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Senede 310.00 .. 0 kişi askere alınaca~ 
YENİ KANUN SAYESİNDE 

lngiltere'nin silah altında 
iki milyon askeri ola<ak 

Berlin'de 1 Londra, 26 a.a. - İyi malumat alan mebuslardan öğrenildiğine göre, 
kabine dün akşamki toplantısında 18 - 21 yaşındaki gençlerin askeri 
talim ve terbiyeye tabi tutulmasına karar vermiştir. Bunlar dört aylık 
bir talimden sonra dört sene için T erritorial ordu kadrosuna ithal edile -

üç gün .. 
F. R. ATAY 

Bertin, 21 Nisan - Alman dev
let reisinin daveti bu aktam Ha
riciye Nazırı Fon Ribbentrop'un 
Kaiserhof' daki akıam yemeği i
le nihayet bulmaktadır. 

ceklerdir. 
Bu suretle kabine mecburi askerliği esas itibariyle kabul etmiş olması

na rağmen bu sabah da aynı mevzur etrafında mÜ7.:o.1<erelerine devam 
etmiştir. 

Bu müzakerelerin çok uzun süreceği nazarı itibare alınarak kabine 
toplantısı 11 de yapılacak yerde 1 O da yapılmıştır. 

Kabine mecburi askerlik hizmetini esas itibariyle kabul etmiştir. 
Kabine toplantısından sonra Çemberleyn başvekalette muhalefet li -

derlerini kabul etmiştir. 
Amele teşekküllerinin mümessilleri bu sabah başvekili ziyaret ederek 

sulh zamanında mecburi askerlik hizmeti kanulmasına muarız olduk • 
larını bildirmişlertir· Mümessiller halihazırda parlamentoya böyle bir 
teklifte bulunmanın münasip olmıyacağını söylemişlerdir. 

Kabine toplantısından sonra başvekalette neşrolunan bir tebliğde 
Çemberleyn'in bugün saat 16 da Avam Kamarasında mecburi askerlik 
hakkında mühim beyanatta bulunacağı bildirilmiştir. 

Hitler'in 50 inci yıldönümü 
şenliklerinde hazır bulunmak ü
zere galiba 20 millete mensup 
şahsi davetli, dün hemen hemen 
dört saat süren büyük geçit res
mini seyrettiler ve saat beşten 
sonra yeni Rayh Kançelaryası bi-
nasında Führer'e takdim edildi- "Press Association" gazetesi, fngil-
1 terede mecburi askerliğin kabulünün 
er. d enternasyonal vaziyette mühim akis-

Bir İngiliz gazetecisinin yaz ı-
ıer yapmasının beklendiğini yazmak-

ğına göre, geçit resminin bir hu- tadır. 
ausiyeti, Hitler devrindeki bu çe- Şimali İrlanda Başvekili Lord Cra
tit merasimin en muhteşemi ol- igavon, lngilterede tatbik olunacak 
masıdır. ikinci bir hususiyeti de, mecburi askerliğin otomatik olarak 
ga.ı;it: v•ln•:ır-~~ .a.ı' ı:lc

0

'-'""°"-....-~ ıtnnıH irlanaaaa da tatbik edllec:eğl
içinde, önümüzden en yeni silah- ni söylemiştir. 
larla cihazlanmıt olan 50 bin ki- Bu layiha tatbika konulduğu anda 
şilik bir ordu parçası, emsalsiz İngilterenin takriben iki milyon as -
bir intizamla aktı, durdu. Silah- keri siliih altında bulunacaktır. 
lardan bazılarını alınanlar dahi 
henüz yeni görüyorlardı. Kıtala
rın belki dörtte üçü motörlü idi. 

Führer'e takdim edilmek üzere 
gittiğimiz Kançelarya sarayı, 
l\erlin'in yeni azametlerinden bi
rıdır. :ı> .... ~ •-... o_;.; ...... rmP..rler ga
lerisinde misafirleri ile tanıştı ve 

Yılda 310 bin asker! 
Londra, 26 a.a. - Yeni kanunun hü 

kümete vereceği selahiyet üç sene de 
vam edecektir. Bu müddet zarfında 

hükümet vaziyeti uygun gördüğü tak
dirde mezkur selahiyet talik edilebi
lecektir. 

Lloya ucvı li"'" '·-:ı ı..;s;_:- =-4.ı,.,,. .. 
lik hizmeti kanununun şümulüne gi
receğini sormuş ve Çemberleyn: 
"- "Yılda takriben 310 bin" ceva

bını vermiştir. 
,Press Assosiationun öğrendiğine 

-ı Beri in görüşmelerinden sonra 

• 
Bir sivil, teçhizatını aldıktan 

sonra orduya iltihaka ~idiyor 

Muallaktaki bütün 
meseleler hakkında 
tam görüş birliği va 

Hitler B. Markoviç'i kabul etti 
Berlin, 26 a.A. -Almanya ve Yugoslavya hariciye nazırları arasın 

dün yapılan götüşmeden sonra neşredilen tebliğde şöyle denilmektedir 

"Hariciye nezaretinde saat 18,30 
da yapılan uzun bir görüşmeden son
ra Fon Ribbentrop ile Markoviç, iki 
memleket arasında muallakta kalan 
bütün meseleler hakkında aralarında 

tam bir görüş birliği olduğunu müşa -
hede etmişlerdir.,, 

Hitler B. Markoviç'i kabul etti 
Berlin, 26 a.a. - Hitler, öğle zama-

nı Fon Ribbentrop'un huzuriyle Çin
çar Markoviç'i kabul etmiştir. 

Bu mülakattan sonra neşredilen 
resmi tebliğde yalnız "uzun bir müla
kat yapıldığı., kaydedilmektedir. 

Markoviç, bundan sonra Fon Rib -
bentrop'un Berlin civarında kain Dah
len'deki ikametinde mumaileyh ile 
birlikte öğle yemeğini yemiştir. 

Öğleden evel Yugoslavya hariciye 
nazırı meçhul askerin mezarına bir 
çelenk koymuştur. 

(Sonu J üncü sayfada) 
Yu110Jac> Hariciye Naz.ıra 

B.Markovic 

Merkez Bankası hissedarlar 
. 

umumi heyeti bugün toplanıyor 

Banka 2.210322 lira 
sôft kar temin etti 

11111111111111111111111111111111111111111 

onlara büyük merasim salonun
da çay ikram etti. Bir saatten 
fazla süren çay zamam, kendisi
nin başlıca davetlilerle hususi te
maslarda bulunması için fırsat 
teşkil etmittir. Bu arada Hitler, 
Nafıa Bakanımız Ali Fuat Cebe
soy'a türk kurtuluı harbırırn ebe
di kahramanı hakkındaki hay -
ranlıklarını bir daha ve kendine 
has derin hassasiyeti ile tekrar 
etti: Cihan harbından sonra va
aıtasız ve mağlup milletlerin hak 
ve hüriyet mücadelesi evela Ata
türk ile baılamıştır. Versay Al
manya' sını bugünkü azametine 
eriştiren Führer'in, bu büyük 
nıücadeleye, onun kahramanına 
'\'e türk milletinin. her ikisine vü
cut ve imkan veren faziletlerine 
karşı her fırsatta göstermiş oldu
ğu samimi alaka, bu sefer de he
pimizi mütehassis kılmıştır. 

(Sonu 8 inci sayfada) lngiliz teritoryal ordum efradı koğu§larında talim yaparlarken 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası hissedarlar umumi heyeti 
yedinci hesap yılı muamelelerini 
tetkik etmek üzere bugün topla -
nacaktır. İdare meclisi raporundan 

B. Potemkin Sofya'da 

Ankara'ya hareket ett 

Bazı Avrupa gazetelerinin 50 
inci yıldönümü davetine, bir ta -
kım aykırı manalar vermekte ol
duğuna belki karilerimiz arasın
da da dikkat edenler olmuştur. 
Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse, lngiltere de dahil olmak ü
zere, bir çok memleketlerden ge
len davetliler burada yalnız mil
li bir bayramın şenliklerinde ve 
ona münhasır merasim ve kabul
lerde bulunmuşlar, ve hakikaten 
sevinen, coşan ve kaynaşan bir 
milletin kibarca ikramından baş
ka hiç bir şey görmemişlerdir. 
Vesileden istifade ederek alman 
hükümet adamları ile kendileri -
ne ait işler için konuşmuş olan
lar bulunabilir. Fakat bilhassa 
bazı matbuat tarafından bu da
veti siyasileştirmek için yapılan 
zorlamalar hiç de yerinde değil
dir. 

Bizim gibi bir kaç senedenbe
ri Berlin'e gelmemi§ olanlar i

( Sonu 8. inci sayfada) 
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B. Çemberleyn diyor ki: 

Harp yapmıyorum, harbı 
önlemeğe çalışıyorum 

• 
içinde bulunduğumuz şartları~ 

"barış hali" diye tavsifi imkônsızdır 
Londra, 26 a.a.

Royter - Mecbu
ri askerlik kanunu
nun avam kamara
sına verilmesi mü
nasebetiyle Çem . 
berleyn aşağıdaki 

beyanatta bulun -
muştur: 

" - Hlikümet, 
memleket müdafa-
ası icsin lüzumlu 
telakki edeceği 

tedbirler hiikkında 
tetkikatta buluna 
cağını geçenlerde 
bildirmişti. 

Yapılan tetkikat 
neticesi göstermiş
tir ki, şimdiki ı;e- lngiliz kırulı as.1ıcri manevralarda 

ferberlik usuhimüz modası geçmiş 1 
bir usuldür, bugünkü şartlara katiyen 
uygun değildir. Zira bu usul bir har -
bin milletlere sulh halinden harp ha
line gcçmeğe imkan verecek şekilde 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Yon Popen İstanbulda 
İstanbul, 26 a.a. - Almanyanın ye

ni Ankara sefiri, von Papen, bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

• 

lstanbullular1n 
teıekkürü 

Vali Başvekilimize 

bir telgraf çekti 
İstanbul, 26 (Tlefonla) - Elek

trik, tramvay ve tlinel idarelerinin 
İstanbul belediyesine devri münasebe
tiyle şehir meclisi hükümete teşek
küre karar vermiştir. Bu münasebetle 
bugün vali ve belediye reisi Dr. Liıtfi 
Kırdar başvekilimiz Dr. Refik Say
dam'a şu telgrafı çekmiştir: 

Dr. Refik Saydam 
Başvekil, Ankara 

"Elektirik, tramvay ve tünel idarele
rinin İstanbul Belediyesine devri bak 
kında Cümhuriyet hükümetinin ver
diği karar büyük sevinç ve tezahürat· 
la kar ılanmıştır. Bir yandan Beledi
yemizin imar hareketleri üzerinde 
Milli Şef'imizin gösterdikleri büyük 
alaka ve cümhuriyet hükümetinin fili 
yardımları, diğer yandan Belediyemi
zin esaslı ve feyizli bir varidat rnen
baı teşkil eden bu karar müvacehe
sinde İstanbul halkı içten gelen min
net ve şükranlarını şahsınıza arz 
ve iblağa İstanbul umumi meclisi bu
günkü celsesinde beni memur etmiş
tir. Bu yüksek itimat karşısında ona 
layık olarak çalışmanın bizler için en 
esaslı bir gaye teşkil edeceğini derin 
minnet ve şükranlarımla arzederim . ., 

İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Dr. Liıtfi Kırdar 

anlaşıldığına göre, 1938 senesi zar
fında 2.210.322 lira safi kar temin 
etmiştir. Yapılan kar her hisse -
ye 640 kuruşluk bir temet -
tü tevziine miisaittir. idare meclisi 
raporunun geçen yıldaki çalışması -
nın muhtelif veçhelerini tetkik e -
den kısımları hakkındaki yazımız 
5 inci sayfadadır. 

Sofya, 26 a.a. - Ankaraya gitme 
te olan Sovyet hariciye komiseri m 
avini Potemkin, bu sabah saat yedi 
buraya gelmiştir. 
Öğleden sonra Başvekil Köseiva 

nof'la görüştükten sonra saat 16,20 d 
seyahatine devam etmiştir. 
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. Dü!1 çocuk bayrıı.rnının dorduncü günü idi. Dün saat J6 dan 19 za kadar çocuklarla a 
ıl~le~ıne Çocuk Esireemc Kurumu tarafından çocuk b:ıhcesinde eı;lenceler tertip edil 
mıştı. 

Dün öğleden evet ve sonra Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından ilk okullardan se) 
len çocuklar Halk, Ulus, Yeni ve Sus sinemalarına gotürulmuşler ve kendilerine parası 
ahlfiki ve terbiyavi filmler gi:ısterilmiştir. 

Ankara radyosu dün gece de çocuklara mahsus neşriyatına devam etmi ştir. Yukarı 
Halkcvindeki rnusamereye iştirak eden sevimli yavruları görüyorsunuz. 



İnsan ve kültür: 
... 

Oyunun sonuna geliyoruz 
Dünyada istiyoruz ki sulh olsun. 

İstiyoruz ki, çalışan insanlar, ken
dilerine zorla kabul ettir ilmi§ bir 
hayat için değil, kendilerinin seve -
rek ve tartarak seçtikleri b;r hayat 
için ya§asm. 

Hayat hakkı, insan için, hakla
nn bafında gelen bir.haktır. Ve bu
nun müeyyidesi, kimsenin zararına 
olmıyan hüriyettir. Fertlerin ha
yatında böyle olduğu gibi milletle
rin hayatında da, bu, böyledir. Mil
letlerin hüriyeti, kültürde, ekono
mide, hayat §ekillerinde istiklal ile 
kaimdir. Milletlerin istiklaline hür • 
met etmek ile insan hayatına hür
met etmek arasında fark yoktur. 
Bu iki hürmet ne kadar terbiyelere 
girer ve devlet nizamları ile bey
nelmilel hayat kaidelerinde müey
yidesini bulursa, insanlık o kadar 
yükselmi§, insan haysiyeti o kadar 
temefü.•§mİ§ ve kemik kavtrası zih
niyetinden, çalıfıp kazandığını hak 
etmek zihniyetine o kadar geçilmi!} 
olur. 

Dünyada sulh istiyorsak, bu sul
hün ancak bu görüıe dayanırsa de
vamlı ve §erefli ve herkes icin fay
dah olacağını bildiğimizdendir. 

Şu halde yıllardanberi, Avrupa
da cereyan etmekte olan hadiseler 
nedir? Neden bugün bütün Avru
pa hükümetleri nöbet başında, ne· 
den bütün ordular silah başındadır? 
Birkaç milyon kurban verip birçok 
in~anlan yetim ve dul bırakmak ve 
medeniyeti kötürüm etmek pahası
na yeniden bu hakikati tesbit etmek 
için mi? . 

Tarih, hiç 9üphe yok ki, millet· 
lerin ıahsiyetlerini yapmak yani on
lara kahramanlıklanru hatırlatıp 
onlan haysiyetli ve nefislerinden e
min kılmak için icat edilmit bir i
limdir. Fakat ta ıh, yalnız bu değil
dir. Tarih, insan i rın ve milletlerin 
gözü önünde yük elen öyle bir ibret 
levhasıdır ki, getırdiği en acı haki
kat, medeniyetlerin hep pest ihti
raslar yüzünden battığını anlatma -
ar ve yeni kahramanlıklann ancak 
yeniden medeniyet yaratmak uğ
runda yapıldığını anlatmasıdır. Ta· 
rihin bu tarafını goremiyen ve anla• 
yamıyan milletleri, tarihi mukad
derat, bir altın kahramanlar tabutu 
içinde de olaa, g ne hayattan çeke· 
rek kendi kabriıt nrnda defneder. 

Bunu bugünkü Avrupa ve bu
günkü Avrupa milletleri bilmezler 

Dr. Lutfi Kırdar 

Ankara'ya geliyor 
İstanbul, 26 (Tdefonla) - Öğren

diğimize göre, vah ve belediye reisi 

Dr. Lfıtfi Kırdar "mimüzdeki hafta i

çinde Ankaraya giderek 5 milyonluk 

istikraz meselesini ve bilhassa istim

lak kanununda yaı ıl cak tadilat hak

kındaki teklifi takip edecektir. 

lıtanbul belediyesinin tetkikleri 
İstanbul, 26 (Tt>lefonla) - Beledi-

ye kendisine devredılmek üzere olan 

tramvay, tünel ve e lektrik idareleri 

hakkında tetkiklere başlamıştır. 

Futbol federasyonunun bir tebliği 
Futbol federasyo u başkanlığından: 

1 - Bu sene mesaisini muvakkaten 

mi ki 1938 ve 1939 senelerini bir tu
fan baılangıcı haline getirmiıler· 
dir? 

Bir tek misal üzerinde duralım: 
Roosevelt'in, bütün insanlığı tehdit 
etmekte olan harp tehlikesini önle
mek için yolladığı mesaja, gayet sa
de ve müsbet bir cevap veınıek du
rurken ve yolun hem en kısası hem 
en dürüstü bu iken, Amerika reisi
cümhurunu sırf metodunda yahut 
mantığında ilzam etmek fikri ve ço
cukça diyebileceğimiz bir hak ka
zanma inadı ile: 

- Sulbü sen getirmiyorsun. Sen 
fitnenin batında olanlardan birisin. 
Sulbü asıl biz getiriyoruz, 

demek, acaba netice Üzerinde ne 
kadar müessir olacaktır? Çünkü, 
gün gibi i.tikir olan ve mesajın gön
derilmesine tekaddüm eden nokta
lar tunlardı: 

1. Çekoslovakya'nın ortadan kal
dırılmaaiyle Amavutluk'un işgali 
arasındaki müddet zarfında, de
mokrasiler karargahı, artık hiç bir 
tecavüzü kabul edemiyeceğini ve 
herhangi bir tecavüzü silahla dur
durmağa amade olduğunu ilin ede
rek bu fikri, buna iltihak etmeleri 
için, devletlere bildirmit ve bu hu
susta lazım olan müzakerelere de 
giritmittir. 

2. Detnokrasilerin münhasıran te
cavüze ve tecavüz edecek devlete 
karşı ortaya attıkları bu tezi, mih • 
ver devletleri, bir çemberleme poli· 
tikasr olarak tavsif etmiıler ve §a
yet böyle bir ıey yapılacak oluna, 
dünyanın her taraf.ında tecaı>~e ge
çeceklerini ilcin etmiflerdir. Bu söz.Ü 
hatta, Bay Musolininin biuat ken· 
disi söylemiıtir. 

3. Roosevelt'in mesajı, hem bu 
tehditten sonra hem ltalya'da aske
ri harekat yapılacağı ve alman do
nanmasının İspanya sahillerine doğ
ru hareket edeceği haberlerinin fer· 
dasında kaleme alınmıştır. 

Bu teselsüJe göre, barı§ ı:etiren • 
lerin yapacakları en tabii ve en sade 
hareket, masaya oturup, barıım 
ıartlarını barı§ zihniyeti ile müza• 
kere etmeleridir. Acaba mesajda, 
bundan baıka bir fCY mi istenmittir 
ki, büyük bir devlet reisinin her ta
rafta büyük bir takdir ile karııla· 
nan bu hareketi üzerine, ~ahsma 
karfı hücumların en minasrzı ve en 
çirkini reva görülmüştf.ir? 

Burhan BELGE 

Edirne'deki alaylara 
sancak verildi 

Edirne, 26 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Edirne'deki alaylara Orgene· 
ral Fahrettin Altay tarafından parlak 
merasimle sancak verildi. Talimhane 
meydanında yapılan bu törende bin -
lerce halk ve biltün mektepler hazır 
bulundu. Ve sancak verilme merasi • 
minden sonra büyük bir geçit resmi 
yapıldı. Törende general Kazım Di
rik ve Korgeneral Salih Onurtag da 
bulundu. 

Tarım Satı§ Kooperatifleri 
beyan·nameleri 

Maliye Vekaleti Tarım Satış ve Ta
rım Kredi kooperatiflerinin iktısadi 
buhran vergisi dolayısiyle verdikleri 
beyannamelerin tayyare resmine tabi 
tutulmalarını kararlaştırmıştır. 

Üstündağ 
Ve arkadaşlarının 

muhakemesine bugün 

devam edilecek 
Eski İIStanbul valisi ve belediye re

isi B. Muhitin Üstündağ ve arkadaş
larının Asri mezarlık ve otobils i~i 
hakkındaki muhakemelerine bugün 
öğleden evel ve sonra temiz dördün
cü ceza dairesinde devam olunacak
tır. 

İstinabe suretiyle 60 kadar §ahidin 
ifadeleri alınmış ve istinabe zabıtları 
dördüncü cezaya gelmiş bulunmakta
dır. 

Otomobil 

tahkikatı 

kazası 

ilerliyor 
Evelki gün Yeni§ehirde vuku bulan 

otomobil kazasına ait sorgu hakimli
ğince yapılmakta olan tahkikata dün 
de devam edilmiştir. Öğrendiğimize 
göre,,hadise hakkındaki kati raporlar 
henüz Adilyeye verilmediğinden suç
lunun muhakemesi me§hut suçlar ka
nunu hükümlerine girmemekte ve u
mumi ahkama tabi olmaktadır. 

Hastanaden yaptığımız tahkikata 
göre vakada ,yaralanan iki zatın ııhat
ları salaha doğru gitmektedir. 

Kaymakam ve 
mektup~ular arasında 

nakil ve tayinler 
Açık olan Sinop mektupçuluğuna 

eski Mu_ş mektupçusu Muzaffer Mu
hittin Dalkılıçoğlu, Gaziantep mek -
tupçuluğuna eski Bayramiç kaymaka
mı Şevki Mirzoğlu, Siirt mektupçulu-

• Müstehcen mı, 

değil mi? 
İzmit'teki tablolar 

İstanbul'a gönderildi 
latanbu1, 26 (Telefonla) - İstan

bul müstakil res&amlar grubu tarafın
dan teııhir edilmek ve satılmak üzere 
İzmite gönderilen tabloların İzmit 
müddeiumumiliğince müstehcen sayı
larak teJhirden men ve sahipleri hak
kında takibat icrasına karar verildiği 
yazılmıştı. İzmit müddeiumumiliği bu 
kararı vermeden evel tabloları bir ehli 
vukufa tetkik ettirdiğini bildirmiştir. 
Fakat alakalılar da oradaki ehli • 
vukufu salahiyettar görmediklerinden 
buna itiraz etmişlerdir. Öğrendiği
mize göre Vekalet bu itirazı nazarı 

dikkate alarak ııaUhiyetli bir ehli vu
kuf teşkilini İııtaı:ıbul müddeiumumi
liğine bildirmiş ve tabloları da buraya 
göndermiştir. Bu hususta karar veril
mek üzere ressam B. Fehiman. Resim 
müzesi müdürü B. Halil Dikmen Gü
zel sanatlar akademisi profesörlerin
den ressam Hadi ve resim muallimi 
B. Zekiden mürekkep bir ehli vukuf 
seçilmiştir .. Bunlar yarın Sultanah
met sulh hakiminin huzurunda resim
ler hakkında du,uncelerini söyliye
ceklerdir. 

Hamidiye Karadeniz 

limanlarına gidiyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Hami

diye mektep gemimiz bugünlerde Ka
radeniz limanlarına bir seyahate çıka
caktır. Bu seyahat esnasında Karade
niz kasabalarında deniz gedikli erbaş 
hazırlık mektebine girmek isteyen 
gençle kaydedilecektir. 

Denizde bir ceset bulundu 
ğuna Muradiye kaymakamı Eşref Er- İstanbul, (Telefonla) - Bugün E· 
kut'un, Çoruh mektupçuluğuna Siirt minnünde kayıkçılar denizde bir ce
mektupçusu Şevket Yıldırım, Muş set görerek polise haber vermişlerdir. 
mektupçuluğuna Hakkari mektupçu- Yapılan ilk tahkikatta 25 ya§larında 
su Hüseyin Papuççuoğlu, Dörtyol olduğu tahmin edilen bu gencin hü
Kayrnakamlığına Kuralan Kaymaka· viyetini tesbite medar olabilecek ilze
mı Şevket Erk, Kurtalan Kaymakam- rinde hiç bir vesika çıkmamı§tır. Boy 
lığına Beypazarı kaymakamı Nail Ök nunun iki tarafında da büyük iplerle 
tem, Karaman kaymakamlığına Nazi - b ~ı t 1 .. ·· u tU c t . . a 5 ı aı ar ~orunm t r. eae mor-
mıye kaymakamı Neaıp Ara.rat Il_sın ca naldedilmittir. Tahkikata devam 
kaymakamlığına azgfrt kaymakamı 1 kt d 
Al A • Ö 1 5 .. ..1 k o unma ır. 

aattın zge en, utçu er ayma-
kamlığına Biga kaymakamı Hikmet 
Yavuz, Hozat kaymakamlığına Kozan 
kaymakamı Avni Arıkan, Siverek 
kaymakamlığına Maden kaymakamı 

Hamdi Kiper, Maden kaymakamlığı
na Silivri kaymakamı Vakkaı Ferit 
Sava§, Nazimiye kaymakamlığına Ka
raman kaymakamı Celalettin Ünaal, 
Mazgirt kaymakamlığına Köyceğiz 
kaymakamı Halil Hilmi Tunçer, Pö
türge kaymakamlığına Diyarbakır 
maiyet memuru Basri Özpınar, Biga 
kaymakamlığına Çankırı maiyet mc -
muru Fethi Tansuk, Göksun kayma
kamlığına İıparta maiyet memuru 
Fehmi Kutlu, Küre kaymakamlığına 
İzmir maiyet memuru Haluk Yergök, 

_..._ __ 
İzmir Fuar1na gelecek 

yabanulara koJaylık 
20 ağuııtoata batlayıp 20 eylüle ka

dar devam edecek olan dokuzuncu 
İzmir enternasyonal fuarına yabancı 
ülkelerden gelecek ziyaretçilere fua
rın açılma tarihinden on bet gün evel 
baıılamak ve k&panma tarihinden on 
be§ giln ııonraya ltadar devam etmek 
üzere ikamet hakkı bahtedecek tekil
de meccant vize verilmesi İcra Ve
kille"ri Heyetince kabul edilmiştir. 

