahhide ihale edilebileceği gibi, Birlikçe lüzum görüldüğü 
takdirde bina kısmı ayrı dahili tesisat ayrı olarak başka 
batka müteahhitlere de ihale edilebilecektir. 

C. - Fabrika modern tesisat üzerine yüz elliye kadar İf
çinin çalıtabileceği salonları ve bir milyon kiloya kadar 
fındığı istiap edebilecek depoları, denize kartı kirgir isti
nat dıvarını iskele ve dekovili ihtiva edecektir. 

D. - Fabrikanın bina kısmının azami Ağustos 939 ipti
dalannda ve tesisat kısmının nihayet Ağustos 939 evahi
rinde tamamen ve bilumum tef erruatile ikmal edilmiş ve 
itler bir halde teslimi şarttır. 

E. - Taliplerin 5 Mayıs 939 tarihine kadar mevcut pro
jelere uygun olarak tekliflerini birer keşifname ile ve yal
nız bina için veya bina ile beraber tesisat için talip olacak
ların da bundan evvel bu gibi itleri liyakatle ifa etmiş ol
duklarrna dair Birliğe mukni vesaik ibraz etmeleri lazım
dır. 

F. - Projeleri, hususi ve fenni şartnameleri tetkik et
mek ve fazla izahat almak istiyenlerin Giresun'da Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine müracaatları ilin olu-
nur. 
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FINDIK TARIM SATIŞ 

KOOPERA T1FLER1 BIRLlCI 

HASAG 
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

N1YAZ1 ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
~ desi No. 93 
• 1053 

Acele ucuz -
Satıhk eşya 

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

Adres: Yenişehir • Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralı daire 

Tele fon: 2488 

Çabuk hesap öğrenmek İ(in 
Yeni bir metodla çabuk ve kuvetli 

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

DOKTOR--11 

Asaf Koryak 
Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 

nütehassısı. Belediye s ırasında 

REHBER apartmanı saat 15 - 19 

Satllık Armut Fidanlan 
3000 adet aşılı rus cinslerinden ar

mut fidanı çok ehven fiyatla toptan 
ve perakende satılıktır. Hal'de Çiçek-
çi Kazıma müracaat. 1379 

GLiSERiNLi 

ESCHEBACH ne dir?. 

KA LITE 
( Dünyaca tanınmıştır ) 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanışta) 

demek t 1 r. 

Muhtelif modelleri görmeğe ge· 
tiniz her hald , size en uygun -olanını bulacdksınız. -Tediyatta suhulet 

lf~~CMEBACH <ôLJY . 

gaz fırınınıdır .. 

==========s=====~-'l 
ANKARA SOUllLA liRılDERLER 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:a. 

- -- -- -- -§ Demir ve tahta fabrikaları T. A. Ş. den : § 
= = - -E Şirketimiz bilhassa Ziraat Bankası ve Etibankla Türk § 
- -- -- -~ Ticaret Bankasının iştirakile kurulmuştur. § - -- -

Tuvalet sabunu cilt ve teni ~ Adapazarı'ndaki fabrikamız : ~ 
-= ~ 

RIT 
güzelleştirir. En iyi tuvalet ............................................................................ ,, ........ ,......... ;; - -sabunudur. 1107 : : 
-------• § Modern tesisli ve mükemmel teçhizatlld1r. Büyük ve küçük bütün i 

= = 
C b · H . §_ sahalardaki inşa ve kuruluşlar için lüzumlu demir ve tahta iclerini i 

"1111 e ecı astanesı mıL. Y ı· 

~:_ Cil<, =ı:ha:~~:•'"Y• ~-~ ;:= tam bir muvaffakiyetle başarır. 1 
= Dr. Kemal Arıcan _ _ Bu mevzular üzerindeki her türlü ihtiyaçlarınız için : _ 

~ B.!~~~: .... :.1~~:~d~~'.":::~ ~ ~ D E TA Demir ve tahta fabrikaları T.' A. S. Adapazar i 
; ı 11111111111111111111111111111111ı1111... = = 

§ Merkezi : Ankara Yenipıhir Arda aparlınanı 3 Ho. lı dairede İ 
ı Adi-esine müracaat edebilirsiniz, memnun kalacaksınız, ı Bayındmrl ık B. 

Betonarme köprü inıaah 
§BU MİLLi MÜESSESE: i 

1 - Gaziantep vilayeti dahilinde : _a 
İslahiye • Kilis, İslahiye - Ekbez - : _ 

Nafıa Vekaletinden : 

Hassa ve İslahiye - Tahtaköprü yol- :E Köylü için ideal vaaıflı, her türlü A r a b a, P o y r a, = 
ları üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, : ! 
Güreci ve Ekbez köprülerinin beton- : K a z m a , k Ü r e k ve çetitli ziraat aletleri, : 
arme olarak inşaatı bir arada (43450) : § 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zaf : Kolay yanar, ucuz, az masraflı mütenevvi boylarda s o b a 'tarını bilhassa tercih ve ; 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. : tecru""benı'zı' r'ıca eder. 1374 

2 - Eksiltme, 28. 4. 939 tarihine mü : 
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa , 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l llllllllll lll lllllll llllllllll lllll lll l lllll llllll llll lllll lllllllr 
vekaletinde şose ve köprüler reisliği ----------------------------------------....ı 
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 yapabilece1·lerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

. 
Satllık kıymetli arsa 
Yenişehir Kızılay kartısı Ra

gıp Soysal'a ait 722 metre arsa 
acele satılıktır. Ragıp Soysal'a 
veya Anafartalar Caddesi No: 
45 te terzi Talat Akar'a müra-
caat Ti: 2355 1368 

• 

inşaat yapanlara 
En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, yUzde 

üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş olan (Ös• 
genel fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Özgene! Posta caddesi No. 26 Tel: 2568 1272 
5 - Eksiltmeye gireceklerin dör

düncü maddede bahsedilen vesika ile ---·------------------------------------.....J 
Ticaret odası vesikasını ve (3260) li· 
ralık muvakkat teminatlarını havi o
larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da-

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 

iresinde hazırlıyacakları kapalı zarf- ---------------------------------------~ 
}arını ikinci maddede yazılı vekitten 
bir saat eveline kadar komisyon•reis
liğine makbuz muka' :tinde vermeleri 
muktezidir. 1267 11322 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6360 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri ' Mudürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa müdüril : Ali Rıza BASKAN 

Yeni Sinemada 
BU GÜN BU GECE 

Cidden görülmeğe değer olgun 
bir eser 

GENÇ KIZLAR 
Baş Rollerde: 

LUISE RAINER -

Halk ve Sus Sinemalarında 
Bu Gün Matinelerden itibaren 

Gününü tam bir zevk, neş'e ve kahkaha içinde geçirmek 
isti yenlere bulunmaz bir fırsat 

LOREL-HARDİ AVCILAR 
ROBERT YOUNG. TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

MELWYN DUGLAS Seanslar: HALK'ta: 14.30 - 16.30. 18.30. Gece: 21 de 
Fevkalade hissi ve müessir SUS'ta: 14 - 16. 18 _Gece: 20.30 da 

bir aşk romanı UCUZ HALK MA TINELERl 
Seanslar: 

Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 HALK'ta: 12.15 ~e: KÜÇÜK LORD 
Gece: 21 de SUS'ta: 12 de SAHRA BEKÇiLERi 
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YENİ Sinemada gelecek program gösterilecek olan KIRIK ZAMBAK filminin şimdiye kadar 
Ankara'da buna benzer isimler altında gösterilmiş olan filmlerle hiç bir alakası yoktur. 