Yusufeli kaymakamlığına Trabzon İskôn kanununda 
maiyet memuru Mahmut Şahin, Köy-
ceğiz kaymakamlığına Kırklareli ma- I k d ki k 
iyet memuru Fethi Burak, Karapınar yapı aca eğişi İ 
kaymakamlığına Hafik kaymakamı İskan kanununun ııerbest muhacir 
Recep Aydın, Darende kaymakamlığı şeklinde yurdumuza gelecek olan mu
na Zile kaymakamı Kerim Tümay, Zi- hacirlere yeni kolaylıklar gösterilme· 
le kaymakamlığma Sütçüler kayma - sini temin için mütehauıa bir komis
kamı Nami Ünsal, Pülümer kayma· yon tarafından hazırlanan 12 ve 23 -
kamlığına İpsala kaymakamı Behçet üncü maddelerinin tadili hakkındaki 
Savaş, üçüncü umumi müfettişlik ev- kanun projesi Maliye Vekaletine ve· 
rak müdürlüğüne Tutak kaymakamı rilmi9tir. Proje, mezkur vekaletçe tet 
Muzaffer Kuşakçın naklen ve yeni - kik dildikten sonra İcra Vekilleri He· 
den tayin edilmişlerdir. yetine verilecektir. 

,.7. 4 - 1939 

Kız enstitülerine ücretli 
muallimler alınacak 

İmtihanlar tatil aylar1nda baıhyor 
Maarif Vekaleti kız enstitüleriyle akıam kız sanat mekteplerin

de ücretle çalıfan ve en az orta derecede tahsilleri bulunan erlik 
ve atelye dersleri muallimleri için imtihan açmağa karar vermiş
tir. imtihanlar, her aene tatil aylarında olmak üzere 1942 senesi
ne kadar devam edecektir. 

İmtihanlar türkçe ve kız ertik öğ - \ 
retmen okulu ilk iki sınıfının yaban- o·· k.. K t 
cı dil, (Fransızca, İngilizce veya Al - un u a mu ay 
mancadan biri) psikoloji, pedagoji ve 
tedris usulü derslerinden yapılacak 
ve bu vaziyetteki her öğretmenin züm toplantısı 
resi olan ameli dersten, kız ertik öğ- Kamutay, dün B. Şemsettin Gün
retmen okulu ihtisas sınıfı derecesin- altay'ın reisliğinde toplanmıştır. Ruz 
de imtihan edilecektir. namede bulunan 938 mali yılı umumi 

Ev idaresi ve yemek pişirme öğret- muvazene kanununa bağlı bazı daire
menleri bu derslerin icabettirdiği na· ler bütçelerinde değişiklik yapılma -
zari kısımlardan da imtihana tabi tu- sına dair olan kanun projesi ile, Bü. 
tulacak lardır. yük Millet Meclisinin 939yılı mart a-
İmtihana girmek is tiyen öğretmen- yı hesabı hakkındaki encümen mazba

lerin hazırlanmalarını kolaylaştırınal\ tasiyle meclis ile müştemilat hakkın
üzere Kız Ertik Öğretmen Okulunun daki eşya hakkında encümen mazbata-
ilk iki sınıfına ait müfredat program- 1 okunarak kabul edilmiştir. 
!arından birer nüshası ilgili okullara 1 aryı namede bir madde bulun-.. . . . arın ruz 
ayrıca gonderılmıştı.r. .. .. madığmdan ve bir mayıs da pazarte-
. B.u imtihanl~r~. gı.:ecekler ; bu tun siye rastladığından, Kamutay, 3 ma -
ımtıhanlarını, uçuncu maddede yazı- ba günü toplanacaktır. 
lı imtihan devrelerinin birinde vere- yıs çarşam 
bilecekleri gibi, 1941 - 1942 nihayetin Türk - Fransız dostluk muahedeai 
de bitirmek şartiyle her devrede bir 
kısım imtihanlarını vermek suretiyle 
muhtelif devrelerde de imtihanlara 
girebileceklerdir. 

İmtihanlar Vekillikçe teşkil edile ~ 
cek komisyonlar huzurunda ve oku· 
lun esas talebesinin imtihanlarında 

ayrı olarak Ankarada Kız Ertik Öğ
retmen okulunda yapılacaktır. 

Bir imtihan devresinde bir veya bir 
kaç dersten muvaffak olmıyanlar, 

muhtelif devrelerde bu derslerin im
tihanlarına girmek hakkını haiz ola-

Büyük Millet Meclisine tevdi edil
miş olan Türkiye - Fransa dostluk 
muahedesi ile müşterek beyanname 
ve optanlara mütedair protokolun tas
dikine ait kanun layihası hariciye en· 
cümenine havale edilmiştir. (a.a.) 

Çağr1 
- Nafıa encümeni bugün saat 14,30 

da toplanacaktır. 

caklardır. Ancak en son olarak 1941 
- 1942 ders yııı tatilinde yapılacak im Eğitmenli köy mektebi binalart 
tihanlarda da muvaffak olamıyanlar, 
bir dersten olsa bile, müteakip yıllar 

için tekrar imtihana talip olamıya -

caklardır. 

İmtihanda muvaffak olamıyanlar i
lerde her ne suretle olursa olsun bir 

müktesep hak iddia edemiyeceklerdir. 
İmtihanların, gün ve saatleri Vekalet 

çe ayrıca tesbit olunacaktır. 

Feci bir kaza 

Bir amele toprak alhnda 

kalarak öldü, iki yarah var 
Dün Cebeci'de, Kurtulut iıtasyonu 

civarında Sıyasal Bilgiler Okuluna 
ait inşaatta feci bir toprak çökme ka
zası olmuştur. 

Bu inşaatta çalışan ameleden üçil, 
dört beş metre derinde bir toprak çu· 
kurunda çalışırken toprak birdenbire 
çökmüş ve ameleler altında kalmışlar
dır. Kendisine haber verilen İtfaiye 
büyük bir süratle vaka mahalline gel
miş ve toprak altındakileri kurtarmak 
için çalııımıya başlamışlardır. Bütün 
gayretlere rağmen, üç ameleyi de sağ 
olarak kurtarmak mümkün olamamış, 
bunlardan, çiftlik muhacir köyünden 
Ahmet ölü olarak çıkarılmıştır. Di • 
fer iki işçiden Kırşehrin Hacılar kö
yünden Mehmedin bacağı kırılmış, 
Kırşehirli Akif de muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. 
Zabıta h!dise hakkında tahkikat 

yapmaptadır. 

Maarif Vekaleti, eğitmenliği köy 

mektebi binalarının yapılış şekilleri -

ne ait hazırlanan plan projelerini ala

kalılara bildirmiştir. Bu projelere gö

re nüfusları pek az ve eğitmenleri 

kendi evlerinde ikamet edebilecek 
köylerin mektep binaları bir dersane
Ji , küçük bir koridor, bir eğitmen o

dası ve köy kurulu odasından müte • 

şekki! olacaktır. Nüfusu fazla olan 

köylerde ise bu plana iki oda daha 

il!ve edilecektir. Vekalet, köylerin 

nüfus, in~aat malzemesi vaziyeti gibi 

hususiyetlerine göre üç tip mektep bi 
nası projesi hazırlamıştır. Ankara köy 

terinde tamamen yapılan bu mektep 
binalarının işe yararlığı da teıbit e
dilmit bulunmaktadır. 

Ankara diş tôbipleri 

bir cemıyet kurdular 
Ankaradaki diş tabipleri, birinci mın 

taka etıbba odasına bağlı olarak bir 

cemiyet kurmuşlardır. B~ cemiyet, 
dişçilik mesleğinin ter~kkı _ve yayı· 
mına çalışacaktır. Cemıyet ıdare he· 
yetine Diş Tabibi Hamdi Alag~n, Ek· 
rem Avni, Adnan Göksan, Alı Rıza 
Oktay seçilmişlerdir. 

tatil eden futbol a {em kursu önü

müzdeki hafta tekrar mesaisine Be· 

den Terbiyesi ger el direktörlüğü bi

nasında başlıyacaktır. 
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2 - Bu kursa evelce devam eden· 

lerle yeniden kay dedilmek isteyenler 

i~tirak edebilirler 
Lisanslı hakemlerimizin de evelce 

olduğu gibi pazaı t esi günü ak~amları 

toplantıya iştirakler i mecburidir. 
3 - Kurs bir b çuk ay devam ede

cek ve her hafta pazartesi ve perşem· 

be günlen saat 18 de başlıyacaktır. 

İştirak etmek isteyenlerin bildirilen 

günlerde ve saatlerde Beden Terbiye· 
si genel direktörHı u binasında bulun

maları tebliğ olunur 

Erzincanda spor hareketleri 
Erzincan, 26 (Hususi) - Çocuk 

haftası münasebetıy e Erzincan spor
cuları 20 kilometre dahilinde 45 kişi
lik atlı bir gezintı yapmı~lardır. 

Dlin yapılan piyade alayı futbolcu
lariyle Erzincan spor maçını 3 - O pi
yade alayı futbol takımı kazanmıştır. 

Kayseri Erciye s por futbolcuları 

l5 mayısta bir maç için şehrimize da

vet edilmi!;tir. Bu münasebetle biiyük 

bir spor bayramı hazırlanmıştır. 

Bahçe merakına dair! 
Bahçeli evler mahallesinde otu

ran dostlarımızın ağaç ve çiçek 
merakı bütün ~idetiyle devam edi
yor. 

Hemen hepsinin akşam otobüsü 
ile evlerine dönerken taşıdıkları 

paketler arasında biraz toprak, bir 
iki kutu tohum, beş on ta.ne fide 
vardır. 

Bir arkadaşım, refikasının yeni 
evinin bahçesinde çektiği bir fotoğ
rafı gösterdi: buradaki fidanların 
boylarım bir görseydiniz/ 

Bu merak ve bu yeni fidanların 
boyu münasebetiyle iki ecr,ebi ka
rikatürünü hatırladım. Birisinin 
yalnız lejandı hatırımdadır; resmi 
elimde değildir. 
Bunda yeni yapılmış bir bahçe· 
ye dikilmiş gayet ufak bir fidanın 

yanı başına bir yenisini dikmeğe 
hazırlanan bir erkek tasviı edili
yor ve bu erkek pençereden bakan 
karısına sesleniyordu: 

- Karıcığım bizim salıncak ya
tağın boyunu söyler misin? Fidanı 
ona göre dikeceğim! 

Karikatürün başlığı da ~u idi: 

"Optimizm,,. 
Ôteki karikatürün resmini bura

cığa koyuyorum. Altında §U lttjant 
vardır: 

- Karıcığım, müsaade f!f de §U 

yeni fidanların gölgesinde biraz 
dinleneyim/ 

Yeni mahalleli dostlarımız için 
şu iki karikatürü naklettikten son
ra, bu ağaçlama gayreti karşısında 
duyduğum gerçek duyguyu da şu 
hikaye ile anlatmama müsna.de edi
niz: 
. ., Babası bahçeye küçük bir lı"dan 
dikerken küçük oğlu soruyor: 

- Baba, bu fidanı dikip ne ola· 
cak? 

- Bir gün gelip g~lge vnir! 
- Bu fidan büyüyüp gölge vere-

cek de biz de göreceğiz/ 
- Fakat çocuğum, büyük baban 

da bt;y}e dü~ünseY.di, sen §_imdi i,U 

büyük ağacın gölgesinde gölgele
nemezdin! - T. 1. 

Hevgidi in•anlıkl 

Bahçelere muıallat olan bir 
nevi. haıeratı yok ettin diye, lnıil
tere'nin birçok bahçelerinde kap· 
lumbaia yetiıtirmek, üretmek mo
da olmuıtur. 

Halbuki kaplumbaia ottan bat· 
ka bir· t•Y yemediii için kendiıin
den böyle bir fayda beklemek 
doiru delildir. 

Kara kaplumbağaları otlar, 

aebzeler ve çiçeklerle karınlarını 
doyururlar. Deniz kaplumbağala
rı ise uf ak kurtları, solucanları ve 
ufak et parçalarını yerler. 

Deniz kaplumbağasma ıuyun 

içinde iken yiyeceiini vermek la
zım gelir, çünkü bu haY,Van kara• 

da iken bir §ey yemezmiş! 
Bir mecmuanın ifadesine göre 

kaplumbağa beslemeğe meraklı 

olanlardan bir çoğu, bu hayvan
ların huıusiyetlerini bilmt'dikle

rinden memlekete getirilen tosba
ialardan ancak yüzde ikisi gel· 
diklerinin ilk kı§ mevsiminde sağ 
kalabiliyormu§. 

"Hayvanlara zulüm y3pmayı 
menetmek cemiyeti,, bu münaae· 
betle son zamanlarda 24,000 risa
le dağıtmıştır. Bunlarda kaplum
bağalara nasıl bakmak lazım ge
leceği yazılı imiş. 

Kaplumbağalan korumak için 

24,000 risale 1 
Avrupa'nın ve bütün dünyanın 

içinde bulunduğu şu buhranlı gün
lerde bu insani! harekette bulu
nanlar, oruç tutmayıp da her ge
ce sahur yemeği yiyen bektaıi-
nin kar11mın itirazına kartı verdi
ği §U cevabı hatıra getirmiyorlar 

mı, 

- Farzı yerine getiremiyoruz, 
bari sünneti. ihmal etmiY,eliml 

Hava kapah ve yağııh geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve yağışlı geçmiştir. En yük· 
ıek ısı 22 derece olarak kaydedilmit· 
tir. 

Yurtta hava Trakya, Koc.adi ve E
ge bölgelerinde bulutlu, diğer bölge· 
lerde umumiyetle kapalı ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare met 
reyei bıraktıkları su miktarı Kırklar
elin'de 26, Pınarhisar"da 23, İpsala'da 
8, Edirne'de 6, Aksaray'da 12, Tokat· 
ve Arapsun'da 10, Kırşehir'de 8, Tur
hal'da 6, Çarşamba'da 2, Sivast'a 1 ki
logramdır. 

Rüzgarlar doğu bölgelerde cenup
tan, diğer gölgelerde umumiyetle garp 
ten ıaniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar İzmir, Balıkesir 
ve Siirt'te 22, Konya ile Manisa'da 
23, Diyarbakır'da 27, derecedir. 
Düşük ısılar da sıfırın altında Kır· 

şehir'de 1, sıfırın üstünde Isparta ve 
Beyşehir'de 2, Afyon, Kütnhya ve 
Kars'ta 3, Bolu, Van ve Konya'da 4 
derecedir. 
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_DIŞ POLITlKA J 
111 .. 1 .................................... . DÜNYA HABERLERİ 

İngiliz - Sovyet görüımeleri 
lnıiltere, alman tecavüz ve emri 

V&ili politikaaını önlemek için giriı· 
tiği teıebbüate jimdiye kadar yalnız 
Polonya ile bir anlaıma yapabilmiı· 
tir. Yunanistana ve Romanya'ya 
Verdiği teminat bir taraflı earanlİ· 
lerden ibarettir. Fakat ister PoJon
Ya ile imzaladığı mukavele gibi iki 
taraflı olsun, ister Romanya'ya kar
tı olduiu eibi bir taraflı olsun, bu 
taahhütlerin ifası için İngiltere Sov
Yetlerle de anlaımak mecburiyetin· 
dedir. Filhakika ingiliz hükümeti, 
IOvyetler]e iki haftadanberi temas 
halindedir. Fakat henüz müsbet bir 
neticeye varılmıt değildir. ihtilafın 
mahiyeti kati olarak bilinmiyor. 
A.ncak böyle bir itilafa varılmazdan 
•vel, bir taraftan lngiltere ile Sov· 
Yetler, diğer taraftan lngiltere'nin 
lllÜnaaebete giritliği Polonya ve Ro
manya gibi devletlerle Sovyetler a· 
raaında dallı budaklı bir takım me
•elelerin halli icap ett~i anlaşıl· 
tnaldadır. Sovyetlerle bugün İngil • 
tere'de iktidarda bulunan konsör
Vatör zümre arasındaki münasebet • 
lerin aon birkaç senelik tarihi göz 
Önüne getirilecek olursa, anlaşma· 
nan kolay olmadığı tebarüz eder. İn
ıiltere'de Çemberleyn ve taraftar· 
ları daima Sovyct Rusya ile it birli· 
iinden çekinmiılerdi. Çekoslovak
Ya'nm parçalanmasına kadar bu ih
tiraz devam etmiıtir. Bilhassa Mü~ 
llİh anlaımaaı sırasında İngiliz dıt 
))olitikaaı, aovyetleri istihfaf ve is
tihkar etmiıtir. Çemberleyn, Alman: 
Ya'nm Südet mmtakası üzerindekı 
enıellerini tatmin ettikten şanra, al
hıanların Ukranya üzerine yÜrü
YÜp So.;,.etlerle döğüıeceklerin~ 
zannetmiıti. Şimdi anlatılıyor k~ 
Münib anlaımaıunm arkasındaki 
diifünce bu imif. Filhakika eğer fa
tizm, Çemberleyn'in istediği gibi, 
komünizm ile boğuıacak olaaydı, a· 
tada demokratlar rahat edecekler -
di. 

Almanya, Çemberleyn'in umdu • 
iu gibi hareket etmedi. Bir taraftan 
ınüstemlekelerinin geri verilmesini 
iatemekte ıarar ederken, diğer ta· 
raftan da İtalya ile el ele vererek 
lnailt_. menfaatleri için hayati o
lan sahalara doğru yürümeğe bat· 
ladı. Bunun üzerinedir ki lngiltere, 
bazı devletlere alelacele garanti ve· 
reınırıı., alD1au ~!rl •:..; 4'-'--1 

önlemeii düıündü. Fakat aynı za· 
nıanda bir takım ıark devletleriyle 
anlatmalar yaparak buna da.~mi bi.r 
•et haline setirmeie teıebbus ettı. 
itte bu ıartlar altmdadır ki lngilt.e· 
re Ruaya'nm ayaklanna kadar gıt· 
btek mecburiyetinde kalmııtır. ln
ailtere'nin bu aoldan geri dönm~
ainde sonradan aklı başına gelmıt 
lıir adamın hali vardır. Bundan baş
ka Jn~n· ~ .. 4 bir defa Romanya'ya 
Ve Polonya'ya ga.acau•• ·-.ı•ı_. __ 

aonra, sovyetlerin karşısına :zayıf 
bir •aziyette çıkmaktadır. 

Gerçi yalnız kalmak aovyetlerin 

de itine elvermez. Fakat İngiltere 
ile anlatmazdan evel, bir ıcyden e· 
hıin olmak istiyorlar: İngiltere'nin, 
daha doirusu, Çemberleyn hükü
hıetinin bu soldan geri dönÜ§Ü, kati 
Ve nihai bir dönüt müdür? Yoksa e· 
lini aovyetlere uzatmııken, hali. 
liitler ile anlatmak imkanlarını mı 
•rıyor? 

Sonra diğer bir ıeyden fÜphele· 
llİyorlar: eğer Jngiltere ile yapacak
ları bir anlaıma yüzünden Almanya 
ile harbe eirecek olurlarsa, lngilte
te, yalnız abluka tatbik etmeğe le· 
-.bbüa edip, bunun bir netice ver· 
blediğini görünce, sanksiyonlar za

a.ı.lllllda olduiu gibi karııaındaki 
devletle anlatıp nıalan almanlarla 
Yalnız bırakmıyacak nu? Görülüyor 
iti aovyetlerin ötedenberi fa§İat .. ' 
~\lınrelerle birlikte yürümek ıiyase· 
tini takip eden Çembreleyn c karıı 
İtimatları yoktur. Aynı ıey Polanya 
hakkında da söylenebilir Bugün 
1-olonya hariciyesinin ba~ında bulu· 
n B . &!l ek de ruslara Çt:mberleyn gı· 
bi itiınat telkin edemiyor. Ve haki
katen Çemberleyn'in, Bone'nin, Be
le•· 
l
. ın Stalin ile anlqabilmeleri, Sta· 
ın•· lll Hitler ile anlaımaaı kadar zor 

defilae de ona yakm bir güçlük arz 
•t1nektedir. , 

Fakat inıilizçe bir darbımesel 
Vardır: biribirini hiç aevmiyen in
aanların bazan ayrıı hasta yatağına 
l'anyana yatırıldıkları vakidir. Rus
h ve İngiltere, bugün it birliği yap· 
~ak mecburiyetindedirler. Çünkü 

1 
er ikisini de büyiik tehlike karşı· 

lllnıaktadır. Harpten evelki çarlık 
Us)'aaı ile liberal İngiltere de aynı 

tartlar altında iş birliii yapmamı§ • 
lar mıydı? Tarihin tekerrürden iba· 
l'e~ olduğuna bundan daha iyi bir 
lıııaal gösterilemez. 

A. Ş. ESMER 

Berlin görüşmelerinden sonra 

Bir resmi tebliğ neşredildi : 
Her ıeyden önce 
Milli Müdafaa 

MuaUaktaki bütün 
meseleler hakkında 
lam görüş birliği var 

8. Metaksas'ın bir 

nutku 
Atinaı 26 a.a - Başvekil Metaksas, 

Peloponezya'ya, Kalamatya'da söyle
diği nutukta, 4 ağustos 1936 rejiminin 
Yunan milletinin sarsılmaz azmine 
istinat ettiğini kaydettikten ve 1936 
da seçilen parlamentonun, partiler a
rasındaki kavgalar yüzünden devamlı 
bir hükümet kurmağa muvaffak ola
mamakla beraber şimdi tatbik edilmek 
te olan programın hemen hemen aynı
nı tasvip etmiş olduğunu hatırlattık

tan sonra demiştir ki: 
Hitler B. Markoviç'i kabul etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

B. Markoviç'in beyanatı 
Alman istihbarat bürosuna beya

natta bulunan Markoviç demiştir ki: 
"Almanya ile Yugoslavya arasında 

iyi komşuluk ve karşılıklı hürmet ve 
menfaatlere müstenit tam emniyet 
münasebetleri müsait bir şekilde inki

şaf etmektedir. 
Berlin, 26 a.a. - Havas - B . Mar

koviç bı.ıgün BB. Gör~ng ve Hess'e son 
resmi ziyareti yapmıştır. 

Yugoslav mahfilleri, antikomintern 
paktına iltihak meselesinin mevzuu 
bahis edilmediğini bildirmektedirler. 
Bu hal Yugoslavyanın pek yakında 
bu pakta gireceği hakkında İtalyan 

ve alman gazeteleri tarafından çıkarı
lan haberleri tekzip etmektedir. 

Mezkur mahfillere göre Markoviçin 
seyahati almanya tarafından arzu edi
len bir malumat alma ziyareti olarak 
kalmıştır. 

Yarın sabah Markoviç'in hareketin
den önce bir resmi tebliğ neşredilecek 
tir. 

B. Gafenko dün 
Pa ris' e hareket etti 

BikreJ - londre eres11Mla 

tam görüı birliği var 
Londra, 26 a.a. - Gafenko saat 16.30 

da Paris'e hareket etmiştir. 

Tilee, Folkestone kadar Gafenko
ya refaket etmiştir. Nazır Viktorya 
garında Türkiye ve Fransa büyük: el
çileriyle yunan orta elçisi tarafından 

selamlanmıştır. · 

Hariciye nazareti tarafından neşre
cıııen vıı '" .. •~;,..ı .. 1"'nmanva hariciye 
nazırı Gafenko'nun Londra ziyareti-
nin başvekil ve Halifaks ile görüş tea
tisine vesile teşkil ettiği, görüşmeler
de en kati bir açıklık ve samimiliğin 

hakim olduğu ve bugünkü meseleler 
hakkında iki hükümet arasında mev
cut görüş birliğini teyide hizmet ey
lediği bildirilmektedir. 

Londra'daki müzakerelerin 
mevzuu 

Londra. 25 a.a. -Press Association. 

"V eneJik 1ıörütmelerinin tabii 
ve mantıki neticesi" 

Belgrad, 26 a.a. - Yugoslav matbu
atı, hariciye nazırı Markoviç'in Ber
tin müzakereleriyle meşgul olmakta -
dır. 

"Politika" gazetesi, bu ziyaretin 
dostane mahiyetini ve son Rumen -
Alman müzakerelerinin iyi akislerini 
hatırlattıktan sonra diyor ki: 

Bertin müzakereleri Venedik'te ya
pılan dostane müzakerelerin tabii ve 
mantıki bir neticesidir. Hedefleri 
sulh ve Tuna havzası istikrar şartla
rının iyileştirmesidir. Bertin müzake
releri, biribirlerine karşı samimi duy
gular besliyen iki millet arasındaki 
dostluğun yeni bir tezahürüdür. 

"Vreme" gazetesi de, Avuaturyanın 
Almanyaya iltihakından sonra Yugos 
lav - Alman ekonomi münasebetleri -
nin daha ziyade genişletildiğini, Yu
goslavya harici ticaretinin yüzde kırk 
ikisini Almanya ile yaptığını ve bu 
nispetin ilerde daha da artacağını te
barüz ettiriyor. 

Belçika kabinesine 

verilecek salôhiyetler 

"- Programımızın hedefleri, tahak 
kuk ettirdiğimiz hedefler memleketi
mizi tehlikelere karşı masun tutmak 
için milli müdafaamızın kuvetlendiril· 
mesi olmuş ve olmakta bulunmuştur. 

Memlekti silahlandırdık ve balkan it
tifakını sağlamlaştırmak, menfaatleri
mize karşı katiyen namuslu ve sadık 
hareket etmek ve diğer memleketler
le de dost kalmak suretiyle hudutla
rımızın tamamlığını temin eyledik. 
Bu gayretlerin neticeleri diplomatik 
sahada daha geçen paskalya günlerin 
de kendini göstermiştir.,, 

Halkın tezahürleri 
Atina, 26 a .a. - Bütün gazeteler, 

başvekilin her gittiği yerde halktan 
gördüğü çoşkun tezahüratı tebarüz 
ettirmekte ve bunun hükümet reisiy
le millet arasındaki fikir ve gaye bir
liğinden ileri geldiğini ehemiyetle 
kaydeylemektedir. 

İtalyanlar Arnavutlukta 

hububat dağıtıyorlar 
Tiran, 26 a.a. -İtalyan memurları 

Ergcri şehri ahalisine ve civardaki 

nahiyeler halkına tevzi edilmek üzere 

bu mıntakada iki bin ton mısır, bir 
BrUkael, 26 •·•· - Hilkilmetin mali- milyon kutu et, elbise ve ayakkabı 

yeyi düzeltmek, ekonomiyi geliştir - celbctmitlerdir. 
mek ve milli müdafaanın acil ihtiyaç-

]arını karşılamak üzere istediği hu -

sust selahiyetler llyihasını tetkika 

memur mebuaan mecliai encümeni tet

kikatını bitirmiı ve bu layihayı 12 mu 

halife karşı 16 reyle kabul etmiştir. 

Sosyalistler muhalif rey vermişler

dir. Maliye nazırı, Belçika parasının 

kıymetten düşürülmesine. tamamiyle 

muarı2 oMuğunu b.ıyan ~tmiıtir. 

General Guz.oni terli edecek 
Roma, 26 a.a. - Muaolini, hüzmeler 

ve cemiyetler meclisine bir kanun la

yihası tevdi ederek Arnavutluğa gön
derilen seferi kuvetlerin kumandanı 

general Alfredo Guzoni'nin Arna

vutluk seferi esnasında gösterdiği ya 

rarlıklardan dolayı ordu kumandanlı

ğına tayinini teklif etmiştir. 

Oslo'daki güreş müsabakaları 

Romanya hariciye nazırı Gafenko'nun · 
ziyareti hakkında diyor ki: 

Mustafa Çakmak_ ve 
Ahmet Mersinli sayı 

hesabiyle galip geldiler 
Gafenko, İngiltere'nin yeni siyase· 

tini ve bilhassa büyük Britanya'nın 
bu siyasete azimle devam edeceğini 

tamamiyle anlamış olarak Londra'dan 
ayrılmaktadır. 

Müzakereler bilhassa İngiltere ta
rafından Polonya, Romanya ve Yuna
nistan'a verilen garantilerin siyasi ve 
askeri neticeleri etrafında cereyan et
miştir. 

Liverpul'da yeni 

bomba hadiseleri 
Liverpul, 26 a.a. - Bu sabah iki 

saatten az bir müddet zarfında S in -
filak kaydedilmiştir. Posta kutuları
na konmuş olan bazı bombaların in -
filak ettiği zannedilmektedir. Polis, 
cümhuriyetçi İrlanda ordusunun faa
liyetinden şüphe etmektedir. Bu in
filaklardan dördü birkaç dükkanın 

hasara uğramasına sebebiyet vermiş
tir. Beşinci infilak bir matbaada vu
kua gelmiştir. Hasarat ehemiyetsiz

dir. 
İnfilak etmiyen fakat kendi kendi-

ne yavaş yavaş yanan altıncı bir bom· 
ha bir porselen mağazasının mektup 
kutusunda bulunmuştur. 
Diğer cihetten Congleton • Cheshi

ere'den Talke • Stofforshire'e iki mü' 
teri götürmüş olan bir taksi şoförü 
avdette otomobilin içinde bir bomba 
bulmuştur. 

- -

72 kiloda "Bay" olaralc ha • 87 kiloda sayı hesabiyle ka- 79 JcilodR sayı hesabiyle ka
zanan Ahmet Mersinli sımsız kalan Celil Atik zanan Mustafa Çakmak 

Oalo, 26 a.a. -Bugün Oslo'da başlıyan güreş Avrupa şampiyonluğu 
Grcko-Romen müaabakalannda aşağıdaki neticeler elde edilmiştir : 

Türk ekibini tetkil eden yedi gü-ı-
re§çiden altısı bugünkü maçlara i'ti-1 V _ • • 
rak etmiş ve 72 kiloda Celil Atik yem Vekaletlerın 
"bay" olarak hasımsız kamıştır. Türk 
ekibini aJAkadar eden teknik netice
ler şunlardır: 

56 kiloda Kenan, Finlandiyalı gü
reşçiye ve 61 kiloda Ahmet Işık ma
car güreşçiye, sayı hesabiyle mağlup 
olmuılardır. 66 kiloda Ankaralı Ya· 
şar - tampiyon Yaşarla karıştırılma
malıdır. • Norveçli güre§çiyi sayı he· 
sabiyle mağlup etmiı ve 79 kiloda 
Mersinli Ahmet de Lituanyalıya gene 
sayı hesabiyle galip gelmiştir. 87 ki
loda Mustafa Çakmak Estonyalı Ne
o'yu sayı hesabiyle maflup etmiş, fa
kat ağır siklette Çoban, laveçJi güreş
çiye gene aayı hcıaabiyle mağlup ol
muştur. 

tetkilat projeleri 
Dün öğleden sonra saat 15 te baş

vekalet müsteşarı B. Vehbi Demire

lin reisliğinde bir komisyon toplan-

mıştır. Komisyonda Ticaret, iktisat, 

nafıa, münakale ve muhabere vekalet

leri müsteşarları bulunmuştur. Ko
misyon, her dört vekaletin yeni vazi· 

yete göre hazırlamış oldukları teşki

lat kanun projeleriyle kadrolarını tet· 
kik etmektedir. Bu tetkiklerden son
ra projelere son geklini alacak ve her 
dört vekaletin 939 bütçeleri ona göre 
hazırlanacaktır. 

- -c DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Dünya Balkanlılar etraf mda 
dönüyor 

Nadir Nadi, bu başmakalesinde son si
yasi faaliyetlerin ıiklet merkezi son 
günlerde balkanlılar üzerinde toplanmı~ 
olduğunu ve mihver devletleriyle d~mok
raailer, ayrı ayrı, balkanlılan kendı ta • 
raflarına çekmek ir.tediklerini yazarak 
bir körebe oyununa benzettiği bu vazi • 
yetin 1914 deki ribi, gene bir dünya harbi 
kıvılcımını balkanlarda alevlendirecek 
mahiyette olup olmadıiını araştırdıktan 
ıonra, balkanlıların umumi harp felake • 
tinden,kifi derecede dera almıı görün • 
düklerini takip ettikleri dürüıt siyaset • 
leri i:rah ediyor ve balkan devletleri ıi -
yasetlerinin ana hatları ilk önce kendi is
tiklillerini muhafaza, sonra da elden ıel
diii kadar dıinya ıulhuna hizmet oldu -
iunu, filen buyuk devletin menfaati için 
ateee atılmak aaflığı artık bizden bekle
nemiyeceıı;ini, bugünlerde büyuk Avrupa 
merkezlerinin dökecekleri dillere, ileri 
surecckleri kuvetli mantıklara kapılmaz -
sak balkanlılann artık bir bant fıçısı ol
madığını ve yeni bir harp çıkacaksa bu
nun balkanlarda patlamıyacağını röğsü
müzü gere gere ıöyliyebileceğimizi ya -
zıyor. 

Gölcük tersanesi 
Nalına mıhına - Gölcük tersanesinin ve 

askeri limanın inşası iıinin ıhalesi habe
ri münasebetiyle, bu tersane işinin 1927 
de Yavuz'un orada tamiriyle basladığını 
yazarak Gölcük'ün intihabı sebeplerini i
zah ettikten ve o zamandanberi yapılan 
tetkikler nihayet cümhuriyetin 16 ıncı 
yılında tahakkuk aahuına girmit bulun
duğunu söyledikten sonra, zaferin tim -
dilik bir tek cephede kazanıldığını, Ha
liç ticaret remileri tersanesinin inıa11 
ıuretiyle ikinci zaferin de kazanılmıı o
lacağını yazıyor, 

TAN 
Sulh cephesini kurmaktaki 
müşkülat 

M. Zekeriya Sertal, bu ba~mak~lesin.
de, İngiltere'nin kurmaya teşebbus et~~
ği sulh cephesinin neden dol~.yı tee~hu~ 
ettiğini araııtırarak bu teehhut\ın sıyası 
ve ekonomik olmak üzere iki türlü sebe
be bağh olducunu, İngiltere'nin, totali -
ter devletleri hali sulh yoliyle tatmin e
melini beıliyerek Husya ile anlaıma key
fiyetini bati idare ettiğini, Rusya'nın İn
giltere'ye itimat edemediğini, Poloııya
nın Rusya ile askeri bir ittifak akdinden 
çekindiklerini, bunlardan maada balkan· 
!arın vaziyeti de bu siyaai müşküllere 
dahil bulunduğunu söyledikten sonra 
ekonomik müsküllerin, ıulh cephesine a
lınması istenilen Romanya ile Bulgaris
tan'ın ekonomik ihtiyaçlarını da temin 
zaruretinden mütevellit olduğunu izah e
diyor. 

lzmit müddeiumumisi 
ressamları dava etti 

.Müstakil re11amların, lunit müddeiu
mumisi tarafından müıtehcen addedilen 
tabloları meıeleıi münasebetiyle İzmit 
muhabirinin verdiği haberleri neırede • 
rek, müddeiumumiye, tablolardan ıika • 
yetle müracaatta bulunan vatandaşları, 
muhabirin bütün gayretine rağmen bula
madığını, lzmitlilerin, bu hidiseye "Sa -
nat Menemeni" adını verdiklerini, mat
baaya müracaat eden ve 1zmit'te rassam 
ve resim muallimi olan bir zatın bu ha
beri teyit ettikten sonra müddeiumuminin 
sergide tablo teıhir eden diğer ressam
ları da araı;tırdığını, kendisinin de, ser -
r inin açılmaaı için ressamlara hizmette 
bulunmak ıuc;iyle maznunen muhakeme 
edilmekte olduğunu, müsadere edilen 
tabloların müddeiumumilikte mahfuz bu
lunduğunu söylediğini yazıyor. 

Memuriyet hayatı 

B. Felek, kendi ıütununda, belediye -
den açıkta kalacağı ıöylenen 80 memu -
run, ondan evci Denizbank'tan açıka çı
karılan memurların vaziyetini mütalea 
ederek, bizde ıivil memurların en mü -
him divuı bu olduğunu ıöylüyor ve me
murların ikibetlerinden emin olarak ça • 
lışmafarı takdirinde hem randımanın, 
hem memuriyete rağbetin artacağını, hem 
de memurların ıon demlerinde veya iş
siz zamanlarında perişanlıktan kurtul -
muı olacaklarını izah ediyor. 

Cümhurreiıimiz çocuklar 
arasında 

Günün meseleleri siltununda, İsmet 1-
nönü'nün müsteına bir aile reisi ve çok 
kıymetli bir baba olması, en büyük hu -
ıusiyetlerinden birini, dün gazetelerde 
intişar eden reıimlerde onun bütün mem
leket çocuklarının şefkatli babası halin
de röründliiünü, bunun da bizde çocuk 
meselesinin bir devlet meselesi olması m 
za~anının yaklıtt~iı_!lı g~sterdiğini ıöy
ledıkten sonra, Mıllı Şefın çocuğun ha
yattaki rolünli herkeıten iyi bildiğini ve 
bu mneley! bizzat eline alarak bir dev
let meaele~ı yapacaiına ıüphe olmadığı
nı ilave e?ıyor ve bu defaki coc;uk bay • 
ramına Cümhurreisinin gösterdiii alika
yı bu bakımdan bir beıaret telakki edi
yor. 

Kültür ıeviyeai 

t 
Sabdiha Zekerhiya Sertel, Görüşler ıü • 

unun a, musta cen tablo meselesi mü • 
nasebetıyle, kadını çıplak .. 0•• • h • rmıye a-
li .. taha.mmül ~emlyenlerin yalnız İzmit 
muddeıumumısınden ibaret ol d ı:. 
b ' b" "hnl ma ı6ını, 

u gı. ı_ .ıı Yetlere karıı açılacak kültür 
=~~~~nıkü~:.~iiz bi.tmed.i~ini söyledikten 

' . ur ıevıyemızı medeni mem • 
leket~erın ıeviye1ine eriıtirmek mecbu -
ri.Y~tınde olduğumuzu ve ııeriye dönme 
yı ıeap eden her zihniyetin bl . t . 1-d • . r ır ıca o -

'!gunu ıllve ederek diyor ki. "t t' 
mm olıun ki karıııında d . . r .ıca .. e
rüıle ile . f"k• r . aıma llerı go -
aynı 'saft~ı k ı dır. ı ya'-lıları da rençlerle 

en ıne duıman olacaktır.,, 

YENi SABAH 
Hitler'in ellinci senesi 

. Hüae1in Cahit Yalçın, bu baımakale • 
sınde, bir kaç cündenberi miaafir olaı::ak 

. bulundufu Hl ti er ülkesinde, Hitler'in el
lınc;l yılı münaaebetiyle yapılan mera • 

a.a. Matbuat Servisi 

sim hakkında malQmat vererek, Hitler'in 
Münih isyanındanberi Almanya için yap· 
tığı faaliyetleri tebarüz ettiriyor ve o -
nun siyasi hayatmda son başlıyan devre· 
ye sözü getirmek istemediğini ilive et • 
tikten sonra ve silah arkadaşlığı hatı
ııılarına kendisine bağlı olduğumuz mil
leti tebrik ediyor. 

VAKİT 

Dehi. f erdden ferde geçen bir 
milli miras mıdır? 
Asım Us, bir kac; rün eve! bir muhar

ririn milli dehi hakkında kurduğu yeni 
nazariyeyi ve bu nazariyenin fert halin
de bir manken olan insana ruhunu, ııah • 
siyetini ve varsa dehasını milletin giy -
dirdiğini söylediğini mevzuu bahis ederek 
"Her şef dibidir" gibi bir mantık kazi
yesi kurmaya yarıyacak olan bu hükmün 
yanlış bir görüş tesiri yaptığını söyle • 
dikten sonra Atatürk'ıin dehasını miaal
lerle tebarüz ettiriyor ve. diyor ki : 

"Milli dehAyı tek ve rayri kabili te • 
cezzi farzetmek ve bu 11fatı yalnız mil
letin resmi olan milli şefine hasreyle • 
mekte de hata vardır. Nitekim milli mü
cadele devrinde İnönü zaferinden ıonra 
Büyük Millet Meclisi aıfatlyle tebrik 
telvraflannda Atatürk 1smet 1nönü'niin 
deh5.sını kaydetmekten çekinmemiştir. 
Demek ki Ebedi Şef ve Ebedi Dibi de 
bir dehinın ıubutu için bir ölümün ta· 
hakkuku lazım geldiği kanaatında değil
dir.,, 

SON POSTA 
Sulh psikolojisi 

.Muhittin Birgen, "Her giln" ıütu • 
nunda Türkiye'nin hayati menfaatleri 
mevzuu bahsolmadıkça, dünya milletle • 
rinin birbirleriyle boguşmaınna karıı, 
sulh fikrinde daima sebat edeceğini, bu 
itibarla osmanlı imparatorluğundanberi 
kendini hep harp fikrine karşı hazırlıyan 
Tiirkiye'nin şimdi de sulh psikolojiaine 
hazırlaması lizım geldiğini aöyledikten 
ıonra, bunun ıartlarını f()yle aayıyor : 

"Sulh, gaye değil, bir emniyet ve re • 
f:ıh vasıtası olacağından mutlaka kuvet
lı b?IUQmak, haklı veya haksız milleti 
değıl, yalnız kendimizi düşilnmek Ata • 
türk'ün dediği gibi bir taraflı bir bitaraf 
kalmayı bilmek, ideolojilere, kafaları -
mızı değilse bile, rönüllerimizi kapa • 
mak . ., 

Ahlak ve sanat 

Burhan ~ahit, ''Sabahtan sabaha,, ıil
tununda mustahcen tablo meselesi mü • 
nasebetiyle yazdığı fıkrada, cemiyetin, 
ahlak tel.likkisinde ilestiki fikirlerinin 
müstehcenin <le ne olduğunu katiyetle ta: 
yine el5.n imkln vennedifini aöyliyerek 
~nat me"!umun~ kanun maddeleri7le ta
yın etmcnın ka.bıl olmadığını İzmit'te 
teşkil edilmiı vukuf heyetinin' menfi Jı:a. 
rar vermiş olması mümkün iıe de bu ka
rarın eserlerin aanat kıymetine d~iil il
ham ettikleri hiılere ait olduğunu b~un 
için takdir ıelihiyetini mütcha~aıılara 
bırakmak zaruri bulundufwıu izah edl • 
yor. 

AKŞAM 
...... 

Vergiyi böyle toplamak olmaz 

"A.kıamdan akıama,, sütununda Vl-NQ 
vergı tahsilinde hüsntiniyet ıöstererelı:' 
bor~unu muntazam ödiyen mtikelleflerc 
hacı~ muamelesi tatbik edilerek fazla 
ta;zyıktc bulunulduğuna iki misal zikre • 
dıyor ve "Gerçi tahsildarlık bakımından 
~uvaffakiyet ama, halk noktaamdan?,, de
dıkten sonra, verai tahsilinde mümkün 
obn kolaylıklann gösterilmesi lüzumu
nu ileri sürüyor ve bir radyoya haciz ko
nulduktan sonra yedi emine tevdii cihe
tine gidilmiyerek eıyayı alıp götürmiye 
teşebbüs tarzındaki vergi tahsili iibi 
muamelelerin tekerrüründen kaçınılma
smı tavsiye ederek ".Mükellef kaz değil. 
dir, bi~ kazı bile bağırtmadan yoluyor • 
lar.,, dıyor. 

Devletin İstanbul !ehrine 
hediyesi 
t• "Dfkkka~lker" sütunu muharriri, devle • 
ın e e trı , tramvay ve tünel ha lit 

lstanbul belediyesine terketmek r
11 t!nı 

1 h 'k' il . ..ure ıye ş~ re ı ; m yon !ıradan fazla kıymet-
te bır varıdat menbaı verdiğini - r 
rek bizzat cümhurreiıı' ve Basoykı!1 ~-.. · şve ı ııı 
muessır olmalariyle yapılan yüksek ar-
dımlardan dolayı İstanbul halk Y 
cekku" ) · · b')d' rnın te • " . r erını ı ırdikten sonra, yalnız e.. 
lektrık, tramvay ve tünelin deg-il d·-
umumi hiz t ü • ıger . me. m cs~eselerinin de latan-
b~l ge.l.edıyeaıneı verılmesi lüzumunu ile
rı s ruyor ve stanbul'un ancak o za 
b-an modern Türkiye'cin iftihar edeceği 
ır manzara alacafını ilive ediyor. 

HABER 
Müsteh.cen sayılan sana; 
eserleri 

İzmi~'te 1?1~stakil ressamlar serrisin
de teıhır edılıp müddeiumumice müsteh-
f en add.edilerek müsadere edilen tablo • 
ar Adlıye vek5.letinin nazarı dikkatini 
celbetmlş vekfi.let bu i"İn tahk'k· . li 
kada 1 b"ld ' . ., ı ını a -r ara ı ırmı§tir. 

Di~er tara~tan gazetenin haber aldığı
na g_ore İzmıt müddeiumumisi hidiıeJ'f 
?J~~~ndan başka tekilde göıtenijkleri 
ı ıasıyle Tan, Cümhuriyet ve .fltdam 
razeteleri aleyhine diva açmıştır. 

SON TElGRAF 

Karanlığı dağıtan bir haber 

Etem İzzet Benice, bu başlık altında
ki makalesinde "Venedik mülikatmrn 
Yugoslavya'nın hattı hareketi İlzerinde 
bir değişiklik vukuuna meydan verme -
miı bulunması balkanlar ufkunda kara
ran bulutları dağıtmış oluyor,, dedikten 
sonra şunları ilive ediyor : 

"Bunun içindir ki Yugoslavya'da bal
kan birliğine kar;,ı olan baflılığın bir ke
re daha imtihandan geçmesi, bu yoldaki 
idealin tahakkuku ve muhafazası bakı • 
mından takdir ve samimiyet hislerini yu • 
goslav' zekası ve samimiliği üzerine cel
betmiı oluyor.,, 
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Akdeniz' de bir 
harp (ıkarsa 

1 
Alman ve İtalyan donanmaları i·ogiliz ve 

... ~~:::~~ .. ~;,;,;.~r.~;.;;;.~;;~;,t~~~r~~~: .. ~:.: .. 
U cunda Sicilya adası bu -

Junan İtalyan yarım a -
dası Akdenizi biri şark, biri 
de ıarp havzası olmak uzere 
ıki kısma ayırmaktadır. Apit -
da Sicilya ile Afrika arasında 
dar bir bogaz bulunuyor ki bu
rada İtalyanların miıstahkem 
Pantellaria adası vardır. 

Tulon başlıca us olmak üze
re butun fransız deniz iısleri 
ıarp tarafta kalan kısımdadır. 

lnıılız Akdeniz donanması -
nın da biri Cebeluttarıkta, o -
tekiıi Malta'da olmak üzere i
ki muıtahkem tissti vardır. 

Eger bır muharebede İngil -
tere ve İspanya - birbirlerine 
düşman vaziyette bulunurlarsa, 
o zaman Cebeluttarık boiazı, 
hem uzun menzilli İspanyol 
toplarının, hem de İspanyol tay 
yarelerinin ateşi dahilinde bu
lunacagından, bir deniz üssü o
larak istifadeye elverişli olmı
yacaktır. 

Bu, oradaki iıtihkimları kay
bedecegiz demek degildir. Bi
likiı burasının çignenmcai guç 
demir leblebi oldugunu duşun
mek için bir çok sebepler var -
dır. 

Buraya yaklaşabilmek ıçın 
yalnız dar ve kumlu bir ıeçid 
vardır kı bu da kayaların uze
rindekı muhafızların tam bir 
muhafazası altındadır. 

Tedafüi bakımdan kayalar i
çine oyulmuş galerileri, tünel
leri, mahfuz mahalleri ve istih -
kimları ile Cebelüttarık pek zi 
yade kuvetlidir ve bu bakımdan 
Toledo'daki Alkazar'a benzer 
ki bunun boyle oldugunu her -
kesten iyi İspanyollar takdir e
derler. 

Malta, Cebeluttank'tan 
pek farklı bir vaziyette 

deiildir. Her ne kadar, burası 
bir ada ise de Sicilya'dan an -
cak kırk mil uzakta bulunan ba 
ada tayyare bombalarına ko -
!aylıkla mar olduıundan tam 
ve emnıyetl ir deniz ü11u sa
yılmaz. 

Bu nokta 193S ve 1938 buh -
ranlarında A deniz filosu ta -
rafından ıe s zce itiraf edildi
ii içindir k deniz üssü İskcn
dcriye'ye naklolunmuıtur. Fa -
kat burada da, Cebelüttarık'ta 
olduiu gibi, tahliye oranm zap
tedilmesinin mumkün olduıu 
mlnupıa ıelmez. Buraya İtal
yanların asker çıkarması hem 
ıüç, hem de tehlikeli bir ıey -
dir. 

ltal7an 6alerinln hepal ttaı -
yada, Sicilya Ye Sardtlnya'da -
dır. Bir de Trablusıarp'teki 
Tobnık ufak bir üı ile on i • 
ki adalardakı Leros adasında 
ıizli bir üs mevcuttur. Bura • 
ya biç bir y hancının ıirmesi
ne müsaade edilmemektedir. 
Fakat Malta n n Sicilya'ya ya
kın olutu gi , burası da türk 
sahillerine yak ndır. Burası da 
hava hücum! rına maruz bulu
nacaktır. 

A kdeniz de bir muharebe 
olacak olursa, inriliıı: 

donanmasının alacaiı bütün 
tedafüi tedbirler, deniz ticaret 
yolunun muhafazasına matuf 
olacaktır. 

Eier İtalya ıle İspanya müt
tercken aleyh mizde bulunur -
!arsa bu yolun ki noktada in
kitaa airaması htimal dahi -
!indedir. 

Bunlardan bırisi Cebelütta • 
rık'tır. Her ne kadıi' bahsi çok 
reçmişıe de bu ıarpteki tehli
~e sanıldıiı kadar mühim de -
iildir. Boiaıı:a hikim olan top
lar, buradan serbestçe ıeçmi -
ye mini olam yacaiı gibi harp 
ıemileri de bunu pek yapamı -
yacaktır. 

Boiazın dar yerleri o kadar 
kısa ve iki yan ndaki sahiller 
o kadar sarptır ki en aiır ha
reket eden ıemıler bile bura -
dan ıeceleri karanlıkta rahat 
rahat ıeçebil ler. 

Daha mühim bir tehlike, ce -
nubi İspanya'dan boiazın prk 
sahillerine yapılacak bir hü -
cumdadır. Fakat böyle bir hü
cum, prkın daha ilersinden ya
pılan diğer hücumlarla koor -
dinaıyon halinde idare edile • 
mez. 

öteki ve daha tehlikeli nok -
ta, Sicilya ile Afrika arasında
ki boiazdadır. Buradan ıeçe -
cek gemiler, alman tayyarele
rinin de iştiraki ile Fransa'nın 
cenubi Akdeniz sularındaki 
fransız tayyarelerine faik bir 
vaziyete geçecek olan İtalyan 
hava filolarının toplu hücum -
}arına maruz kalacaklardır. 

Bunlarla birlikte toplu de -
nizaltı ıemileri ve torpidolar 
da hücum edebilirler ve İtalyan 
!ar, bu silahlar hususunda bir 
hayli üstün mevkidedirler. 

Böyle bir düşman kuveti kar 
ıısında zorla ticaret gemileri -
nin ıeçiriılip geçirilemiyeceii 
hakkındaki fikir ve mütalealar 
farklıdır. Fakat bunun imklnı 
ve imkinsızlıgı inıiliz filosu -
nun kavetinc ve on11n yapaca -
iı taarruz hareketlerine bailı 
bulunacaktır. 

Kendisinden buyük neticeler 
:>eklenen taarruz hareketlerin
:ıe serbest kalabilmesi için Ak
deniz filosunun Akdeniz tica -
ret münakalcsini muhafaza et -
mek işinden kurtulmuı olması 
çok arzuya pyandır. 

Bereket versin bu nakliyat, 
bir çoklarının sandıiı ıibi, a -
ğır değildir. Süveyt yolu ile 
İngiltere'ye gelen eıya, ıelen 
bütün mal ve eıyanın ancak 
yüzde 12 sini teşkil ederken 
bunu da nobetle Kap yolun -
dan temin etmek mümkündur. 

Akdeniz içindeki memleket
lerle olan ticaret miınakalcıi 
de bıitün münakalatın ytizde 
onunu teşkil eder. 

En mühim olan nokta ıudur 
ki Cebelüttank'tan ıeçecek in
ıiliz erzakının hiç birinin, ica
bında, baıka yollardan ıetiril -
meıi imkansız değildir. 

F ransa'ya gelince, Balear 
adaları ile onun ıimali 

Afrika ile münakalasının ke -
silmesi meselesi, pek o kadar 
ballandırıldığı ıibi kötü bir 
ıey deiildir. 

Bu yolu tehdit edecek ıe • 
milerin İtalyan üslerinden ıel
mesi ile Balear adasından ıel
mesi arasında pek bilyWı: bir 
fark 70lmar • 

'Ba adalardan yapılacak ha • 
v; hücumları da yeni bir teh -
likc yaratmıyacak, nihayet 
mevcut bir tehlikeyi ıiddetleıı
direcektir • 

Şurasını da unutmamak ll -
zım ıelir ki Balear adaları da 
Malta'mn İtalyanlar tarafından 
maruz olduiu bombalanmak 
tehlikesi gibi Fransa'dan ve ıi
mali Afrika'dan bombalanmak 
tehlikesine maruzdurlar. Fran
sızların bava hususunda alman
Jardan daha zayıf olduklarını 
da kabul etsek bu bombardı -
manlar, bu adaları iıe yaramaz 
bir hale getirebilir. 

Hele İnıiltere ile Fransa'nın 
müıterek bir taarruzunu hesa -
ba katacak olursak. o zaman 
Yaracainnız netice daha mem
nuniyet vericidir. Bunun için 
prt da inıiliıı: filosunun •i -
lam bir yerde üs tutmasıdır. 

Buıünkıi İngiliz filosunu ol
daia ıibi ele alsak, inıiliz ve 
fransız müşterek donanmasın -
da altı büyük saf harp zırhlısı
na mukabil, İtalyanlarda iki ta
ne vardır. Bundan baıka bu ta
rafta iki tane tayyare taııyan 
ıemi vardır ki bunlardan İtal
yanlarda hiç yok"tur. Bu taraf
ta on aiır. dokuz aiır kruvazö
re mukabil İtalyanlarda yedi 
ve 18 vardır. 64 destroyere mu
kabil İtalyanlarda 59 destroyer 
vardır ve fransız destroyerle -
rinden otuz tanesi bilhassa bil-

yük ve kuvetli remilerdir. 
Böyle bir kombinezon kar • 

ıısında İtalya, ıüpheıiz, reri 
kalacaktır. 

1 talya'nın ithalatından 
yüzde 58 i denizden, 

yüzde 70 i de Süven kanalı ve
yahut Cebelüttarık boğazından 
ıelir. Bu yüzde S8 ithalit eı -
yası artık İtalya'ya ıidemiye • 
ceii gibi, Habeıistan ve Trab
lus'la olan münakalcıi de kesi -
Jecektir. 

İtalya'nın ıayet uzun sahil -
leri vardır ve bir çok büyük 
ıehir ve kasabaları da sahilde -
dir. Allah göstermesin, harp 
olur ve tayyareler ıehirleri 
bombalamı,..a başlarlarsa o za
man bu şehirlerde gemi topla
rı icin kolaylıkla ıikir olacak • 
!ardır. 

İspanya, her ne kadar, İtalya 
derecesinde deniz tehlikesine 
maruz deiilse de o da ıene de
nizden büyük bir tazyika ma -
ruz kalacaktır. 

Atlas denizi sahillerinde ku
vetli bir inıiliz donanması, Ak
deniz'de İngiliz ve fransız müı
terek donanması ve hududun -
da da fransız ordusu bulunan 
hpanya'nın bütün ticaret yol
ları kesilecektir. 

O ne kazanabilir? İhtimal ki 
Cebelüttarık'ı. Fakat iıpanyol 
topları boııcaza hücum da etse, 
beri taraftan da franıız kuvet
leri İspanyol fasına doiru iler • 
liyecektir. 

hpanya totaliter devletlerle 
birlikte harbe girerse bundan 
kendisi pek az bir şey kazana
cak, bu iştirakin faydası, olsa 
olsa, Almanya'ya dokunacak -
tır. 

Bundan sonra İspanyol 1i -
manlarına giden alman donan
masını hesaba katmıya sıra ge
lir. Fakat bu filo, Akdcniz'de -
ki deniz muvazeneıini deii•ti -
recek kuvette değildir. Bunla -
rın faydası da tereddüt halin -
de bulunan Franko'yu harbe 
ıirmeye ikna ve icbar etmek 
olacaktır. 

Komandan 
Ru11el Grenfcll 

CDAİL Y HERALK 

Yugoslav 

politikasının 

tahlili 
Sammy Berach •••flf•-'•• 

• .. .,.,,. .. .,..,,.,, l 

Yugoslavya'nın ingiliz. 
fransız - leh emniyet aiate
mine girmemit olmaaı fran
aız kamoyunu hayrete dü -
ıünnüt ve canını aıkmıttır. 
Buraya gelen Paria gaze -
teleri buna delildir. Fakat 
yugoalav kamoyunu hayre
te dütüren ıey de, Paria'te 
Yugoslavya'nın trajik olan 
hakikP vaziyetinin hesaba 
katılmadığını görmektir. 

Her yandan bana: 
- Ne yapabiliriz? Diye 

tekrarlıyorlar. Mihver dev· 
letlerine nazaran bizim 
cofrafi vaziyetimiz öyledir 
ki aevdiğimiz Fransa ile, 
yapmamıza yardım eden 
Almanya arasında açıkça 
tercih yapmak imkinaızhğı 
içindeyiz. Macariatan mih
vere bağlanmıştır. Bulga -
riatan'ın vaziyeti sarih de • 
ğildir. İtalya Arnavutluk'u 
ilhak etmiştir. Totaliter 
devletler blokiyle Akdenu 
sahillerini de hesaba katar
sak, 1.800 kilometre kadar 
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Demokrasilerin 
fayda ve zararı 

D emolcratilc milletlerin buhranı •ıiHrdır; bir müddn -
tenberi lerab verici bazı tezaburler lcaydedilmiı olsa 

bile ( Belçilca intibabatının neticeleri, Jngiltere'nm daha 
lcati bir durum alması) derd derindir. Ve anca.le insanların 
sebatı ve zamanın yardımı ile tedavi olunabilir. 

Ekseriya bahsedilen ve demokrasi idealine en ballı mu
bala:ıa.lı:arların bıle lcabul ettilcleri bu buhranın mabıyeti ne
dir ? " Demolcrasi şelleri kararlarını ıeç verıyorlar; bu ka
rarlardan once uzun uzadiye müzalcerelerle va.lı:ıt lcaylledili
yor: totaliter devletlerde, bilalcıs, herşey ilk fırsat :zuhurun
da ıizliden gizliye ve süratle lcararlaş1r ,, denmelıle bu dert 
Jıalı derecede izah edilmiş olmaz. 

Sülcünetle lcarar verme, daha önce genış müşaverelere 
ıirişme lceyliyetinin lena bır yol olmadıiını /ngiltere'nin mı
saJi bıze isbat eder. Uzun duşuncelerle olgunlaşmış, milli 
toplu/ulun ıştirilciyle verilmiş bir lcarar umumiyetle mesut 
bir Jıarardll. Ve önünde hür adamlar elilir, çunlıu, tam bir 
serbesti ile o lcararın husule gelmesine iştirik etmiş oldulc-
larını bilirler. ~ 

Halledilecek problemin bütün unsurları ıtina ile tartıl· 
dılı, resmi mümessillerinin ve gazetelerin vasıtalıgıyle bütün 
vatandaşların reyine müracaat edildiii zaman, verılen lıarar 
azami istifadeyi arzeder ve milli irade denilen şeyin ıfadesine 
lcabil olduğu lcadar uygun olur. 

Bir çalı nesillerdenberi bu usul bur milletlerce lcullanıl -
ma"taa11; "'vrupa aemolcrasilerının en eslcisi olan lsviçre 
batta azami haddinde b1r formül hazırlamış ve tatbik etmiş
tir :'referandum formülü. lngiltere"de, ne zaman mühim bir 
lcarar alınacalc olsa parlimentonun reyine baş vurulur. Bel
çilca'da, Avrupa'nın diğer muhtelif devletlerınde ber zaman 
buna benzer bir metod kullanılmıştır. Fransa'da da şu son 
yıllara lcadar vaziyet böyleydi. 

Görüşmek, tartmalı, düşünmek, vatandaşlara danışma.le, 
bunlar hıç te fena birşey değildir sanırım. 

Aydınlatıldıkları, ba.lr.i.lr.i şefler tarafından sev.lr. ve idare 
edildikleri zaman vatandaşlar ber türlü hırsları terlıederelı 
mantılcın sesine itaat ederler. Fakat bu sesin kendilerine has
bi hareketleri aşilr.ir olan, şahsi menfaatlerı ve tar al ıirlilı
leri istiblcar ederek, asil bir gayretle bizmet eden ad'1mlardan 
gelmesi şarttır. 

Falcat dünyada, veya biç olmazsa Avrupa'da husule gelen 
bir detişildilc bu melcanizmanın işlemesini lcoturümleştirmiş
tir. 

Yeni hülcümet telınilcleri zuhur etmiştir. Şefler millet
lerine lıat'i emirler vermiş, birlcaç iş ortalıyle, yani maiyet 
zabit/eriyle tetkilc edilmiş lcararlar vermişlerdir. Bundan 
böyle sürat. anilik, pervasızlılc, uyand1rdıkları şaşlcınlılcla, 
teemmül ve izina galebe çalacalctır. . 

Demokratik milletlerın buhranı denilen şey deme.le olu -
yor 1u munaasıran demokratik tesislerin buhranı delildir. Bu 
buhran kısmen demolırasiler şef:erinin lcarşılarındalıi siste -
min büriyetle teli/ edilebilir tarallarını lcabul etmesini bile
medilıleri, daha başl:a tesislerin meydan• çıJr.mRSına at/oluna
bilir. 

Demolcrasiler yaşlılığm faydaları gıb; mahzurlarını da 
haizdirler. Karar vermeden önce uzun zaman düıünmelc, lıa
rar vermeden önce bütün memleketin /ilerini danışmaJ: iyidir. 
Daba dolrusu Avrupa normal şartlar içinde yaşarlı:en iyidi. 
Falcat lalla valcıt ı~irmelı fenadır. 

Demolcratik milletlerin buhrani ayni Hmaada buaların 
ilıratJuı- da atlolaaabiliır. Bu d•moluasilerin bu•ia.til .,._ 
...nan • .Jıatim .,_ 9ltıttfan _...ır ap.- deflldlr. $-*l•rindea 
bazılaunrn daha ziyade bu sartlara intibak etmiş oldukların
dan da emin delilim. 

Bu, totaliter dnletler b#ikfJmetleriain telr.nili matem -
meldir demelc midir 1 

Şüphesiz l:i hayir, onun da kusurları vardır. Ayrı fakat 
aşilıir bubran alametleri bunlarda da tezahür etmelıtedir. Her 
gün kuvvetli oldulclarınz bayluran memlelıetler de dahil ol
dulu halde, bütün Avrupa'nın müvazenesini lt.aybt>ttiğini da
ha evvelce gösterme.le için de bu noktayı işaret etmeliyiz. 

Demolcratik devlet telıniline üstün bir totaliter devlet 
telınili yoktur: yalnız bir insan meselesi verdır. 

Emile Roche 
LA Rli:PUBLtQUE 
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müşterek hududumuz var • 
dır, yani bütün hudutları • 
mızın% 70 i. 

"Bulgaristan bize kartı 
vaziyet aldığı takdirde, hu
dutlarımızın % 85 ini mü • 
dafaa etmek mecburiyetin -
de kalırız. İmdi, bunu yap
mak lüzumu kadar, ne ada
ma, ne de materiyele mali • 
kiz. Hayati ehemiyette da· 
hilt dertlerimiz vardır. An· 
cak pek ihtiyatlı davranabi
liru. Bu yüzden kimse bizi 
muaheze edemez." 

Bu muhakemenin tam 

mantığı karııaında 1\8911 e· 
ğilmemeli? 

Bir Avrupa haritası açı· 
nız, Yugoalavya'nın vaziye
tini tetkik ediniz. Hangi 
yoldan onun kendisini mü
dafaa etmesine müe11ir su
rette yardım edilebilir? 
Mahrum olduğu tanklar ve 
tayyareler nereden kendi • 
sine verilebilir? 

Belgrad için ancak üç dıt 
politika mevzubahistir : 

1 - B. Stoya,noviç'i• 
politikası; 

2 - Şimdiki hükümetin 

Brady, mektubu, en ufak teferruatı· 
na kadar aklında tutabilmek için tek· 
rar tekrar okudu. Soara kibriti ile a
teı verdi, ve kliıtlannı yanmasını sey· 
re daldı. Ray: 

Bu, babası idil 

politikası; 

3 - Henüz taslak halin • 
de olan, fakat resmi mahfil
lerde timdiden bahaedilen 
bir politika. 

B. Stoyadinoviç'in eaki 
emekdaşları arasında ve 
resmi mahfillerde topladı • 
ğım beyanatı hemen aynen 
kaydetmek suretiyle bu po
litikaların esas hatlarını 

bildireceğim. 
1 - B. Stoyadinoviç'in 

politikası açıkça mihverin 
tarafını tutmaktı. Şüphe -
siz, eski başvekil bu suretle 
memleketini kendisini teh
dit eden toprak taksimin • 
den kurtarmayı istihdaf e

diyordu. 
B. Stoyadinoviç'e sadık 

kalmış olan nadir mahfil -
lerde, bu politika ile Yu -
goslavya'nın Arnavutluk' -
un İtalyan kuvetleri tara -
fmdan işgalini önliyebilir 
olduğunu bana temin etti -
ler. 

- Emin olunuz ki eğer 1-
talya Arnavutluk'u kati su
rette ele geçirmeye mecbur 
kaldıysa, bunu, Berlin'le 

mutabık olarak Yugoslav -
ya'nın totaliter devletleri 
"kuşatma" paktına iltihakı

na mani olmak için yapmıt

tır. 

"Bugün Yugoslavya'nın 

artık müstakar bir siyaseti 

yoktur. Kendisi için bir ıey 
yapamıyacak olan Paris -

Londra mihveriyle, kendi • 

sini kolayca doğru yürü • 

meye cebredebilecek olan 

Roma - Berlin mihveri ara
sında bocalıyor." 

Böyle konupn nadir. yu
goalavlar. çok geçmeden 

memleketlerinin selametini 
son üç aenenin politikasına 
dönmekte aramıya mecbur' 

kalacaklardır. 

2 - Hakim olan politika 

sarahatten mahrumiyetle 

karakterlenir. Bu oportü -

nist ve anipirik bir politi • 

kadır. Şu formülle hülaaa 
olunabilir: "Kimseyi gü • 
cendirmemek, millt birliii 
yeniden kurmak ve katt bir 

vaziyet almak için milli 

birliği beklemek." 
Belgrad'ın umumi vazi 

yetinden çıkarılabilecek 

bir arddü9~ce bu ihtiyat 
ve korkudan mürekkep dip 

lornasiye hakimdir: mihve
rin dağılması ümidi. 

Yugoslavlar bu dağılma
yı sulha aşık her memleket

ten ziyade temenni etmek.. 

tedirler. Bütün kuvetleriy

le buna çalııtıkları için 
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12.30 Prorram 
12.35 TÜRK MUZİÔİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -
janı ve meteoroloji haberleri 

13.lS - 14 MÜZİK (Karııılı: 
proıram - Pi.) 

17 .30 lnkilıip tarihi desleri -
Halkevinden naklen . 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Bir konserto • 

Pl.) 
19.00 Konuıma (Çocuk Eıirıe

me Kurumu - TEMSİL) 
19.20 TÜRK MUZİÔİ (Fasıl 

heyeti) : 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eı 
ref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Celal Tokscs ve 
Safiye Tokay. 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberleri 

20.lS TURK MÜZİÔİ : 
Çalanlar: Vecijıe, Refik Fer
san, Fahire Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 
Okuyan: Müzeyyen Senar .. 
1 - -····· - Müstear peşrevi 
2 - Rahmi beyin - Müstear 
ıarkı - Gel ey saki prabı ta
zelendir. 
3 - Zeki Arifin - Seılh pr -
kı - Ailadım ümitlerim hic -
ran oldu hep . 
4 - Mahmut Celilettin pap
nın - Hüzzam ıarkı - Deiil • 
di böyle. 
S - Refik Fersan - Tanbur 
taksimi. 
6 - Suphi Ziyanın - Kürdilihi
cazkar prkı - Bahçenizde 
bülbül olsam. 
7 - Leminin - Kürdilihicaz • 
kir tartı - Nazlandı bülbül. 
8 - Osman Nihadın - Kürdi -
lihicazkir ıarkı - Aktam ıü
neşi. 
9 - ....... - Kürdilihicazkar saz 
semaisi 

l 2~~Ô ]{.'~; - Oyun havaları 

ıeme Kurumu) 
21.lS Esham, tahvilit, kombiyO 

- nukut ve ziraat borsası (fi· 
yat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Şan resitali .. 

Bariton Max Klein tarafın • 
dan) 

21.55 MÜZİK (Bir solo - PJ). 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkıtra 
ŞEF : Necip Aşkın) : 
1 - Brahms - Macar dansı 
No. 17. 
2 • Delibes • Menba: Balet 
süiti. 
3 - Lautcnschlager - Yıldız • 
lara doğru - Fantezi. 
4 - Riisager - Bir entermezo. 
5 - Löhr - :aavyera valsleri 
6 - Afrika ıüiti No: 1 
7 - Tschaikowsky - Milletl•r 
süiti. 

23.00 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
Z3.4S - 24 Son ajanı haberleri 

ve yarınki proıram. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER ı 
20.15 Pariı - P.T.T. - 20.30 
Hamburı, Nis - 21 Milano 
- 24 Ştütgart. 

ORKESTRA KONSERLERi 
VE SENFONİK KONSER• 
LER : 18.30 Viyana - 20.10 
Doyçland Zender - 20.ıs 
Breslav, Bükrcı, Sarbrülr -
20.30 Kolonya - 22.15 Stok~ 
holm. 

ODA MUSİKİSİ : ıs.ıs Doyç• 
Jand Zender - 16.SO Berli-
20.30 London - Rocyonal -
21.40 Droytviç - 22 Va~ 
va. 

SOLO KONSERLERİ : 15.ZS 
Hamburı - 18 London - Rec:: 
yona! - 22.30 Doyçland Zen• 
der. 

ORG KONSERLERİ VE KO. 
ROLAR : 17.20 Kolonya -
18.30 Königsberı - 21.lS 
Beromünster - 21.30 Stru• 
burı - 23 Doyçland Zender 

HAFİF MÜZİK : 17.10 Kö • 
nigsberg, Münib - 18 Berlid 
- 20.10 Frankfurt - 22.20 
Münib. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştıitgart - 22.30 Keza -
23.10 Budapqte (Sigan or • 
kestruı) 

DANS MUZİGİ : 20.lS Ber J 

lin, Viyana ~ 21.10 Buda • 
peJte - 2'1.35 Tuluz - 22 
Monte Ceneri - 22.30 Ko • 
lonya - 23.3S Köniısberı. 
Droytviç - 22.45 Tuluz -
23 Roma, Floransa - 23.10 
London - Rccyonal - 23.30 
London - Recyonal.._._ ~nuıma (Çocuk Eıir • 
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takdire de layıktırlar. 

Bu politikanın muvaffa
kiyet pnslarını ihlil et -
memek içindir ki Yugoa. 
lavya İtalya'nın Arnavut -
luk'.-..ker çıkarmaaı aıra
••nda malQm olaR puif ha
li muhafaza etmi~tir. 

Bugün Yugoalavya faal 
bir aurette Roma ile miln

kerededir. Y u g o a 1 av ya 

mihver karııaında bugünkü 

vaziyetini idame için, Ro -

ma'dan toprak bütünlüğü -
nü garanti etmesini iatiye

cekmiı. Bu garantiye gü • 
vendifi içindir ki ingiliz -
franaıa garantiainl kabul 
etmek iatememiıtir. . 

Nihayet itte üçüncü po-
litika. Bu politika Balkan 

anlaşmaaınm Bulgaristan'

ın da iltihakı ve bir karıı. 

lıklı yardım askeri paktının 
imzaaı auretile takviyeaini 

tasarlamaktadır. 

"Böyle bir politika iyi 

neticeye vardırılabilirse, 

Belgrad ve Bükreş'in, Tür

kiye ve Yunanistan gibi, 

İngiliz - fransız emniyet 

paktını kabul etmeleri da-

ha kolay olacaktır." deni• 
yor. 

Fakat bu politikayı güd• 
mek için Bulgaristan'ın ir 
tiraki prttır. Onu mihvet 
politikasından ayırmak liJ 
nm41r t Halledilecek bir 
Dobrica problemi ve bır 

Makedonya meseleaf var " 
dır. 

Belki de bu politikanıo 

imkanlarını tetkik etme~ 

içindir ki kıral Karol'Ja 

prens Tuna'da bulupcak " 

lardır. Bu bulutma nede• 

geriye bırakılmıttır? 
Bu görüşmenin •ı-.mılr 

~,,.. .. ,,. .ıutc::ceği söyleniyor• 

Halbuki Belgrad'ın reaıısl 
mahfillerinde Romanya ,,, 
Yugoalavya'nın Bulgarit' 
tan'a taziyede bulunma>" 
iınade oldukları aöyleni • 
yordu. 

Bu politika iy_idir. Bun • 
dan ayrılmamalıdır. 50 mil• 
yondan ziyade nüfuau bit 

arada ve kuvetli bir aile br 
linde birle§tirmeyi müm, 

kün kılacaktır. 
Paris'le Londra asıl buııl 

müzaharet etmelidirler. 

hatça yerleıti. Caketini çıkardı. ondan 
bir yastık yaptı. Kollarını üzerine da
yadı. Dürbününü yanına yerleştirdi. 

mezler, dedi. 
Brady sert bir sesle mukabele etti ı 
- Size, bedava içeceğiz diye 

söyledi. Allaha tükür cebimizde 
mız var. [KURBAGA 

--48-=1/ 

Yazan: Edgar WALLACE 

- Emirler netlir Diye aordu. 
- Seninkilerin ayni zannediyorum. 

Sen onları ne yaptın? 
- Yaktım. Nereye eideceğimizi 

söylüyor mu l 

John Bennett, tahtelarz geçide inen 
merdivenlere aaptı, ve aıranın üzerin
de oturan iki aeraeriye dalgın bir na
zar fırlattı. Bu serserilerden birinin, 
o anda, kafasında iatikbali için bir bir 
proje yaptığı oğlu olduğu hatırına bi
le gelmiyordu. 

Erteai sabah, kötü bir gece geçiren 
John Bebnett, bıralmııı olduğu kah· 
veden ainema makineaini almağa git • 
ti. Makineyi aırtına geçirdi, valizini 
eline aldı. Yola çıktı. 

Yarım aaat kadar sonra, yuvanın ağ
zında bir ıeyin kımıldandığını görür 
gibi oldu. Dürbünle baktı : porsuk ba
tını çıkarıyordu. Objektifi açacak o -
lan düğmeyi eline aldı, ve bekledi. Bet 
dakika, on dakika, nihayet on bet da
kika geçti. Meydanda görünür bir şey
ler yoktu. GUneıin harareti Bennett'i 
uyufturuyordu. Sonra uyuya kaldı. 
Rüyasında filmlerinin müaffakiyet 
kazandığını ve zengin olduğunu gör
dü. Ruhunu muazzep eden, ve haya • 
tını acı içinde bırakan bütün dertle -
rinden kurtulmuıtu. Rüyasında sesler 
ititti, aonra ailih seaine benzer bir gü
rültü duydu. Titredi. Uyurkeh. far -
kında olmıyarak objektifin düğmeaine 
bastı. Kordonu elinden bırakmamııtı. 

- Helal para ise diyeceğim yok. H 
le bir gösterin bakayım. 

Brady cebinden bir avuç çil para 
kardı. Bunun üzerine "Kızıl AalaO 
sahibi, onlara yol gösterdi. - Ben aenınle buluşacağımı bili

yordum. Allah bilir, senin gibi bir 
budala ile ne akla yola çıktım. 

Biraz sonra harekete hazırdı. 
- Bundan sonraki köyde, bakkalın 

birine ait bır ambar var. Bir kaç para 
verirsek, bizı orada uyumağa bıra
kır. 

- Ne diye yatacak bir oda aramı
yoru.z? 

Le , cevap verdi. 
- Budalalık etme. Kim iki serseri

ye yatacak yer verir.? Biz ne olduğu
muzu biliyoruz ama alem ne bilsin. 
Biz ancak bır serserinin hareket ede
ceği gibi hareket edeceğiz. 

- Nereye gidiyoruz? Nottigham'a 
mı? 

- Bilmiyorum. Sana oradan bah
aettilerse oraya gideceğiz demektir. 
Cebimde kapalı bir zarf var. Onu Bal 
dokck'a geldi imiz zaman açacağım. 

O geceyi ambarda geçirdiler. Ray 
çok rahatsız bir gece geçirdi. Rüyasın
da Maytree koşkündeki yatağım gör
dü. Erteai gun durmadan yağmur yaf
dı. Baldock'a ancak öğleden sonra geç 
vakıt varabildıler. Brady bir çitin di-

bine oturdu. Zarfı açtı, ve muhteviya
tını okudu. Ray, gözlerini dikkatle aç
mıı onun harekatını takip ediyordu. 

"Baldock'tan çıktıktan sonra yol L 
kiye ayrılacak, Bath'a giden ilk tirene 
bineceksiniz. Oradan toseyi takiben 
Glouceatere kadar gideceksiniz. La· 
veratock köyünde, Cartere, Lola Bas
sano'nun karınız olduğunu aöyliye • 
ceksiniz. Bunun için onu "Kızıl Ara -
lan" barına götürecek, ve neticede kav
ga çıkacak ıekilde tabkiriimU bir 
tarzda konupcaksınız. Fakat, kendi
ainin, ne olursa olaun, aizden aynlma
maaını temin edin. Sonra, İbbley Cop
ae'a kadar yolunuza devam edin. Ora
da, kurumuı üç büyük ağacın bulun
duğu bir meydana varacaksınız. Ora
ya gelince duracak, ve kendisine izdi· 
vaç hakkında söylediklerinizin doğru 
olmadığını anlatacak, ve kendisinden 
özür dileyecekainiz. Yanınızda bulu • 
nan viakiye uyutucu ilacı karıttıracak, 
ve ona verecekainiz. O uyuduktan son
ra Glouceatere gidecekainiz. Orada, 
Hendry sokağı, 289 numarada elbise • 
lerini.zi defittireceksiniz. Tıraı ola • 
cü:, ve 2.19 tireni ile Londra'ya döne. 
cekainU. 

- Tahmin ettiiim gibi Glouceatere 
doğru gideceğiz. Batha kadar tirene 
bineceğiz. 

Ray, memnuniyetle: 
-Allaha tükür, dedi. Bir adım ata

cak halim kalm•m•ıtı. 
Akpm aaat yedide, iki serseri, ü • 

çUncü mevki bir kompartimandan 
Bath garına indiler. Genç olanı hafif· 
çe topallıyordu. Gardaki aıraların bi • 
rine oturdu. Diğeri, kabaca onun ya· 
nına gitti'! 

- Haydi kalk. Burada kalamazaın. 
Şehirde yatacak yer buluru.z. Burada 
Selimet Ordu'aunun, her halde, bizle
ri yatıracak bir yeri vardır. 

Genç adam yalvardı: 
- Bir dakika müuade edin. O ka -

dar bitkinim ki kımıldayacak halim 
yok. 

Bu aırada gara Londra tireni girdi. 
Bir inaan kalabalığı dıprı bopldı. 
Ray, biraz aonra rahatça yataklanna 
kavupcak olan bu bahtiyarlara haset
le baktı. Birden, bir elinde büyük bir 
kutu, diğerinde bir valu tqıyan, uzun 
boylu, zayıf bir adam gördil-

Uzun bir yilrüyüıten aonra ağaçlık 
bir yere vardı. Burayı, ona, "tabiati 
sevenler için bir cennettir,'' diye tav· 
aiye etmiılerdi. Hakikaten, daha ge • 
lir gelmez bir gelinciğin bir tavpnı 
kovalamakta oldufunu gördü. Batının 
üzerinde bir atmaca uçuyordu. Niha • 
yet aradığını buldu: bu bir porauk yu· 
vası idi. 

Sinema makineaini kurdu, ve onu 
defne yapraklarının arkasına gizledi. 
Bop giden bir sürü tecrübeler, bu §C· 

kilde bir ihtiyatın elzem olduğunu 
Bennett'e anlatmııtı. Filim biraz u • 
zaktan alınacaktı. Çünkü, porauk çok 
ürkek bir hayvandır. Hele yavruları 
da varaa bu ürkeklik bir miall artar. 
Yuvanın içinde yavruların bulunması 
da çok muhtemeldi. 

Bnnttt'in makineai otomatikti. Bu, 
ona daha emniyetle hareketi temine
diyordu. Uzun kordonu çözdü, maki -
neye baflad1, sonra yi1z metre kadar 
öteye giderek, tepenin yamacına ra • 

. . . . . . . . . . . . . . 
Ayni sabah, aut 9 da, iki aerseri yü

rüye yürüye Laveratock'a varıyorlar -
dı. Uzun boyluau, "Kızıl Aslan"ın ö
nünde durdu. Hancı, onları, mütterile
rin ardında aanki gizlenerek oturduk
ları, perdenin üzerinde süzdü. Lew 
Brady: 

- Haydi gel, dedi. 

Ray, buna candan hazırdı, fakat kah-
veci yollarını kesti. 

- Ne iatiyoraunuz? Diye aordu. 
- İçecek bir teY l 
Hancı, ne oldufu beliniz bu mütte

riyi tenliyerek: 
- Bedava, insana içecek teY ver -

- Girin, dedi. Fakat oturup 
yın. Ne içecekseniz için, ondan so 
kırın dilmeni. 

Lew, iki tane viski istedi. Mey 
ci bunları derhal getirdi. 

- İşte Carter, bu seninki ... Ray, I 
kiyi içerken boğazı kavruldu. 

Lew: 
- Londra'ya bir dönsek, öyle 

neceğim ki ... Dedi. Bütün bu iıler .ı 
zin gibi bekarlar için. Gerçi karılatl 
mız pek sağlam ayakkabı değil 

bizim gibi evli adamların yeri bural 
değil. 

Ray, likaydane: 
- Evli olduğunuzdan haberim y 

tu, dedi. 
Öbürü, alayla: 

- Daha bilmediğin çok §CY var, 
ye mukabele etti. Şüphesiz evli • 
Bunu aana bir kere daha söylemipd 
di ama aen inanmamak budalalı 
göstermittin. 

Ray, ağzı açık Lew'e baka kaldı. 
- Nasıl, Dick Gordon'un söyl 

te)'İ mi kaadediyoraunuz? 
(Sonu vat) 
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Yapma adam 
' Amerika medeniyetinin gayesi, ka, dudakların, dilin, ağzın ve bu
ıimdiye kadar gelmiı ve geçmiı me- runun nuıl hareket edip etmedik
deniyetlerin hepsinden ileri gitmek leri zaten bilinmekle beraber bu 
olduğunu bilirsiniz .• Eski Asya me • küçük hareketleri ve hareketsizlik· 
deniyeti ancak tabiatta mevcut kuv- leri makinaya yaptırmak, tabii, ko
vetlerden ve maddelerden istifade lay bir it olmamıı. Buz;unla beraber 
etmeyi öğretebildiğinden o medeni- hepsini org gibi makinada ancak 23 
yetin bütün marifetleri hep tabiatın tuı üzerine sığdırmıılar. Hem de, 
içinde kalmıfh. Avrupa medeniyeti, Amerikalıların yapbklan gibi geniz
bir traftan tabiatta mevcut olmıyan den söylemek ıartiyle... D~mek ki 
bir kuvvet, bir taraftanda gene ta- tuıları yazı makinaımdan daha az. 
biatta bulunmıyan birçok maddeler Bu söz makinasmm pek yakında, 
icat ederek tabiatın Üstüne çıkma- daktiloda yazılan ıeyleri sözle tek
i• çahımakta ise de onun yarata- rar etmek için kullanılacağı fÜphe
bildiği maddeler henüz pek de bü· sizdir. Ancak, bukadarla inı.anın en 
yük feyler değildir. yüksek haasaaı olan söz kudretinin 

Amerikalılar her iıte sabırsız a· sanatla kurulabildiğine inanmak 
damlar oldukları için birdenbire, ta· ı pek büyük saflık olur. Söz sadece 
biatm yarattığı en mükemmel ter- ıesten ibaret değildir. Onun temeli 
kip olan insanı sanatla kurmayı zi- 1 beyinde geçen düıünmektir. Nite• 
hinlerine koymuılar. Yakında açı· kim vaktiyle bizim mantık hocaları 
lacak olan Nev-York sergisinin göze da insanı ncitık hayvan diye tarif 
çarpacak en mühim icatları yapma ederlerken bunun konuıan demek 
adamlar olacakmıf. değil, düıünen demek olduğunu an-

Bu yapma adamlardan bir tanesi- lahrlardı. Halbuki Amerikalıların 
nin boyu dört metre olacak ve söy- bize yapma adam diye gösterdikleri 
lediği vakıt çıkardığı ses dört kilo- beyinsiz adamdır. 
metre uzaktan iıidilecek, diye ha- Birgün, beyinli insanm da yapm~ 
ber veriyorlar. Bu sesin kaç desibel olarak meydana getirilmesi kabıl 
olacağı henüz bildirilmiyorsa da olamıyacağını söylemek istemiyo· 
onu iıidenlerin : _ rum, fakat timdilik erken, pek er-

" Canıma iılecli gitti bu luahnak ken ••• 
hava l ,, Napoleon'un dilleri nasıl tasnif 

diye kulaklannı tıkamağa mecbur ettiğini hatırlarsanız bu yapma ada
olacakları fÜphesizdir. Serginin açıl- mm konuıacağı dile büsbütün gÜ· 
dlgwını o bet sesıı· yapma adam habe •. r k k d" 

}ersiniz: Birgün, franaızca er e ı-
verecekmi•. Bu acayip adamın bu- d·1·d· d . 

" • • 1 li, İtalyanca kadın ı ı ır, emı§. 
Yük bir marifeti daha sergını? açı • d 

kl b e 39 Bunun üzerine, timdi bu yapma a a-dıg vmm ilk gecesi, 1§1 arı iZ 

ld b k mın söyliyeceği dil için sorarlar. Ne yılda gelen Arkturus !ı ızına a • 
mak olacakmrf. O çehkten devv y~~- cevap verdiğini burada tekrar et
dızdan 39 yıl ()nce çıkan ışıgı go· miyeceğim, fakat siz hafızanızı yok
rüncebütün sergide de elektrik ışık- laymız, elbette duymuısunuzdur. 

l k ~~ lan par ayaca mıt. 

Yapma adamlaı Jan bir baıkası 
çelikten kollarıyle gene çelikten bir 
ıopayı -yac.ına yaklaıanların kaf~
aına indirecek gibi- sallayacak, bır 

CEMAL BÜRÜN 
tanesi gözlerini oynatarak atıklar ı Mayıs 939 pazartesi günü saat 10 
gibi baygın bakışlar diliyle konuıa· dan itibaren Ankara Palas'da yazlık 
cak, biri de kendine sorulan r.uallere modellerini gösterece ğini muhterem 
insan diliyle .fak at, tabii İngilizce müşterilerine bildirir. 1485 
olarak- cevap verecekmİf. 

Yapma adam kurmak merakında 
olan Amerikalılar'm en mühim dü-
tüncesi insanın da en yüksek hassası EMiLE ZOLA'nın ölmez ·~ 
oıan 110% 11udrodnı ......... .._::r1• t.....ı.. ·- eserlerinden 
etmek olduğu anlatılıyor •• Bir v-:kıt, 
otomobillere karne yapan f abr~ka-
1 d bu meraka düımüılerdı. O ar a .. 
zamanki otomobil kornelerının ıes-
lerini hatırhyanlar onlardan bazıl~
rının ideta, " savulun, paf& geçı· 
yor ,, der gibi ses çıkardıklarını e~
bette unutmamıılardır. Kome fabn
kaları istedikleri ıeye muvaffak o
lıunıyacaklarını anladıktan sonra 
bu ıa • ..1 • ..ı.1tn vaz geçmiılerdi. 

Amerika sergısınuc, ,,. ..... ı.a- .._ 

Hayvanlaşan 
• 
ınsan 

"La bete Humaine" 

Bat rollerde: Jean Gabin -
Simone Simon 

Sonsuz aşk ve ihtiras filmi. Şim
diye kadar misline raslanmamış 
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Cümhuriyet Merkez Bankası 
" hissedarlar umumı 

heyeti bugün toplanacak 

1938 senesi zarfında Banka 
2.210.322 lirahk kôr yaptı 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban- lak, damga, sinema ve tiyatrolar ver- medfuat neticesinde 1938 gayesi baki
kası, hissedarlar umumi heyeti, yedin- gileri gibi bir takım vergiler de he- yesi 36.141.610,99 liradan ibaret bu
ci hesap yılı muamelelerini tetkik et- yeti umumiyesi mükellef lehine ma - lunmuştur. 
mek üzere bugün toplanacaktır. tuf az veya çok tadilat, tenzilat, fener .. • 

Ruznamede bankanın 1938 yılı ida· ı Jer idaresinin ve İzmir telefon şirke- , T edavuldekı Banknotlar: 
re meclisi raporunun tetkiki, mura - tinin, Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi· 1937 senesi sonunda kasamızda 
kabe komisyonu raporu üzerine bilan- nin, İstanbul Elektrik Şirketinin mü- mevcut banknotlara da şamil C\lmak Ü· 

çonun tasdiki ve temettüler~n. t.eklif bayaası senenin şayanı kayıt mali ha· zere: 
veçhile dağıtılmasının tasvıbı, ıdare diselerindendir. Mevcut bulunan 176.676.501 liralık 
meclisinin ibrası, müddetleri biten 1938 senesinde İngiltere ile 16 mil- banknotlara 1938 de 30.000.000 liralık 
murakiplerden B ve C hisselerine sa- yon sterlinlik, Almanya i~ 150 mil- daha banknot inzimam ederek hasıl 
hip bankalar ile şirketler tarafından yon marklık kredi anlaşması senenin olan 206.676.501 liralık yekuna muka
iki murakip intihabı, D sınıf hissele- mühim mali hadiselerindendir. Os- bil 1938 de 1.932.059 liralık banknot 
rine sahip hissedarlar tarafından bir manlı Bankası imtiyazının bazı şart- tedavülden çekilmiş ve sene gayeı;in
murakip intihabı vardır. tarla tecdidi, İstanbul borsasının mu- de 204.744.442 liralık banknot kalmış-
İdare meclisi raporunda, Ebedi Şe- vakkat bir zaman için seddiyle Anka- tır. 

fimiz Atatürk'ün vefatiyle duyduğu rada bir borsanın küşadı, kezalik se- Sene gayesinde piyasada bilfiil mü
derin teessürü, umumi heyete arzeder nenin mühim hadiseleri meyanında· tedavi} banknotları tesbit için yukarı
ken, kendilerini istihlaf buyuran bü • dır. Demiryollarına ait geçen seneki ki bakiyeyi teşJiil eden: 204.744.442 
yük Milli Şef İsmet İnönü'ne karşı 6.559 kilometrelik işletme tulü 1938 liradan sene gayesinde kasa!anmızda 
olan sarsılmaz itimat ve bağlılığını senesi sonlarına doğru 7.150 kilomet- mevcut 10.765.721 lirayı tenzil ederek 
teyit etmekle umumi heyetin de duy- reye baliğ olmuştur. bilfiil tedavülde 193.978.721 liralık 
gulanna terceman olduğu kanaatini banknot bulunduğu neticesine varırız, 
ızhar etmekte ve eve la 938 de dünya Döviz Lle klirin11 vaziyetleri: 
vaziyetini, memleketimizin umumi Güdümlü ekonominin muhtelif mem 
vaziyeti, ziraat, sanayi, ticaret mev. leketlere göre değişen tatbikatı ve bu 
zuları üzerinde rakamlı ve mücmel tatbikatın doğurduğu umumi ahenk· 
malCımat verdikten sonra devlet ma· sizlik devam edip gitmektedir. Bu 
liyesini izah etmektedir. şartlar altında harici ticaretimize is-
Bankanın son bir yıllık işlerini hu- tenilen istikametleri vermek ve ser -

lasa eden bu rapor, aynı zamanda, pa- best döviz bakımından vaziyetimi7i 
ramızın içinde bulunduğu aağlam ve arzumuz dahilinde idare etmek im -
istikrarlı şartların da selahiyetli bir kansız denilecek derecede müşküldür. 
vesikası mahiyetindedir. Raporun bu Mamafi bu mühim mevzuu daima 
kısımlarını aynen alıyoruz: layik olduğu ataka ile karşılamış o -

lan hükümetimiz icabettikçe döviz va 
ziyetini korumak için dünya şartları

nın verdiği imkanlar dahilinde tedbir 
almakta gecikmemektedir. 

Devlet maliyesi: 
"1938 adi senesine tesadüf eden ilk 

be§ ayın nihayetinde hitam bulan 
1937 - 1938 mali senesi 272.2 milyon 
liralık bir tahsilat yekunu vermiştir 
ki, muhammenata nispetle 41.000.000 
lirayı mütecaviz bir fazlalık irae eder. 
1938 in son yedi aylık tahsilatı. evel
ki senelere nispetle gene yüksektir: 
936 kanunuevel ayında 176.352.000 lira 
olan tahsilat, 937 nin aynı ayında 
212.042.000; 938 in aynı ayında ise 
225.220.000 liraya yükselmigtir . 

1938 ıenesinde yeniden yeniye ver-
gi ihdaa edilmedikten maada 1938-
1939 mali senesi için tenzillt dahi ya
pılmııtır. Buna rağmen yedi aylık bir 
devre zarfında tahailatın fazlalığı bit
tabi calibi memnuniyettir. 

İtfa ve saire dolayısiyle düyunu u
mumiyemiz bir taraftan tenakus eder

Para piyaıaıı: 
Muhtelif amillerin tesiri altında 

vadeli veya vadesiz mevduat, banka
larımızın hesaplarında tezayüt eyle -
mekte devam ediyor. Dünyanın he -
men her tarafında mevcut takyidat 
dolayısiyle memleketimiz sermayele
ri için neticei hesapta gene en emin 
yer kendi memleketimizdir. Her cins
ten mevduat bakiyeleri 1938 de bir ıe
ne evele nispetle daha fazladır. Kıs -
men bu fazlalık ve kıamen de borçlu 
hesaplar için kanunen tayin edilen a
zami faiz hadleri dolayısiyle piyasa
da büyük bankalar alacaklı hesaplar 
faizlerini sene zarfında indirdiler. 

Evrakı nakdiye ltartılıiı hazine 
tahvilatı: 

• 
Bankamız kanununun 5 ve 6 ncı 

maddeleri mucibince uhdemize mü
devver evrakı nakdiyeden dolayı ha
zinenin bankaya karşı müteahhit bu -
lunduğu borca ait vaziyet A - resül
mal ve B - faiz zaviyelerinden ber
veçhi atidir : 

A - Resülmal. - Müdevver evrakı 
nakdiycden 1937 gayesinde devletin 
bankaya borcu 144.676.501 lira iken 
1938 senesi zarfında vaki 1.932.059 li
ralık tediyat üzerine bu borç sene ga
yesinde 142.744.'442 liraya dilşmüttür. 
Sene zarfında vaki tediyatın: 

1.467.985,11 lirası kupon tahsilatın· 
dan, 464.073,89 lirası 1937 senesi ban
ka temettüatından mütehassıl olup 
yekun 1.932.059. - liradır. 

1934 senesi zarfında kanunumuzda 
vuku bulan matum tadilata müsteni
den yüzde birler hasılı 1938 de hazine
ce evrakı nakdiye karşılı&ı cüzdanına 
ithal edilmek üzere hazine tahvilatı 
mübayaasına tahsis edilmiştir ki tah
sil edilen bu mebla~ sene 7.arfında 
3.428.144,89 liraya baliğ olmuştur. 

zelenen 0 ıevdayı baıarabilmek için 
düıündükleri ve meydana getird!k· 
leri makina, doğrusu, hayrete deger 
bir icattır. Makina eıaıından, kili
selerde bulunduğunu bildiğiniz fa
kat göremediğiniz org çalgısı gibi 
bir ıey .. Yapma adam söz söylerken 
de makina ve onu iıleten gÜzel kız 
kimseye görünmiyor. Kızın aüzelli
iini nereden bildiiimi sorarsanız, 
onun aynca, makinayi iıletirken fo. 
tografını almıılar da orada gördüm. 

uı. ·--ı.c .. ı,;vctlc 

ULUS 
·~ ı 1tetrc:ııger tara an b"l talCım glrJCet· 

İkrazat faizleri için, sene zarfında 
bir kanun azami haddi % 8,5 olarak 
tesbit etti. Bankamız da bir temmuz 
tarihinden itibaren iskonto haddini 
% 5,5 dan dörde ve avans hadlerini 
de % 4,5 dan üçe indirmig bulunuyor. 

B - Faiz. - 1938 senesi zarfında 

hazine tahvilatı bakiyeleri üzerinden 
senevi % 1 hesabiyle tahakkuk ettir -
diğimiz faiz sene sonunda 1.442.555.20 
liraya baliğ olup bundan 1.088.975,34 
lirası sene zarfında tahııil edilmi9 ve 
bakiyesi olan 353.579,86 liranın tahsi
li de olbaptaki mukavele mucibince 
1939 senesine bırakılmıştır. 

lnıan söz söylerken çıkardığı ses
lerin her biri gayet ince tahlil edil
rni,, söz söylenirken boğazdan baı-

sinemasında de~am ediyor 
Ayrıca : Metro Jurnal. en son 

havadisler 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
akşam 9 da başlar 

12,15 ucuz matinesinde 
Şarlo Asri zamanlar filminde 

~--Ti: 2193--•r 

!erin mübayaasına, bazı Nafıa işleri 
ve saire vücuda getirilmesine ve tev
ıi edilmiı ıanayi programının tatbiki
ne devam olunmak üzere aktedilen di 
fer iatikrazat hasebile heyeti umırıi· 
yesi dahilinde 1938 içinde düyunu U· 

mumiyemiz kabarmaktan hali kalma
mııtır. 

Erzurum - Sıvaa hattı istikrazının 
bundan evci çıkan 15,5 milyonluk kıa· 
mına inzimamen 4,5 milyon liralık 
beşinçi tertip ıenenin son ayında te
davüle konmuştur. 

Muvazene, kazanç, hayvanlar, istih· 

Bankanın muamelelerine 
l(elince: 

Kasa hesabı : · 
1937 gayesi mevcudu 36.865.469,95 

lira olupı 1938 zarfındaki makbuzat 
814.591.139,63 liraya baliğ olmak su
retiyle' sene gayesindeki zimmet ye -
kunu 851.456.609,58 lira olmuş ve se -
ne zarfındaki 815.314.998,59 liralık 

Eıham ve talwilôt cüzdanı: 
Bu hesapta mevcut iki nevi ıene

dattan birinci evrakı nakdiye kartılı
ğı senetler diğer nevi de kendi mek
subatımızı teşkil eden serbest senet
lerdir. 

A - Karşılık senetler - Bilançoda 
sabit rayiçlerle gösterilen bu senetle· 
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'Gün için 
Birinci Türk neşriyat 

kongresine doğru 
Harf inkdabmın onuncu yıldönü

mü münasebetiyle Maarif Vekilliği 
tarafından tertip edilen on yıllık 
neıriyat sergisi devam ederken bir 
de ne§rİyat kongresi kurulacağını 

biliyoruz. Önümüzdeki ay içinde 
toplanacağını ümit ettiğimi:ı kon
grede aza olarak bulunacak olan· 
larm hazırlıklarım bir an evel ik· 
mal etmeleri zarureti Üzerinde bil
hassa tevakkuf etmeliyiz. Zira, 
memleketimizde ilk defa tetebbüs 
olunan bu kongrenin muvaffakiye
ti maarifimizin büyiik derdi addet· • 
mekte kimsenin tereddüt edemiye• 
ceği neıriyat davasının ne kadar ka
ranlık noktası varsa hepsinin ciddi
yet ve samimiyetle tenvir edilmesine 
vabeste bulunmaktadır. Vekillik, 
bu noktalara - teklif etmekte oldu
ğu encümenlere nazaran - ıu su • 
retle i§aret etmektedir: basın, yayın 
ve satıı itleri; dilekler; edebi mül • 
kiyet; gençlik ve çocuk edebiyatı; 
mükafat, yardım ve propaganda; 
ne,riyat programı; tercüme itleri. 
Filvaki, neıriyat davası matbaacı· 
nın, tabiin, muharririn, gazetecinin, 
mütercimin, devletin, çocuğundan 
ihtiyarına kadar her çe§İt kariin, 
kağıtçının ve sermayedarın alaka
dar oldukları gayet ıirift bir dava • 
dır ki türlü tekniklere istinat eder. 
Şimdiye kadar bizde bu teknikler 
ihmal olunmuf ve kitap yazmak, 
basmak ve satmak iılerinde hiç bir 
veçhile tasvip edilemiyecek bir anar 
ıi hüküm sürmüıtür. Bu anartinin 
sebepleri açıkça meydana vurulma
lıdır ki davayı halledecek tedbirler 
salahiyetle tayin edilebilsin. Bu
nun için de konare azasının, ekıeri
ya görüldüiü gibi, toplantı esnasın
da tahattur edebildikleri cihetleri 
geli,i güzel izhar ve ifadeden kaçı • 
narak encümenlerde derhal müza• 
kere mevzuu olabilecek dosyalarla 
gelmelerinden ve mütalea ve temen
nilerini rakama, müsbet mÜ§ahede • 
ye, tecrübeye, ilme iıtinat etmek 
suretiyle ileri sürmelerinden baıka 
çare yoktur. 

Netriyat itlerinin her kısmı ile 
müteveggil resmi ve hususi birçok 
ıahsiyetlerin iıtirak edecekleri bö7-
le bir kongre, beklenen hizmeti ya
pabilmek için, salahiyetlilerce ön • 
ceden hazırlanmıı vesikalar bulmak 
ve en geni, tesanüt fikriyle çalıt· 
mak mecburiyetinde değil midir? 

Muvaffakiyetini candan arzu et
tiğimiz kongrenin yÜzlerce mevzu
undan birine bugün bu suretle temas 
etmek istedik. 

Naıuhi BAYDAR 

rin borsa kıymetleri : 
1932 gayesinde 7,9 1933 gayeainde 

9,5 1934 gayesinde 10,7 1935 gayeıin -
de 13,l 1936 gayesinde 15,4 1937 gaye
sinde ı 7 ,67 milyon lira iken 1938 gaye
sinde 19,9 milyon lira olmuııtur. 

1935 seneaine gelinciye kadar cliz
dandaki senetler 1715 numaralı banka 
kanuniyle Maliyeden Bankaya mü
devver ıenetlerden ibaret iken kanu· 
numuzun sekizinci muaddel maddesi -
ne tevfikan bu cüzdana 1935 ten itiba
ren yeniden bir takım senetler girme-

(Sonu 8. inci sayfada) 

İçimizdeki ıeyta~ 
Bunun dünyanın teıekkülündenberi kaç milyar de • 
fa tekrar edildiiini unutmuyorum, fakat aiz söyle
yin, canhlıimdan bir ıey kaybetmit mi? Eskimif, 
bayatlamıı mı? Kainatta hiç bir mevcudun olamıya
caiı kadar taze ve olgun deiil mi .•• Bu öyle bir ke • 
lime ki, doiuyor ve doiuıiyle beraber kemali de 
içinde getiriyor. Sizi aeviyorum ... Baıka ne ıöyliye
yim? Siz de cevap vermeie kalkmayın. Bir inıanm 
bütün varlığı ile, karmakarıtık ruhu, esrarı çözül· 
memit vücudu, arzulan, itiyatları, ihtirasları, hüla· 
sa her teyi ile size teslim olması, aize iltihak etmesi 
ne muazzam bir ıeydirl Bunu tamamiyle anladığmı· 
zı biliyorum. Bunun karııaında lakayt kalamıyaca • 
ğınızı da biliyorum. Hiç bir insan seven bir insanın 
karıısmda alakasıa olamaz. Dünyanın bu en hari· 
kulade hadisesi karıııında kimıe hareket ihtiyarına 
malik değildir. Buna hakkı yoktur... Naııl muhtaç 
olduğumuz havayı iıtemem demeğe, mekan içinde 
bir yer İfgal etmekten vazıeçmeie kuvetimiz yok· 
sa, bize verilen bir atkı almamaia da iktidarımız 
yoktur. Sizi seviyorum ..• Hem nasıl seviyorum ya
rabbi ••• Şu anda bir tarafımı kesseniz acı duymam, 
ıizin için herhangi bir feyi yapmak iıtediğim zaman 
beni durduracak kuvet tasavvur etmiyorum. Ölüm 
bile buna muktedir deiildir.Bakın, etrafımızdan bir 
ıürü insanlar geçiyor, birçoğu dönüp dönüp bize 
bakıyorlar, daha doinıau bana bakıyorlar. Hangisi
ni isterseniz yakalar ve öldürürüm. O buna kar§ı 
koymak istese bile, bunun bir atk için lüzumlu oldu
ğunu öğrenince kollan ıevıiyecek, mukavemeti kı· 
rılacaktır. Bakm, nasıl ıiz de aynen benim aibi aar
ııılıyorsunuz. Hayatınızda böyle bir ıeyin ilk defa 
olduğu muhakkak, söyleyin bana, içiniade hiç ya· 
hancılık var mı?. Bütün bunlar aizin için malum .§eY.· 

ler değil miymit? Yalnız bu anda kafanızde bir Ör· 
tü açılıyor ve ruhunuzun en zengin tarafları önünü
ze seriliyor. Hiç yanılmadan biliyorum ki, siz de 
benim gibi ıu anda bozuk kaldırımlar üzerinde yü
rümekte değilsiniz. Siz de vücudunuzun elli veya 
altmıt kilo ağırlığından kurtularak ilerliyorsunuz .•• 
Bakın, Bayazıt'a gelmitiz ..• Nasıl? Ne kadar :za· 
manda? Bunları bilmiyoruz. Zamanın olduiu yerde 
kaldıiını ve bizi huıu içinde dinlediğini farketmi
yor musunuz ..• Elinizi bana verin ... Nabzınız benim
ki kadar belki daha hızlı atıyor. Bileğinizin terleri 
elimi yakıyor. Güzel göiıünüzün altındaki mini mi
ni kalbinizi ıörüyorum. Şu anda yok oluveraek her
han1ri bir teesaür duyar mısınız? Hayattan aynlma· 
iı istemeyiz, çünkü tatmin edilmemit birçok arzu· 
larımız vardır. Fakat ıu anda hiç bir iıtek bizi yere 
bailamıyor. Ruhlarımızın dopdolu olduğunu hiaaet
miyor musunuz... Bileğiniz inıanı çaldırtan bir teı· 
limiyetle parmaklarımm arasında duruyor. Bütün 
vücudunuz ince dallardaki yapraklar gibi titriyor. 
Bana bu anı yafattığınız için size minnettarım. 
Hayata, tesadüfe, beni dünyaya getirenlere, her
kese, her ,eye minnettarım. Artık evinize geldik. 
Ben girmiyeceğim. Sizi tekrar görünciye kndar bu 
anları kafamda yatalmaia çalı§acaiım. Ne yapa
caiımı bilmiyorum. Belki ıehrin dışına çıkarak sa
baha kadar koıar ve §af akla beraber buraya geli
rim, belki de burada, duvarın dibinde oturur ve 
sizden etrafa yayılan havayı yakından koklamak 
isterim. Bana hiç bir şey söylemeden içeri girin. 
Sizin yanınızda bulunduğum her dakika beni baı 
döndürücü bir süratle daha büyÜk bir saadete 
doiru aötürüyor .•• Artık korkuyorum. Saadetin bi
:ai korkutacak kadar çok ve kesif olması nedir bilir 

misiniz? Şimdi fUracığa düşmekten korkuyonım. 

içimde biriken hislerin birdenbire patlayarak beni 
zerreler halinde dağıtacağından korkuyorum. Al • 
laha ıamarladık. Yarın sabah sizi tekrar gelip ala· 
cağım ... Allahaısmarladık ... ,, 

Tefrika No: 25= Yazan: Sabahattin ALI 
·· l · b cı olmadığını tasdik edeceksiniz .•. ıoz erame ya an 

Bakın, bağırmıyorsunuz ... yanı~dan kaç?'ıyorsu. 

Y .. .. .. fret ifade etmıyor •.. Benı anlıyor• nuz... uzunuz ne 
1 So kadar en küçük noktasına, en aunuz ••• nuna , 

• 1. k.. . k d r ruhumu görüyorsunuz ve bun-
gız ı oıesıne a a . 

· · degv il mi? Sızden cevap lar sıze yabancı gelmıyor... • . . . 
. t d•w• k beni sadece dinlemenızı ıslıyorum. 
11 e ıgım yo ... . . · k 
D h d .. .. d ". v .. u··z ve toptan ıkı saat bale o -a a un gor ugun . . . 

d • b" • nı dinlemeruzı ısterken ne 
nuım• ıll'ınız ır ansa b .. 
yaptığımın farkındayım ... Fakat bir ses ana mu-
temadiyen doğru yaptığımı fısıldıyor. Hayatımda 
h. b. b kadar açık olmamı§tım. Buna ce-
ıç ır zaman. ~ lb k" . di bütün mevcudi-

aaret edememı§hm. Ha u ı ıım 
. . .. 1 . • k patarak size teslim edecek ka-

yetınu ıoz erımı a d 
dar büyük bir emniyet duyuyorum ve alay e ece-

•. . d korkmadan konuşu-ğinizdcn, reddcdecegınız en . . . _ 
B . t b kanaat bana ıızı ılk gor-) orum. u emnıye , u . . 

d .. •.. d •t"baren geldi Demin ne demıştım: ugum an an ı ı · 
k d teyzemin o-Vapurda yanıniza gelir en ora a . . .. .. 

b· ı d w ·ıd·m Sızı gormuı, turduğunun farkında ı e egı ı · . • 
h . b' .. olmu•tum. Sızı ta· sonra baıka ıç ır fey gormez " 

v b .. ··k b"r emniyetle o 
•umıyordum, buna ragmen uyu 1 

• • • 

kalabalığın içinde yanınıza kadar gcldım. Sıze hı· 
tap etmek üzereydim, teyzem söze karı,tı. Bunları 
anlatmağa bile lüzum yok. Zaten anlatmak istedi· 
iim b i r ıey var, bin bir şekle sokup söyle-.mek ar
zusiyle yandığım bir tek feY.: o da sfai sevdiğim. 

Ömer hummalı bir hasta gibi terlemitti. Maci• 
de'nin elini yakahyarak aizına doiru götiirdü, fa• 
kat Öpemeden tekrar aıaiı indirdi. Gözleıi Maci• 
de'nin yüzündeydi, karımndakini görmiiyormuı 
aibi uzak bir bakııı vardı. Bir i.n böyle bekledi, 
aonra birdenbire ark .. ını dönerek çabuk adımlarla 
uzaklaıtı ve aokağın kC>ıesinde kayboldu. 

Macide iki ayak merdiveni yavaıça çıkarak 
kapıyı. çaldı. Fatma'ya yor&"ln ve kamının tok ol· 
duiunu, hemen odaıına çıkıp yatacağmı ıöyledi. 
Sokak Üıtündeki küçük od .. ı, ortalık kararmaia 
baıladıiı ve pençerenin önündeki li.mba henü:a 
yanmadıiı için, adam akıllı loıtu. Genç kız kolu • 
nun altındaki notaları bir iıkemlenin üıtüne bı· 
raktıktan sonra küçük, beyaz karyolasmın kenarı• 
na oturdu. Yüzünü ellerinin arasına alarak dütÜn• 
mele, daha doiruıu hatırlamaia çahıtı. 

Nabzı hala hızlı atıyor, batı hala ufulduyordu. 
Kendini toparhyarak Ömer'in aözleri üzerinde dü
ıünmek İıtedi. Aklına bunların bir kelimeıi bile 
gelmiyor, buna mukabil daiınık kumral .açları, 
gözlüklerinin altında ateı parçaları gibi yanan ve 
parhyan gözleri, konuıurken fevkalade ~üzelle
ıen ağzı ve insanm ruhuna sert fakat tatlı bir rüz. 
gar halinde yayılan ııesi ile hep Omeri görüyordu. 

(Sonu var) 

T ASHlH : dünkü içimizdeki şeytan tefrikamı •ın 
üçüncü aütununun son satırındaki yüzün kelimesi 
buzun olacaktı. Tashih ve itizar ederiz. 
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Mahkeme Röportajları 

................................................................................................ YURTTAN RESİMLER 
Aşikar bir surette sarhoş ... 

On dört sülôleye birden 
küfür yetiştirmek kolay mı 

Gece yarısı bir kör döğüşü 
Mehmed'in gizlenip inkar edilemi- 1 yıp kapıya inmiş .. Arkasından da ka

yecek kadar, polis diliyle "aşikar bir rısı Satı ... 
surette" sarhoş olduğunu anlamak için Mehmed'i de sanki şeytan dürtmüş. 
doktora muayene göndermeğe, mide· İki adım ileride evi varken, bu kapıya 
sine mil sokup kimyaneye yollamaga mıhlanmış kalmış. Derken İbrahim 
Jtizum yok. Yaptığı işlere bakmak ka- kapıda görününce aklı başına gelir 
fidir. l gibi olmuş. Fakat birdenbire niye uğ· 

Mehmed'in yaptıklarını me:.ak mı radığ~nı da. pek :arkeden_ıemiş. ~.ir 
ettiniz? Fakat bunları sayıp dokmek hengame, bır hercumerç, hır keçe ku • 
gayet güç. Ben size yapmadıklarını Hih kavgası başlamış. Mehmet altta, 
daha kolay anlatabilirim. İbrahim üstte bir epey müddet söğüş-
Başlıyalım Mehmed'in marifetleri - müş ve döğüşmüşler. 

ne.: Gürültü de bitişik evden, yani Meh· 
Vakit gece yarısına yakın .. Mehmet, med'in evinden duyulmuş, Mehmed'in 

kepenğini en son çeken meyhanenin karısı Ayşe de : 
en son çıkan, daha doğrusu çıkarılan - Efendimi öldürüyorlar, yetişin 
mtişterisidir. Ağaçlara sarı la sarı la komşular, can kurtaran yok mu ey üm
vitrinlerin önünde dinlene dinlene, şu meti Muhammet, diye bağıra bağıra 
yan senin bu yan benim diye iki tara- sokağa fırlamış. İbrahim'in elinden 
fa vuruna çarpma evine gidiyor. Mehmed'i kurtayım derken onun üs • 

Bu kadarla kalsa kime ne? Nihayet tüne de Satı çullanmış. 
bir hayır sahibi çıkar, koluna girer e • Şimdi sokağın orta yerinde gayet 
vine götürür, yahut hayırı daha çok 1 muva~e~eli bir döğfiş salın.esi vardır. 
seven bir başkası sırtına alır, taşır. Ha· ı İbrahım le M.~~.ı_net:. Ayşe ıle Sa~~:::: 
yır ... Mehmet hem yürüyor ( 1) hem, _:Je kadar .dog~.şmuş, ne kadar soguş
tenha sokağın iki yanındaki evlere, muşl~r bellı .degıl, yal~ız yorgunluk -
pencerelere baka baka laflar atıyor, 1 tan bıtap hır hale .gelıp ;yrıldıktan 
hem de ulu orta küfürler savuruyor. sonra, yerde Ayşe ıle Satı nın başla-

,. 

Mehmet, aklıyla şuuriyle değilse bi· rın~a~ kopmuş bi.~ kaç tutam saç, İb -
le, ayak yordamiyle kendi mahallesi - rahım le Mehmed ıq..de ş~rasından bu
nin hududuna girmiştir. Bu sokakta rasından a~~~ş ~an ızlerı k~lmış. . 
kimlerin oturduğunu bilir; bu yüzden, .o geceyı s~kunetle evle~ın.de geçır· 
küfürlerine bu sokakta karıştırdığı i- mışler. Ertesı sabah İbrahım le Meh • 
simlerin sahipleri vardır. met, birer pullu ~s~i~a il~ ~~~iye sara· 

Urfa'ya umumı bir bakış 

Pencerel r koşuşuyor, Mehmed'in yına koşmuş, bırıbırlerını darp ve 
haline gülu r ve başlarını içeri çek~- ta~kir" maddesinden mahkemeye ver
yorlar Küfu e gülünür mü diyeceksı- mışler. 
niz? Bazaı kahkaha bile atılır. Hele Alafranga bir ziyafet masasında 
ne dediğim ilmiyen biri söylerse... mevki a~ır gibi bir. e~kC:k bir ~adın, bir 

Ama tbrahım böyle düşünmemiş. erkek hır kadın dızıldıler. İşın tuhafı 
İbrahim Mehmed'in kapıbir komşusu- şu ki Mehmet: . . . 

1 
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Yurtta Milli Hakimiyet ve ~ocuk bayramı 
Siirt'te Bayındırlık çahşmaları 

Şehrin zaruri ihtiyaçları 
dur. o da, 0 ece evine geç gelmiş, ha- - Ben rahat raha~ evıme. gıdıyor • 
la uyumam tır. Mehmet bu sırada ka· dum. Bu ada?1 (Yanı İbrahım) bana 
pısından geçerken, kalabalık küfürlü pencere~en laf at.tı. Altınd~ kalamam 
bir cümleye İbrahim'in, karısının ve ya .. De:>:ıp başk hır şey demıyor. 

· birer birer başarılmak üzere 
hatta çocuklarının ismini karıştırmış- İbrahım d~ :_ . 

O k"fü lcr teker teker mahkeme· - Dcmcdığını komadı, cvlldıma A· 
tır. u ı· k··r·· ı d B k a· de tekrar 0 undu. Ama gel gelelim bu· Y_a .ım:v u ur ~r sa~r u. en .e~ ı · 
rada tekrar na imkan ve lüzum yok • s~nı dogmek ~ı~ d~gıl.' k~luna gırıp e
tur. Mehmet, İbrahim'in yedi batın e- vıne sokmak ıçın ındıydım; tekerlen
velinden tu muş, yedi göbek sonrasına di, yere yuvarlandı: ağzı burn~. k~na
kadar, bir çırpıda münasebetsiz söz • d~: .1.t8!.dırınca da sılle tokat ustume 
lerle tavsif etmiştir. yurudu. Davacıyım da davacıyım. De-

İçeride bunu duyan İbrahim derhal mekte mısırdır. 
pencerenin camını kaldırmış ve Meh· Hakim İbrahim'e: 
med'e sor:ml ştur: - Peki sizin bu kavganızı gören 

- Bu küfurler bana mı? var mı? Diye sordu. İbrahim sağ ko • 

Tahmin edersiniz ki lbrahim'in so- liyle şöyle geniş kavis çizdi: 
ruşu da bu kadar kibarca olmamıştır. - Hüüüü, dedi, bütün mahalleli 
14 sülaleye ufür yetiştiren Mehmet pencerelerden bizi gözlüyordu. 
böyle bir sualı cevapsız bırakır mı? _ Peki neye gelip ayırmadılar. 

- Sana be, sana söylüyorum. 
İbrahim bu suale bir darbımeselJe 

İbrahim a ızdan yayvan yayvan çı-
kan bu sözleri karine ile anlamış; fa • cevap verdi: 
kat hemen bunu takip eden bir araba - Esmayı üstlerine sıçratmamak i-
k~rü.fü hafıza ında güzelce hifzedebil-1 çin ... 
mıştır. İbrahim buna rağmen komşuların • 

- Peki ai eme .söyledilı:lerikn? dan kaç tane istenirse şahit getirtip 
- Gene s ylerım be, kor um mu . . 

d ? dinletebileceğini gayet kuvetlı hır ses· 
var sen en 

- Ya çocuklarıma, ya silsileme? 
Mehmet, k r kütük kafasiyle anla • 

mış ki ilk s vurduklarını İbrahim iyi 
anlıyamamıs başlamış tekrara ... Gene 

yedi göbek evclinden başlamış ve yedi 
batın sonrada karar kılmış. 

Bu sırada 1 rahim de fuzuli sözlere 

ve pencere munakaşasına lüzum gör • 
meden, merdıvenleri üçer beşer atla • 

le anlattı ; ve: 
- Söyliyeyim size hakim bey, dedi. 

Bozacı Küsmen, karısı Nazike, baldı -

zı Gülşen, arabacının Rıfat, anası Ha

lide ..• 
Biraz durdu: 
- Daha lazımsa, diyivirin, dedi, gö· 

ren o kadar çok ki. .. 
Şahitleri dinlenecek. 

- .~ . .,,~,.., -·~--

Yurdun her tarafında milli hakimiyet ve çocuk bayramının hara· 
retle ve nete içinde kutlandığını yazmıştık. Yukarıdaki resimler lz
mir'de yapılan töreni göstermektedir. 

k Kastamonu Adliye binasının temeli törenle atıldı 
Nevyork sergi heyetimizin reisi Vedat Nedim Tör ile sergi ge::eı o-

miserimh Nizamettin Ali Sungursav'ı bu resimde meşhur bokso~ .l~~k Kastamonu, 26 a.a. - Kastamonu kısa bir hitabede bulunmuş ve temele 
.. .. R ' b' . . • dım ışı ıçın Dempsey ıle başbaşa goruyorsunuz. esım, ır ıçtımaı yar adliye binasının temel atma merasimi ilk harcı koymuştur. İnşaata süratle 

Dempsey ın adından istifade suretiyle tcrt~p e~ile~ bi~. müs~mer:~e çı~- bug'".n saat 9.30 da kalabalık bir da· devam olunarak bu seneki tahsisatı ile 
ınıştır. D mpsey, kuvetiyle şöhret bulan bır mılletın mumessıllerının mu- vetli huzuru ile yapılmıştır.. Bando- yapılacak kısmı mevsim sonundan 
samered olduğunu haber alınca bir hatıra diye böyle bir resim çıkarmak nun çaldığı istiklal marşını müteakip 
arzusun bulunmuştur. vali ve parti başkanı B. Avni Doğan 

önce bitirilecektir. 

Vali konağının temel atma töreninden bir görünüı 

Siirt (Hususi) -Coğrafi durum itibariyle gerek toprak mahso
latınm pek çok ·nevilerini yetiıtirmesi gerek endüstri tesislerine 
kabiliyeti itibariyle medeni inki,aflara çok müsait bir belde oldu
ğu halde şimdiye kadar mahrumiyetler içinde kalmıt olan Siirt 
bugün çok kuvetli inkişaflar arifesindedir. 

İlbay ve belediye reisi Bay İzzettin 1 
Çağpar gelir gelmez memleketin bü
tün vaziyetini öğrenmiş ve hemen ic
ra safhasına girmiştir. 

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından bi 
ri su, diğeri elektrik idi. Bunlarla 
daha Ankara'da iken meşgul olmuş o
lan vali buraya gelince de ilk iş ola
rak bu davaları ele almıştır. Su Bu. 
tan çayından getirilecek idi. Bu iş 

eksiltmeye konulmuş, işi yakından ta· 
kip için Ankara'dan bir su mühendisi 
istenmiştir. Belediye bütçesine konan 
tahsisatla elektrik tesisatına da yakın 
da başlanmak üzeredir. Şehir, bu sene 
ortalarına doğru bu iki mühim ihtiya· 
cını gidermiş olacaktır. 

Bunlardan başka şehirde hal tesisi, 
modern mezbaha ve fırın inşası, park· 
lar yapılması gibi esaslı teşebbüslere 
girişilmiştir. Eski şehrin bütün bina
ları cas denilen ham alçıdan yapılmış
tır. Sevkleri de pek dar bulduğundan 
umumi vaziyeti itibariyle gayri sıhi 

olan eski şehrin imarına çalışılmak

la beraber bunun yanında yeniden bir 
şehir tesisi belediyece karar altına a
lınmıştır. 

SokakJarın akasyalarla süslenmesi 
için ağaçlar ısmarlanmı§ ve gclmeğe 
başlamıştır. Şehrin toprağı tuğla ima
line gayet müsait olduğundan ve ki
reç menbaları da bulunduğundan bu 
gayri sıhi cas inşaatı menedilmiş ve 
tuğla ocakları açtırılmıştır. Bundan 
sonraki bütün inşaatın bu suretle ya
pılması kararlaştırılmıştır. Birkaç se· 
neden fazla dayanmıyan bu cas evler
den de şehir balkı kurtarılmıştır. 

Kütahya'da 
çahşmalar 

Kütahya, (Hususi) - Şehrin ağaç• 

landırılması işine hararetJe devam e· 
dilmektedir. İlk iş olarak merkezdeki 
fidanlık yanında 100 bin metre mu· 
rabbalık geniş bir saha hazırlanmıştı. 
Bu sahaya ağaç bayramı münasebetiy• 
le 11 bin fidan dikilmiştir. 

Elektrik işi 
Belediye elektrik santralı için ıs• 

marlanan 125 er beygirlik iki dizel 
motörü şehrimize gelmiştir. Montaj 
işinin 20 güne ka~ar biteceği zanne • 
dilmektedir. 

lstasvondaki kavis 
Ana hattan geçen trenlerin ıehri• 

mize uğraması için ıstasyonumuzda 
yapılacak kavis sahasına ait istimla1' 
muamelesi bitmiştir. İnşaatın bugün• 
terde başlı yarak bir iki ay i<"cınde •bi• 
tirileceği tahmin edilmektedır. 

Konya kil öğretmen okulu 
talebeleri Menin' de 

Mersin, (Hususi) - Konya kız öl• 
retmen okulu son sınıf talebelerindetl 
52 kişilik bir kafile tetkiklerde btl 
lunmak üzere şehrimize gelmişlerdi!· 
Misafirlerimiz Yenice'den karşılal1' 
mışlar ve akşam belediye tarafındaıt 
şereflerine bir ziyaft verilmiJtir. 



Beyaz perdeden çehreler 
• 

lrene Dun ne 
1 rene Dunnc amerikalıdrr. Missisipi nehrinin kollarından biri O• 

lan Ohio ırmağı kenarlarında atları ve koşulariyle meşhur bir 
kasabada, Luizvil'de doğdu. Romantik bir hava içinde büyüdü. 

Babası gemi yapardı, hatta kendi vapurları da vardı. Missisipi neh -
rinde işliyen vapurlar Ohio ırmağına kadar çıkardı. işte lrene Dunne, bu 
güzel vapurlarda, en muhteşem tabiat manzaraları içinde bu nehirlerde, 
ormanların vücuda getirdiği çiçekli kasabaların altında gider gelir ve ge
zer, gezerdi. 

Amerika'nın bu fevkalade tablolarım gece gündüz temaşa eden hene 
Dunne daha erkenden melankolik 'uir kız olmuştu. Genç kızın çocukluk 
hatıralarının bu melankolisi, çevirdiği bütün filmlerde goze çarpar. 

!rene Dunne evela tiyatroya, sonra sinemaya, gi.izel şarkılariyle geç -
ti. Genç kızın musiki terbiyesi pek erken başladı· Bu terbiye Sen Lui ma· 
nastınnda da devam etti. Şikago'da konservatuarda İtalyanca ve fransız
ca öğrendi. Bilhassa güzel konuşmasını çok istiyordu. Muvaffak da ol
du. 1926 da mektebi bitirdi, diplomasını aldı . Mektepten çıkınca derhal 
musiki hayatına atıldı. Bir çok tiyatrolarda soprano sesiyle piyesler tem
sil etti. 

Nihayet, lrene Dunne, temsil ettiği müzikli komedilerle sinemacı
ların nazarı dikkatini celbetti. llk sinema D"ukavele1erini imzalı· 

yarak 2 film çevirdi. Evlendi. Richard Dix'in yanında büyük şahsi muvaf 
fakiyetler kazandı. Artık muvaffakiyetten muvaffakiyete koşuyordu: 
Kendisini artık büyük bir komediyacı, heyecanlı ve kudretli bir trajedı 
artisti diye tanıtmıya başladı. Komedide çok muvaffak olmuştur:w. 

lrene Dunne ince uzun, siyah saçlı bir kadındır. En çok sevdıgı şey 
ıapkadrr. Gayet zarif fakat o kadar da sade şapkalar seçer. Gözleri ma • 
vidir. Dünya'?1n güzel dişli kadını, denebilir ki lrene'dir· 

G üzel, ve herkesten apayrı bir başkalığı vardır.Holiwood stüdyo
larında lrene·i adeta taparcasına severler. Çünkü gösterişsiz, 

blöfsüz bir kadındır. Hele sinema direktörleri onun adetlerini, tabiatla -
rını 0 kadar beğenirler ki ... lrene Dunne, stüdyoya vaktinden evel, hatta 
bir saat evel gelir: orada o gün neler yapacaksa onların planlarını okur. 

lrene Ounne, büyük bir artist, dilber bir kadın ve sinema şehrinin en 
muadil sakinlerinden biridir. 

Annabella bu
gün, bütün Ame· 
rikanm hatta bel
ki de bütün dün
yanın en çok 11ıp· 
ta edilen kadını· 

dır. Çünkü bu gÜ· 
~el artist, biribiri 
arkcuına, talihin 
birçok lutuflarına 
mcuhar olmuştur. 
Geçenlerde Bue • 
noa Ayreş' e yap • 
tığı bir aeyahatte 
Arjantin cümhur 
reiai kendiaini ka
bul etmİf, daha 
.sonra B. Ruzvel· 
t'le :.evcesi Anna· 
bella';yı br;yaz &a• 
ray' da karıılarnıf· 
larclır. Fakat en 
mühimmi, onun 
genç ve emel a
merikan jönprÖm• 
yeşi Tyrone Po
ver'le evlenmen· 
dir. Esasen, bu 
genç ve biribirine 
çok uygun çifti 
aon :zamanlarda 
birlikte görenler, 
böyle bir rivayet 
çıkarmışlardı. Ni
hayet bu şayialar 
hakikat olmuf bu
lunuyor. Yeni ev • 
liler bal aylarını, 
Tyrone Pover'in 
Grar.e Moore'dan 
'15.000 dolara sa· 
tın aldığı muhte • 
fem villada geçi • 
receklerdir. 

ULUS -3-
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Paristen bildirilğine göre bu gün-
lerdeFransa'da bulunan Luise 
Rainer, bir amerikan firması o· 

lan Columbia Pictures he!Mbma 
Paris'te çevrilecek olan bir film
de rol alacaktır .. 

• 
"Biiyiik Vals .. filmini çeviren .<»:ihne-

vazrımn adı Walcer Reisch'dir. 
Son senelerin En güzel "Viyana 
filmleri .. ni bu kudretli sahne va
zu çevirmiştir. 

• 
Norma Shearer, Joan Cravvlort ve Ro

salind Russell H olivut'ta yeni 
bir film çevirmiye başlamışlar· 
dır. Bu film yakında bitecektir. 

• 
Mae West , yakında stüdyoya dönecek

tir., Orada kendi filmini bizzat 
kendisi çevirecektir: filmin a
daptasyonu, senaryo ve her şeyi 
Mae West'in olacaktır. 

• 
Deanna Durbin yakında bir film çevi

recek. Yıldızın bu filmine meş

hur artist Charles Boyer iştiralc 
edecektir. 

• 
Paul Muni tarihi meşhur simaları per· 

dede mrıvaffakiyetle temsil eden 
ve bununla şöhret kazanan bir 
artisttir. Bundan eve/ Pastör,Zo
Ja, Juarez rollerinde çok muvaf
fak olan Paul Muni, §İmdi de 
Bethoven olacaktır. 

frene Dunne ve Charles Boyer birlikte çevirdikleri son filmlerinde • 

~w ı o· ,. o t ısney ın 

yeni projeleri 
Miki F are'nin babası, Pamuk 

Prenses filminin meşhur yaratıcısı 
Vail Disney, Belçika'nın filozof ıa· 
iri Moris Meterling'in "Mavi kuş,, 
ismindeki piyesini filme alacak di • 
ye söyleniyordu. 

Belçikalı şairin bu kıymetli ve li· 
rik piyesi, iki çocuğun hayaller ale· 
minde yaptıkları seyahattir. Bu pi· 
yeste su, ekmek, ateş tıpkı insan gi· 
bi konuşur. iyi ve kötü arkadaş ha· 
line gelirler ve bu iki mini mini yav· 
ru ile muhavere ederler. 

Valt Disney'in "Mavi kuş" u fil. 
me alacağını işiten gazrteciler, 
Fransa'mn Nis şehrinde oturmakta 
olan Moris Meterling'i aramışlar· 
dır. Fakat ıair evinde bulunmadığı 
için kansına sormuşlar: 

Sizin "Mavi kut" u .Valt Diı· 

Şarlo 

Hollivud artistleri 

Avrupa'ya gelmiye 

cesaret edemiyorlar 
Amerika'dan, her sene Avrupa'nın 

büyük merkezlerine ilkbahar ve yaz 
aylarında takım takım artist gelirdi. 

Fakat bu sene Avrupa haritası renk
ten renge girerken anlaşılan artistler 
Atlas denizini aşmağa cesaret edemi
yorlar. 

Bununla beraber Avrupa'dan gelen 
haberlere göre Stan Laurel, Marlen 
Ditrih. Luiz Rainer ilkbahar sonları
na doğru fransız stüdyolarına döne
cek ve yeni filmler çevirecekler. Nor
ma Şerer'in de geleceği söyleniyor. 

A nna Be/la, Myrna Loy, Tyrone Po
wer, Louis Bromfield'in güzel 
romanından adapte edilen yeni 
bir filmde rol alacaklardır. 

Son zamanlarda sinema aleminde An
na Bella ile Tyrone Power için 
çok hararetli dedikodu olmakta· 
dır. Bu filmde, iki artistin bir· 
Tikte rol almaları, bu dedikodu
yu bir kat daha artırmıştır. Hal
buki bu iki artist yazın evlenmi· 
ye karar vermişlerdir. 

• 
Meşhur sahne vaz11 William Fyf/e, 

Edgar Wallace'm lıir romanını 
sahneye koymuştur. Meşhur mu
harririn romanı, lfıyik olduğu 
değerde temsil edilmek için fil
min iç ve dış sahneleri kemali iti
na ile hazırlanmaktadır. 

e 11 i s i n e !"' ..................................................................................................... , 
1 Luise Rainer Paris'te l 

Şad; Ş~n~c~ !.! günü 50 l 
yaşına girdi. Fakat büyük komik gös
terişi, alayişi sevmez. Doğumunun dö- ı 
nüm gününün yaklaştığını söyliyen 

-
arkadaşlarına: 

"- Ben varken sakın doğum yılın
dan falan bahsetmeyin. Ne çiçek iste· 
rim, ne çörek, ditordu. Artık stüdyo
da ve Şarlo'nun evinde bu emirleri 

;, kulaktan kulağa fısıldanmağa başladı. 
Bundan başka Şarlo ne kart istiyor, 
ne de tebrik ..• 

Şarlo ile Greta Garbo bir noktada 
birleşirler: Muziplik. 

Holivut'ta ikisi de bununla şöhret 
almışlardır. 

Dünyanın en meşhur komiği olan 
Şarlo için yakınları diyorlar ki: Şar· 
lo hiç birşeye "metelik vermiyen" bir 
adamdır. Kainatla alay eder. Kendisi
ne gülündüğü kadar o da başkaları
na güler. Şarlo bu hareketiyle bizzat 
kendi doğumunun yıldönümiyle bile 
alay ediyor. Etrafındakiler hatırlat -
masalardı, unutmuştu bile ... Şarlonun 
stüdyosunda bugünlerde müthiş bir 
faaliyet vardır. Şarlonun son filmi 
diktatörler hakkında imiş. 
Söylendiğine göre Şarlonun bu son 

filmini seyredenler diktatörlere nef· 
retle güle güle katılacakmış. Onun 
için bu filme "Yıkıcı film" nazariyle 
bakılmaktadır. 

ney filme alacakmış, haberiniz var
mı? 

- Haberim yok: şimdiye kadar 
buna dair bir §ey konuıulmadı. 

Fakat Bayan Meterling gülerek 
demiştir ki : 

- Valt Disney dahi bir sanat· 
kardır. Meterling onu o kadar se
ver ki ... Atlas denizinin Öle tarafla
nnda ne yapıyor ki? Valt Disney 
buralara kadar keşki geleydi! "Ma
vi kuı" un kafesini kendisine açar- \ 
dık.... 1 

Kendisini geçenlerde "Büyük Vals" filminde takdirle seyrettigimiz Luisı 
Rainer bugünlerde Pariste bulunmaktadır. Kendisini görenlerin söyledik
lerine göre, bu artistin iki kusuru vardır: mahçupluk ve "hırpanilik" ... O 
da Garbo gibi, kılığına kıyafeti11e /ıi' itina ~östermemektedir .. 



tılgiliz kabinesi mecburi 
askerlik hizmetini kabul etti 

lngiltere'de mecburi askerlik 

hizmetinin kabulünden sonra 

Fransız gazef.eleri -
kararı alkışhyorlar 

Berlin'de 
üç gün .. 

(Baıı 1 inci sayfada) 'ni bildiriyor. 
göre bu gece yarısına kadar kıta or - Romadaki İngiliz maslahatgüzarı da 
dosuna yazılacak 20 yaıında gençler hariciye nezaretine giderek tebligat
mecburi askerlik kanununun ihdas e- ta bulunmuıtur. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

çin, ıehrin bir kısmını tanınmaz 
hile getiren muazzam inıa ve İ· 
mar hamleleri olmuıtur. Bunlar
dan biri eski Kayaer aarayınrn ö
nünde batlıyan yolun; Unter der 
Linden caddeıinden sonra, 30 
küıur metre genitliğinde devam 
ederek, Şarlotenburg caddesini 
de içine alıp yeni spor sahasına 
kadar 20 kilometre uzunluğunda 
bir ıehrah vücuda getirilmiı ol
masıdır. Rayhıtag önündeki eski 
Zafer abidesi, timdi, bu ıehra
hm ortasındaki meydana nakle-

deceği rejime tabi tutulmıyacaklardır. yola çıkan inııiliz ulrerleri 
Malumatlar edilen hükümetler Cebelüttarık, 26 LL - İngiliz kıta-

Londra, 20 a.a. - Press Associati - tarını nakleden Doseyshire gemiıi 
on, Fransa ve Amerika hükümetleri - Southampton'dan buraya gelmiıtir. 
nin mecburi askerlik hizmetinin ka - Argyll and Welıh alayının efradı
bulü hakkındaki ingiliz hükümeti ka- nı taııyan Somersetıhire, bu sabah 
nnndan resmen haberdar edildikleri- prk istikametinde hareket etmittir. 

Almanya ve İtalya, karan bir tehdit 
mahiyetinde görüyorlar 

111111111111111111111111 
Parla, 26 a.a. - Matbuat müttefikan lngiltere'nin mecburi askerlik 

hizmetini kabul etmesini alluılamakta ve lngiltere tarafından aarfedilen 
gayretlerin totaliter devletleri harbe girmenin kendileri için bir delilik o
lacağına ilmi edeceğini kaydetmektedirler. 

B. Çemberleyn diyor ki: 

Harp yapmıyorum, harbı 
önlemeğe çalışıyorum 

] ur - Eko dö Pariı diyor ki: ~ dilmiıtir. Bu caddeyi, yukarıda·n 
"Daha ıimdiden Avuıturalya ile ce- M r N 1 aıağı katedecek ikinci bir cad-

nubt Afrika İngiltere'yi taklid etmek aca azı r a rl denin de inıasına ba1lanm1Jtır. 
tedirler. Bu memleketler büyük harp- • yeni cadde Berlin'in dııarıdan 
te Franıız cephesine mükemmel kıta- CÜ mO rteS 1 Q Ün Ü gelen trenlere mahsus iki yeni is
lar göndermiılerdi . ., 

(Baıı 1 inci sayfada) 
ilin edilmeden yapılamıyacağı farazi
yesi üzerine müesseıtir. Umumi şekli 
itibariyle, timdiki seferberlik usulü -
müz alikadar dairelerin harp tehli
kesi halinin mevcut olduğunu evci
den il n etmelerini derpif eylemekte
dir. • Jsul ihdas edilirken hiç şüp
hesiz harbin pek yakın olduğuna ka -
naat hasıl olduğu zaman bu ilanın ya
pılabileceği düıünülmilıtü. 

Harp yakın ııöziiluneıe bile ... 
İmdi, hilen bir harp çok yakın gö

zükmediği halde de umumi vaziyet o 
kadar emniyetsiz ve kararsız olabilir 
ki, halkı teli§a dütilrmemek için or -
talıfı velveleye vermeden ihtiyat ted
birlerin ahnmaıı arzuya pyan olur. 
Buna binaen hükümet kendiıine mem
leketin ihtiyat kuvetlerini ıilih altı
na çalırmak imkinını verecek olan 
bu kanun Jiyihaaını meclise tevdi ka
rarını vermiıtir. 

Muvakkat mahiyette olan bahis 
mevzuu kanun ile d ha sonra bahsede
cek olduğum diğe bir kanun layiha -
aımn hükümete l umunda müstace
len harekete geçmek imkinını vere
cek v~hile gecilaneklisin kabul edi
leceğini Umit ediyo um. 

Harp yapmıyorum, laarbe mani 
olmaya çalqıyorum 

Htıkllmet bu kanunu tevdi eder
ken, aon aylar zarfında mecliıinizin 
mUttehlt turiblyle buı A"ftUpa dev -
)etlerine brıı alı mıı olan tubhtıt
Jeri ve bu taahhütlerin tatbiki vasıta
larını da nazan dikkate almıştır. 

Ban memleket e e kartı yaptığı
mız taahhütleri ve halen diğer bazı 
hükümetlerle yap ıtımız g6rüımeleri 
tekrar etmek lüzumauzdur. Harp yap
mıyorum, harbe mani olmıya çalışıyo 
rum. her türlü tahakküm teşebbüıü
nün önüne geçmek hususundaki azmi 
mizi biltlin dünyaya en iyi bir ıurette 
ilbat için müe11ir çarenin, •ilahlan
ma aahuında bap d lımız muazzam 
esere illve olarak mecbı.:rl ukerlik u
ıulünü kabul etmekl ğimiz olacağı i
§ikirdır. 

Gönüllü usulünün ziilı 
Bu kanaatimizde biltun demokrasi 

devletleri ezcllmle Avrupa'daki dost
lanmu müıterekti . Komtu memleke
tin hayatını ve aıleainin istikbalini 
feda ederken, herbup bir Jdımenin 
zevkiyle meıcuı olmaını temin eden 
timdiki gönüllü uı lUmilzde Afikir 
bir zaaf mevcuttur 

Umumiyetle ileri ıilrlllen fikre g8-
re, mecburi hbme bir harp hatlar 
bqlamu tatbik ed lebilir ve §imdiye 
kadar da bant zamanında bayle bir 
karara müracaata Uzumu hiuedilme
mittir. Bisnt ben dahi zamanında 
mecburi hismet uı üne bu tqril dev
re sarfında müracaat edllmiyeceii 
hakkında aelefim tarafından yapılan 
beyanatı teyit etmıı bulunuyorum. 

Harp laalinJe Jeiiliz ama. •• 
Gerçi timdi ha p halinde değiliz, 

fakat memleketin mücadeleye ,hazır 
olmak için bütün menbalarına müra
caat ettiği, barııın muhafazasına olan 
itimadın baltalanmıt bulunduğu ve 
bir harp vuku bulduğu takdirde bu 
harbe birkaç hafta zarfında değil bir
kaç saat zarfında gırmiye mecbur ka
lacafımm bütün dunyanın bildiği 1u 
zamanda, anladığımız minada barı§ 
halinde olduğumuzu biç bir kimse id
dia edemez. 

Bu mesele hakkındaki kararımızı 

defittirmekliğim zın diler bir sebebi 
de kanunun barııın muhafazaıında 
müeuir bir rol oynamıya azmetmit ol 
dutumuzu göıtermekteki kıymetidir. 

Attlee'nin bır müJalaaleai 
Arzettiğim kanun liyibuı mucibin 

ce, uzun ıürebile ek bir ııkıntı dev
reai için kara ord ıunan buı ıınıf
larını ve hava müdafaa ıiıtemimizi 
takviye makaadiyle de mütemmim bir 
kadronun ıilih altına alınmuı icabe
decektir.,. 

Attlee, hüküm tın bu ıuretle evel
ce yaptığı ve bir ay evet tekrarladığı 
bir teahhüdü nakzettiğini müdrik o
lup olmadılını Çemberleyn'den aor -
duğu zaman muhalefet 11ralarıadan 

os lllJ7ti7b s s es u a............-ıt 

Fon Ribbentrop çok 

meşgul olduğu için 

8. Henderson 
müsteşarla 

görüşebildi 

Alman Hariciye Nazırı lon 
Ribbentrop 

Berlin, 26 a.a. - Salahiyetar bir 
menbadan bildirildiğine göre İngil
tere sefiri Neville Henderaon, dün 
Fon Ribbentrop'tan bir mülakat iıte
mipe de nazır "bugün vakti olmadıiı, 
fakat aefiri yarın ö~leden sonra kabul 
ec!ebileceği., cevabını 'lermi§tir. 

Hariciye mÜlteprı Fon Weiaae
ker, saat 12.15 te hariciye ne.ıaretinde 
İngiltere elçisini kabul etmiştir. 

Hendenon bugün hariciye millte

'd k taıyonunu (ıimal ve cenup iıtaa-
YarJım uaiJlerinin malıal Beri in e olaca yonlarını] biribirine bağlryncak, 

neticeai bahıettiğim caddeyi köprü ile 
Pöti Parbyen ıöyle yazıyor: Berlin, 26 LL -Macar Baıvekili i- geçecek, ve altında ayrıca met-
"Polonya, Romanya ve Yunaniıtan, le hariciye nasın cumartesi gilnü bu- ropoliten bulunacaktır. 

İngiltere'nin brarım kendilerine ya- raya gelecek ve alipm yemefini Hit- ikinci yenilik dünyada birinci-
pılan yardım vldinin maktll bir neti- ler'le yiyeceklerdir. liği kazanacak ve belki de uzun 
ceıi olarak kabul etmektedirler_ Misafirler erteıi ıün yemekte von müddet muhafaza edecek olan 

Jurnal gazeteıi f(Syle diyor: Ribbentorpun misafiri olacaklar ve Tampelhof'daki tayyare meyda-
"l ·ıt k&--L bi harbi UL ıonra 1 mayıı -nliklerine ittirik e- O ngı ere çı ili&& r n • .- nıdır. ç ıene ev el ıene bu tay-

günlerinde Avrupaya büyük harbin deceklerdir. yare meydanı belki en ileri olan-
ıonunda gönderdifi miktarda kuvet- 1 b 
ler sevkedebildifi takdirde orta Av- K • d ardan iri idi. Tayyarenin bu-
rupa devletlerinin plim ıuya dilıer. anton cıvarın a günkü ıeyrüıefer hayatında al -
Teruinin göri timdi kati ıurette I dığı ehemiyete bakınız ki timdi 
garp devletleriyle müttefiklerinden ça rpısma ar bütün o binalar yıkılmaktadır. 
tarafa efilmit oldu." Yeni istasyonun yalnız merkez 

Yeniden bacladı binasının teraaalarındaki tribün-
/talyan •asefelerinin filıri ~ lerde 80.000 kiti hava ıenlikleri-

Roma, 26 LL - Gazeteler tarafın- 26 ç k. · j ni ıeyredebilecektir. Bir ıeneye dan tafalllt verilmeden neıredilen Hongkong, La. - e ıaı a ansı 
tnıiltere hükllmetinin mecburi uker bildiriyor kadar bitecek olan binalar gnı • 
lik uıulilnil kabul etmek huıuıundaki Bir çin müfrezeai Kanton ıehrinin punun yalnız bundan aonraki 
kararı hurda Almanyayı korkutmak ıimalinde Pe-Yunnapn japon tayya- kısmı için, bizim bir kaç Y eniıe
için bot yere yapılan bir teıebbüı ma- re hagarını iteal etmiıtir. Hangarda hir'llk aap sağlam yapıların kal
hiyetinde telakki edilmektedir orta çin cephelerine baskın yapacağı dırılmakta olduğunu söylersem, 

Birltaç aylık talimden sonra bir as- anla§ılan bir çok bombardıman tayya- tqebbüıün ebadını kavrıyabilir-
kerin yeni ıilahları kullanamıyacağı releri bulunmuıtur. ıınız. 
söylenmekte ve lngiltere'nin berri bir Çin lntalan, Hua-Haien ve Tsen- Şimal denizinden Baltık deni-
devlet rolü yapmağa henib buır ol- çeng tchirlerini sabtettikten aonra zine kadar. nehirler arasında 
madığı ilive edilmektedir. muhtelif Uç yoldan ileri hareketlerine doirU aeferi temin eden tertibat-

Berlin mala/illerinin liltirleri de~..ı~tmek~edl ':!.er. hrSamt~ .ıaek~iın- tan en aonuncuau, Berlin tehirin-
ne ;r- .. yen ao ., .. fC e yırmı ı o- d bi ·ı "d 1 A 

Bertin, 26 a.a - Siyaıt mahfillerde metre meaafede bulunmaktadır. Top en raz ı erı e y~p~ mııtır. -
İngiltere'de mecburi aıkerlik hizmeti seıleri Kaaton'a ıeliyor. Japoplar- ralannda 25 metre ırtifa farkı o
teıial buauawıda Londra bWdlmetin- dan llOO fJltl ftl'dar. ı.. iki nehir arumcla, 'bildillmis 
ce ~ı~ kara ~llter d .. ıetlerln dl Hongkong, 2«5 a.ı. _ tn ajansı bil- •tra 11Ta kanallar erine bu tan
n~~.ızmın~ k~rşı bır mu~ave~et te§eb diriyor: da ilk eaer olan bir aıanaör İllf& 
b~su mabıyetınde telakki edılme~~- Tie-llen'e mukabil taarrua yapan eclilmiıtir. Bu aaanaar, demir ha
d~r. F~kat bu mahfiller ~ltere nın in kuvetleri J•-'••a mühim sa i- vuzlar içine aldığı kanal parçuı-
bır mucadeleye girmesi ihtımali ve ç ...,....- · y • • d k" • ·1 be be 

k i .. k 11 f' . ~· . at verdirmitlerdlr. Bet mllbım mınta- nı, ıçın e ı ıemı ı e ra r qa-
aa er mu e e ıyetın verece,..ı netı- dl i İ · d" kte d" ak 

1 hakk d Ü h . har k kada iltirdat e im ıtir. ı ın ırme ve ığer suya n -
ce er ın a ı p e ız etme te- 1 kt d" Amel" kad 
dirler. Almanya'nın hiç bi,ı' ıeyle kor- Çinlileri~ Honıkong civarında etıne e ·~· ıye o ar 
kutulamıyacafı aynı mahfillerde 'l(fy- Nan- Lliao-Tao adasını da ceri aldık- kolaydır kı saatte 6.000 ton de -
lenmektedir. Iarı bildirilmektedir. niz vaııtaıı inip çıkabiliyor ve 

Hınıt -Yugoslav göriipneleri• 
teh• lllll•lllClk 

Honan'ın timalinde Sarı nehri ıe· galiba her ıemi bizim para ile 
çen çin kıtalan Menı- Tıin tehrini yanın lira kadar bir ücret veri
iıtirdada munffak olmuflardır. Dilt
man çekilmektedir. 

yor. 

priyle yaptığı görüımesinde ingiliz Belgrad, 26 a.a. - Baıvekil Tıvet
bükümetinin Ruzvelt mesajına tama· koviç, Hırvat lideri llaçek'le Hırvat 
men iıtirik ettiğini bildirmit Ye Lon- meseleıinin kati olarak halli müzake- X Br•tla/av• - Slovak hükümetiy
dra'nın mecburi aıkerlik hismetini relerine devam etmek üzere bu sabah le ekonomi milsakerlerinde bulunmak 
kabulü hakkındaki karanm tebliğ ey Agram'a gitmiıtir. üzere bir italyan deleıeal Bratlılava-

Yeni ıpor meydanı, her ba
kımdan, ancak hirika kelimeıi 
ile anlatılabilir. Fakat bu aayııız 
taiaat arasında beden terbiye
ıinin spor kadar, belki de daha 
~zla yer aldıiını ıörmek bizi 
clüıündürae ıerektir. Gittiiimiz
de hiç bir maç yoktu: fakat her 
taraf bet yaıındaki çocuklardan 
itibaren, yüzlerce kız erkek be
den idmanlan yapan alman 
ıençleri ile dolu idi. 

lemiıtir. , Baıvekilin Maçeke ile yaptılı ıö- ya ıelmittir. 
Bertin, 26 LL - Fransa mn Al- rüımeler saat 17 den 19 8 kadar ıilr- X Belgr•d, - Yuplav ticaret ve 

büyUL 1 • • ..ı. ı d bu endüıtrl nann Tomiı'- Millno fua -manya • e çııı \,;OUn on re müıtilr. Yarın da devam edecektir. P 

B 1. • imi · rındaJd yuplav pavvonunun ldi-t aabab erme ıe ıtır. Yarın bir anla•nuıı imza edilecek fakat ., ır-
r-- resminde bulunmak üzere !talyaya ha 

OtTOS a a a a a:noıs ıoooıns O& bir kaç &ünden evci neıredilmiyecek- reket etmlıtir. 

L hüküm · • tir. ı X Berllıı - Bedin belediye reiıi 
alkıt tufanı aopmuı ve etm ı1- Bqvekil yarın Beıırad'a hareket e- Lib6ert tarafından davet edilen Ro _ 
tifaıını iıtiyen aealer ititilmittir. decektir. 

1 k · tak ma vallıi prena Colona ile refikası 
Attlee, bu kanunun mem e etı • Maçek pazar &ünü hırvat milli tem- Berline ıelmltlerdir. Burada birkaç 

viyeden uzak oldutunu partiler ara - ıil heyetni lçtimaa dlvet ederek an- gün kalacaklardır. 
ıında ihtiliflar çıkaracafını ve tid - Iqmayı teblii edecek ve an1qma X Belgr•d - BUkrqe ptıhekte o
detli bir muhalafetle karfılapcafını heyet tarafından tasvip edildlil tak- lan lmçre ticaret heyeti, Yqoalav-
bildirmittir. dirde gelecek hafta Belırad'a ıele- yada mllhlm miktarda mıaır almü 

Mümlıereler haPn Jevam cektir. Bu ziyaret eanaıında anlqma- imklnlarmı uqtırmü Gsere Belırad 
eJecelt. nın metnı neıir ve anlqmayı tatbik da tevakkuf etmittlr. 

edecek olan yeni hükilmet tqkil edi- X K•unas - Kaunu italyan hafta-
lecektir. ıı Cilmhurreiıi Smetonan'ın huzurun

da bir italyan aanat eerıiıiyle açılmıı 

Bura teaiaatını ,Ucuda getir
mekte büyük hizmeti olan umu
mi katibin Ankara'ya müıavir o
larak almdığını, alman sponı 
Führer'inden haber aldık. Ken -
disi Ankara ıtadyomu tamam
lanmadıiı ve lıtanbul atadyo
muna henüz bqlanacaiı zaman
da ıeliyor. lıte fikirlerinden 
tam yerinde ve zamanında iati -
f ade edeceiimiz bir mütehaaaıı ! 

F.R.ATAY 
Çemberleyn verdifl cevapta, vicda

nının tamamen mlllterih olduğunu 
aöylemiı ve bu aösler de mukabil al
lntlarla karıılanmııtır. 

Çemberleyn ıCSzlerine ıu ıuertle 
devam etmittir. 

Yeni bir İngiliz 11rhhsı 

denize llJdlrll•ek 

tır. Maarif nuırı Dr. Blıtraı, açılıı D I Memelde f ..LlıleJ 
nutkunu aöylemiı ve İtalya ıefiri Di- iRi il YI ltuı 

"- İçinde bulunduğumuz vaziyet 
ve prtların tetkik edilince bunu bir 
''barıt hali" diye tavsif imklnı olma
yacağı anlaplacaktır." 

Attlee'nin diler bazı auallerine ce
vap veren Çemberleyn, mecliıin ya -
rınki celıesinde müzakereye devam 
imklnını bulacağını bildirmiıtir. 

Sinclair, Çemberleyn'in teahhlldll -
nü değiıtirmeden veya iptal etmeden 
önce niçin muhalefetle iıtiprede bu
lunmadığını ıormuı üzerine, Bape
kil bunun hlç bir maksatla olmadıfı
nı ve fakat son gilnlerde hidiıelerin 
çok bilyUk bir ıüratle inkipf etmeıin
den ileri geldiğini temin eylemittir. 

HükUmet bir çok meseleleri tetkik 
mecburiyetinde kalmıt ve Attlee ve 
tredünyon konıeyi haaiyle ancak bu 
sabah iatipre imkinım bulabilmittir. 

LorJlar lramaruınJa 
Londra, 26 a.a. - Stanhopc Lord -

giura, bu nutka mukabele etmittir. 
X VeMdik - İtalya kıralı "Paolo 

Veronese" ıergiıinin açılııında bu -
Londra, 26 a.a _ 3 mayııta denize lunduktan 10nra deniıci llıeıini, fa -

indirilecek olan .. Prince of Walea" §iıt partiıinin villyet merkezini ve 
zırhhıı "Nelaon'" ve "Rodney" e na- Venedik fafiıt partiai federaıyonu 
zaran ~ıtla derecede ıUratll ola- dairelerini ıiyaret etmiıtir. 
caktır. "Klng Georıe 5 in eıi olan X Kahire - Bil~ manevraların 
"Prince of Waleı'" ıırbİ111 14 puıluk aon kımıı timdi İıkenderiye civann-
10 top, 4 bir çeyrek puıluk 16 top da milli müdafaa nasın da hazır ol
ve küçük çapta daha birçok toplarla dufu halde cereyan etmektedir. 
techiz edilecektir. X Rom• - İlk deniz itleri kongre-

lar kamaruında, Çemberleyn'in avam 
kamarasında yaptılı beyanata benser 
beyanatta bulunmuıtur. 

li 3 mayııta Capltol'da açılacaktır. Bu 
ıuretle bütün dünya ticaret vapurla· 
nna ait inpatı kontrol eden 8 büyük 
mlleueaenin mümeaailleri ilk defa bir 
araya ıelmiı bulunacaklardır. Bu mil-

Berlin, 26 a.a. - Danuiger Vorpoa
ten gazetesinin bildirdifine göre Dan 
zig ve Memel'de 500 kiti tevkif edil
mit fakat bunların büyük bir: lnum 
sonradan aerbeıt bırakılmııtır. Tev -
kif edilenlerden bir kısmı caauıluk 

yapmakla maznun yahudi ve litvan
yalılardır. 

Dôvet 
Yüksek ziraat lıhslll 

Snell itÇi partiıine bu kabil haya
ti ahvalde lüzumu veçhile ehemiyet 
verilmediiini kaydetmiı ve itçilerin 
her hareketlerinde milletin ihtiyaçla 
nnı göz önünde tutacaklarını tasrih 
eylemittir. 

eaaeaelerin kontrol ettikleri gemilerin Kurulması taaarlanan birliiin 
umumi tonajı eo milyondur. • • • • • ek :: ... 

Mecliı müzakere için bir tarih te• 
bit etmeden daiılmııtır. 

X Pr•ı - Çetelca ajansının bildir- nızamnameaım ıörütm -ere, 
diline gare, ıeçen puar gilnll Pilaen- 29-4-939 cumartesi sünü aaat 
de meçhul bir takım efbu ıehrin 14,30 da, Yüluek Ziraat enatitü
muhtelif noktalarında ve bilhaua ka- ıü konf eranı aalonuna tetrifleri 
!abalık aobklarcla tu.s ruhu ulanıt- rica olunur. 
lardır. Mütetebbia be,et 1478 

Merkez Bankası 

heyeti hissedarlar 
bugün toplanacak 

(Başı 5 inci sayfada) 

ie başlamış oldufuna göre muhtelif 
ıeneler rakamları mukayese edilirken 
bu cihetin de nazarı dikkate alınması 
lazım gelir. 

B - Bankanın liendi malı olan se
nedata gelince: 1933 te 1,2; 1934 te 
4,8; 1935 te 4,3; 1936 da 3,95: 1937 de 
5,29 milyon liralık senedata mukabil 
1938 de cllsdan muhteviyatının kıy

meti 7.924.015,30 liradır. 

Tevdiat :: 

1937 gayeıinde 17.562.348,83 lira
dan ibaret tevdiat 1938 zarfında 

1.318.059.820,40 liralık teslimat ile 
1938 gayesinde 1.335.622.169,23 liraya 
baliğ olmuı ve sene zarfındaki 
1.310.376.507,72 liralık istirdatlar ile 
stne gayesinde bakiye 25.245.661,51 li
radan ibaret bulunmuıtur,_ 

Gayri menkullerimiz: 

İdarei merkeziyemizle İıtanbul ve 
lzmir'de mutasarrıf olduğumuz ıube 
binalarının ve gene ıube inp edilmek 
üzere Menin'de ve Samsun'da satın 
almıı olduğumuz araaaların mecmu 
kıymeti: Tl. 1.650.865,53 liraya baliğ 
olur. 

Yukarıki kıymetlerden: 304.301,44 
lira amortiımanlar çıkarıldığı takdir
de bilançoda mukayyet 1.346.564,09 
lirayı buluruz. 

ihtiyat ak~eleri ı 

Yüksek heyetinize takdim eylediği
miz bilançoda bankanın 1937 gayeıin
de adi ve fevkalade ihtiyat akçeleri 
mecmuu 2.712.234,11 liradır. Mevzuu 
bahis seneye ait temettüün ıureti teT
ziine müteallik teklifler tasvibe ma.z -
har olduğu takdirde bu meblağ 

3.268.124,53 liraya vaııl olacaktır. 

Kar ve zarar : 

1938 senesi muamelelerinin banka
mız lehine bırakmıt olduğu: 

2.210.322,93 liralık karın kanunumu
zun 88 inci ve nizamnamemizin 94 Un
cil maddeleri mucibince apğıdaki ıe· 
kilde tevzii icap etmektedir: 

1938 ıeneai kin olan 2.210.322,93 Ji .. 
radan " 20 niıbetinde ihtiyat' akçesi 
olarak 442.064,59 hiuedarlara % 6 te
metttı olarak 630.000,- 1d c:cmua 
1.072.064,59. 

_ _, 

Bundan% 5 memurlar hiueai ola• 
rak 56.912,91 % 10 fevkalide ihtiyat 
akçesi olarak 113.825,83 ki cemmı 
170.738,74 lira ayrıldıktan aonra kalan 
967.519.60 liranın yanıı olan 483.759,80 
lira olarak hazineye ve diğer yanaı da 
hiuedarlarumza iubet eyler. 

Bu hesap ile hi11edarlanmıu ait 
meblll % 10,6 Diabetinde olarak 
( 630.000 + 483.759,80 =) 1.113.759,80 
liraya hatif olur. Bundan tevkifi 11-
zım gelen kazanç ve buhran verıileri 
nin tenzilinden sonra blaıı 961.103,25 
lira ile geçen ıene ki.nndan müdevver 
56,67 lira mecmuu olan 961.159,92 lira 
her hi11eye 640 kurutlulc bir temettll 
tevziine müsaittir. Şu kadar ki, beher 
hiueye killuratsız tevziat yapılabil
mek için 1.159,92 lira 1939 hesaplarına 
devredilmittir. 

Raporumuza nihayet vermeden evel 
mUe11esemize karıı yükıek musaba• 
ret ve teveccühlerini dalma ibzal ede• 
gelmekte olan cümhuriyet hUkllmetl• 
mize tükranlarımızı arzeder, müdür 
ve memurlarımızın her sene olduğu 
gibi bu yıl da müeneıelerine kartı 
pyanı takdir bir merbutiyet ve sada
kat ile vazifelerini ifa etmi• oldukla
nnı yUbek heyetinize bildirmeli ve
cibe addederiz. 

Ankara Borsası 

26 Nisan 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Aell"P ltıımut P. 

Londra 5.03 5.93 
Nevyorlı: 126.66 ıH.66 
Pariı 3.3550 3.3550 
lılillno 6.6625 6.6625 
Cenevre 21.4575 21.4575 
Amıterdam 67.3175 67.3175 
Bertin 50.1150 50.1150 
Brüksel 21.33 21.S3 
Atlna 1.oas 1.0925 
Sof ya 1.56 1.56 
lladrid 14.G350 14.0350 
Vartova 23.1450 23.1450 
Badapette 24.9675 24.9675 
BWueı 0.9050 0.9050 
Belsrad 2..1925 2.1925 
Yolı:ohama 14.62 34.82 
ltolı:holm 30.5425 30.5425 
lloüon 23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
ııss llı:rami>'•ll 
Brpııi 19.- ıt-
1931 CfD5 
llı:rami:rell 20.05 2005 
livu - Brnnam 
Hattı la. L 11.475 11471 ,. 



T. C. MERKEZ BANKASINDAN Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
1S:Ml ADRESİ 

Ferhat ., 
Aşağıda isimleri ve adresleri yazıh hissedarlarımızın bir an evel Bankamıza müracaatla kati Yuauf Şaban 

Veli Mevlut 

Fen memuru. SC. 8140 
Tel Çavuıu. SC. 8175 
Amele. SC. 1151 

.. 
hisse senetlerine ait muamelelerini ikmôl ettirmeleri lüzumu ilôn olunur 

Hisse teohhüt ettiği zamanki adresi 
tsm ADRESİ 

l. Hakin 

Muatafa 
Ziya 
RUb 
llellmet Ali 
~ .... Kenan 
A-.ı Hakla 
&mı.t 
Cemll 
Mallmut 
Cevat 
Azmi 
Ali Risa 
1. Yekta 
Mahmut Cemal ......... 
~ 
f. Hali:li:ı 
Mullbil 
Avni 
il. Hilmi 
HyLwj Cemal 
Eşref 

8* Ychiıi 
.... lt'in 
&li1ıYaıpr 

R&weJiH Ami 
Mant 
Şüfrrif 

Kadri 
Ziya 
§adan 
lluatafa Zeki 

----H-
hnbim Necdet 
Barhanettin 

Akif 
0-Hmi 
Hqim 
M. Wık 
Seyfettin 
&.ad 
lf ecdet 
Ollmll Hatem 
Nabi 
HdRjlii ildiDG 
~ant Remzi 
tabak 
Osman 
Osman J'cvzi 
CeW 
Aaım 

Mabarrem 
Hlleyin Hüanü 
Nuri 
Osman Nuri 

•f et 
H. llabir 
Abdullah Naim 
Sedat 
Tahir Kevkep 
M. Rakım 

ı. Hakkı 
Atıf 

Sellbattin 
Sırn 

Hilmi 
Aaf 
lbrahim 
Mehmet Vehbi 
Hümtı 

Omer Paruk 

Halil 
Nuri 
Hamdi 
kadri 

Bahaeddin 
Temel HulOal 
M. Nuri 

Ahmet 
Bekir SıtJn 
Sabri 
Süleyman 

Jamtı 
Yakup 
levket 
A.CeW 
Ahmet 
Saban 
M. Zihni 
li. Naci 
Yakup 
Yuauf K&ni 

Kuun 
Bekir Fikri 
M.Febmi 
Selim 
Seyfettin 
Sabri 
ı.maıı 
M. Nuri 
Tabir 
lillDdl 
ltifat 
Ahmet 

N. 256 İ•. G. Muhafaza M. muhafaza memuru 
N. 286 ,, .. ,, ., 
N. 333 ., ,, " ,,. 
L G. Muhafaza M. 853 muhafaza memuru 
G. l G. Sınıf 3 anbar memuru. latanbul 
PC>Ma T. Bq memuru. İstanbul 
1 1. lnııiaan Rize muhafaza memuru 
Yuafeli memuru. İçkiler İnhisarı 
İçkiler 1. tahrirat katibi. Samsun 
İçkiler t. Ordu baş memuru 

İçkiler t. Merzifon memuru 
içkiler t. Giresun tahrirat katibi 
içkiler 1. Depo ve Satıı memuru. Mersin 
İçkiler 1. Mukayyidi. Mersin 
İçkiler 1. tahrirat kitibi. İzmit 
içkiler l Fen meruru. Konya 
İçkiler t lluakyyidi. Konya 

İçkiler l. Muhafaza memuru. Konya 
İçkiler 1. Merkez muhafaza M. Kayseri 
f çkileı- J. daktilQSu Kayseri 
İçkiler 1. Muhafaza memuru. Kastamonu 
İçkiler 1. lmair İmalithaneler M. 
İçkiler t. İzmir imalathaneler muhasibi. 
İçkiler L Muhakemat mukayyidi. lzmir 

bmir Tahrirat katibi 

n .. :Muhafaza memuru 

" 
,, .. ,. 

.. .. ,, .. 

.. " .. .. 
" 

lstanbm Muhasibi 

.. ,, Tahrirat katibi 
•• " Tahrirat kısmı daktilosu 
.. ,. lmalit memuru 

Muhafaza Kitip ve mukayyidi. içkiler 1. lst. 
lçkiler L Muhafaza mıntaka memuru. İstanbul 
İçkiler l Satıt kwn• depo memuru. İst. 
Mahalremat esas mukayyidi. içkiler lst. 
İçkiler l. Bandrol memuru. Istanbul 
içkiler L Gaziantep müdürü 

,, ,, muakyidi. 

• ,, memuru. 
,, Kant tahrirat kttibl. 

lçkiler L Kütahya depo memuru .. &zurum tahrirat katibi 

.. ., Hınıa memuru. 

.. Eıızincan depo memuru. Erzurum 
t;uı ı ı .. baJ nwwww u. 
içkiler t. muhafaza memuru. Diyarbakır 

,, Olmaaiye memuru. Diyarbakır 

.. Veznedan. Bana 
,, Bablı:eair muhafaza memuru 
" Aydın tahrirat- katibi. 
., Aydın mubyyidL 

lçkiler l. Aydın muhafaza M. 
., ,, .. Denizli müdürü 

" " " 
muhasip ve veznedarı 

:Yoasat muhafaza memuru. içkiler 
lçldler t tahrirat kitibl. Çankırı 
içkiler 1. Çankın depo memuru 

,. müfettiş muavini. lstanbul 
., Stajiyeri. latanbul 
,, Baş mUrakibi. lıtanbul 
,, Mukayyidi. İstanbul 

,, Depo memuru. latanbul 
içkiler atajiyeri. lıtanbul 
içkiler L lmalit Ş. müdür muavini. latanbul 
Fabrikalar memuru. İçkiler letanbul 
İçkiler 1. fabrikalar memur muavini let. 

,, Şarap depo memuru. letanbul 
Manutır Tuzla süvari kolcusu. Sivas Tuz 1. 
Tuz 1. Serbal M. Siirt 
Of Tuz l. il. Samsun 
Araklı Tuz 1. kantarcısı. Samsun 

Rize Tuz 1. memuru. Samsun 
Tuz L Çamaltı memlehuı amele başkatibi. İzmir 
Foça Tuz l. anı.r memuru. lzmir 
Tütün l. muhakemat memuru. Trabzon 

Tütün l. Polathane muhakemat M. Trabzon 
Tütün l. GUmüpne memuru. Trabzon 
Tütün l. Malatya Adıyaman müdürü 

Adıyaman anbar memuru. Malatya Tütün İ 
Klhta memuru Malatya tütün 
Unye memuru. Tütün 1. Samaun 

Tütün ı. Ordu anbar S. M. 

Tütün 1. Yalvaç memuru. Konya 
Tütün ı. Sicil müdürü Kocaeli 
Tütün l. Satıf memuru. Karamürsel. Kocaeli 
TUtUn t. Geyve anbar memuru. 
Tütün 1. Anbar memur muavini. Hendek 
Tütün t. odacısı. İzmir 
Tütün t. Seydiköy z. M. l zmir 
Tütün t. Akhisar satıı memuru. 
Bayazıt odacıaı. Tütün İ. letanbul 
Tütün İ. aatıt memuru lstanbul 
Tütün t. muhakemat katibi. Zonguldak 
Tütün ı. Kan muhasibi. 
Tütün 1. Anbar memuru. Erzurum 
Tütün 1. Posof memuru. Erzurum 
Tütün ı. Katızman memuru. Erzurum 
TOtUn t. Sicil memuru. Edime 
Tütün t. Sergardiyanı. Edirne 
Tütün t. Mecidiye S. M. Edirne 
Tütün t. Tekirdai veznedarı. Edirne 
Tütün l Tekirdaiı Beyiye M. Edime 

Ttltiln I. Ş. 2 muhuibl. Diyarbakır 
Tütün 1. Savur memuru. Diyarbakır 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
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H. Fehmi 
Faik 
H. Cahit 
H. Hüsnü 

Tahain 
Ferruh 
Mehmet Ali 
Nuri 

Tütün t. Kanrancısı. Bursa 
Bitlis baş muhasebecisi. Tütün Bitli• 
Tütün 1. Gaziantep -.ıüdürü Adana 
Tütün İ. U. Md. müfettişi. İstanbul 
Tütün 1. U. Md. müfettiti. lstanbul 

.. ,, Tetkik amirll°ğinde İstanbul 
,, ,, Şube 4 masa amiri. ,, 

S. 1. Sevk memuru. Tütün İ.U.M. latanbul 

Sadık S. 1. Kereste anbar kitibi. Tütün 1.U.M. lst. 
Rauf Kuru çeıme depoau 1 N. b vezin katibi Tütün 
Nafiz Kabataı deposunda depo memuru Tütün 1. U. M. 
Basri Paşa ,, ,, mutemedi. Tütün 1.U.M. İst. 
Ferik Dervit Paşa SC. 322.26. SN. 1 
Ahmet 8 inci S. :Marangoz. SC. 324.3. SN. 31 
D. Ki. Yzb. Hüsnü SC. 1.103. SN. 76 
Şevket 

1 Mlz. Muhittin 
Haydar 

Abdullah 
Haritacı Mithat 
Mehmet Osman 
Yuauf Tayfur 
Hidayet 
Hikmet 

Nuri 
M. Nuri 
Yakup Ömer 
Topçu Yzv. Nafiz 

Enver 
Mustafa 
Nazım 

Yusuf Ziya 
Nuri 
Osman 
Mehmet 

Piyade 1 Mlz. 
Şerafettin 

Ahmet 
Ali Riza 
İsmail Hakla 

H.Hümü 

.. 

Piyade Bnb. Ziver 
Aziz 
Basri 
O. Adil 
Ziya 
Hayri 
Tevfik 
Fikri 
Ruhi 
Hüseyin 
levket 
Regaip 
Musa Kbım 

Cevat 
Muatafa 
Sabri 
Cezmi 
Sabri 
Kemal 

Sabri 
Salih 
HUaeyln 
Baba ettin 
Adnan 
Cahit 

Mustafa 
Kamil 
İhsan 

Şefik 

Hüseyin 
Enver 
Faik 
Kemal 
Murat 
M. Sabri 

Mehmet 
Hikmet 
Sadık 
Tahsin 
Hamdi 
Ali Şefik 
Nafia 

Burbanettln 
Muzaffer 
Feyzi 

Nüsret Ratip 
Hayati 
Huan Refet 
Nuri 
lahin 
Necati 
Salih 
Osman Nuri 
Rahmi 
Fahri 

Adil 
Cemal 
Ali Hasan 
İsmail 

Hüsnü 
Yusuf 
Tayyar 
Hüsnü 
Ahmet 
Suphi 

S. 6 muamele memuru. SC. 322.3. SN. 124 
SC. 341.48. SN. 198 
Deniz miralayı. SC. 381.12.SN. 374 

S. 6 Kamacı ustası. SC. 98.2. SN. 392 
Kay. SC. 319. 173. SN. 405 
S. 6 Askeri memuru. SC. 314.6. SN. 436 
S. 7 Askeri memuru. SC. 326. SN. 447 
Çengelköy As. orta mektep tarih muaıtimi. SC. 566 
Konya küçük zabit mektebi muallimi SC. 577 
Topçu Yzb. SC. 330.80.SN. 656 
Topçu Kd. Yzb. SC. 330.25. SN. 679 
Deniz Kd. Yzb. SC. 1343. SN. 692 
SC. 326. 10. SN. 711 

Topçu Yzb. SC. 333. N. 4. SN. 732 
S. 6 marangoz SC. 98. SN. 749 
Piyade kaymakam. SC. 313. 377. SN. 755 
Piyade Bnb. SC. 317. 233. SN. 758 
Hekim Kay. SC. 329. 84. SN. 784 
Levazım Kd. Yzb. SC. 331. 554. SN. 920 
SC. 335. 32. SN. 939 Piyade Yzb. 

SC. 331. 641. SN. 942 
Topçu Yzb. SC. 330. B. 34. SN. 1065 
Piyade Yüzbatısı SC. 329. 109. SN. 1300 
Eczacı Kd. Yzb. SC. 327. 10. SN. 1337 

Piyade Miralayı. SC. 311. C. 202. SN. 1339 
SC. 319. 298. SN. 1343 
Piyade Mb. SC. 929. 42. SN. 1363 
Piyade Binbqı SC. 323. 197. SN. 2376 
Topçu Miralayı. SC. 314. 21. SN. 1387 
Baytar Bnb. SC. 334. 21. SN. 1400 
Piyade Miralayı SC. 319. 45. SN. 1446 
Topçu Bnb. SC. 324. 6. SN. 1547 
Topçu Yzb. SC. 334. 8. SN. 1550 
S. 7 Heaap memuru. SC. 335. 6. SN. 1552 
S. 6 llaran8os SC. 321. 1. SN. 1557 
S. 5 muamele memuru mahallinde SN. 1575 
Lito aatuı. ücretli SN. 76 
Çenplk8y ukerl liaeainde muallim. Ucretli .. ,, .. .. 
Hekim Kay. SC. 317. C. 56. SN. 1821 
Piyade Bnb. SC. 320. 432. SN. 1870 

,, SN. 1745 

Piyade zabit vekili. SC. 1152. SN. 1878 
Piyade zabit vekili. SN. 1553. SN. 1879 

,, ,, .. SC. 1353. SN. 1881 

., ,, ,, SC. 1330. SN. 1880 
Piyade Yzb. SC. 323. 87. SN. 1986 
Hekim Miralayı. SN. 318. 38. SN. 2149 
Topçu Bnb. SC. 320. 33. SN. 2161 
Piyade 1 Mlz. SC. 337. 263. SN. 2286 
Levuım zabit vekili SN. 380. 75. SN. 23808 

,, ,, ,, SC. 380. 80. SN. 2309 
Piyade 1 :Mlz. SC. 336. 217. SN. 2372 
Piyade Mb. SC. 926. 56. SN. 2375 
Levazım Bnb. SC. 323. 45. SN. 2520 
Piyade Yzb. SC. 331. 606. SN. 2562 
Süvari Yzb. SC. 337. 49. SN. 2593 
Piyade Miralayı. SC. 320. 60. SN. 2597 
Erkim Harp Miralayı. SC. 325. 57. SN. 2683 
Piyade Kd. Yzb. SC. 331. 384. SN. 2709 
Piyade Kd. Yzb. SC. 329. C. 399. SN. 2557 

S. 6 Kaınicı. SC. 308. 10. SN. 2773 
Topçu 1 Mlz. SC. 928. 14. SN. 2835 
Piyade Binbatıaı. SC. 319. 475. SN. 2890 
Piyade Kay. SC. 316. 309. SN. 3095 
Topçu Kay. SC. 316. 8. SN. 3096 
Piyade Bhıb. SC. 317. 234. SN. 3120 
Tayyare Bilıbatısı. SC. 330. B. 47. SN. 3200 
Süvari Yzb. SC. 926. 7. SN. 1031 
Piyade Yzb. SC. 337. 69. SN. 3242 
Hekim 1 Mls. SC. 928. 8. SN. 3256 

Memur. SC. 1739 D. D. Y. Ankara 
Hekim. SC. 2489 ,, •• 
Memur. SC. 1781 ,, .. 
Memur SC. 366 ,, •• 
Mimar SC. 1569 .. 

Hareket Mek. Müdürü. SC. 1398 
Hekim. SC. 2466 .. 
Fen memuru SN. 1576 " 
Fen memuru SC. 1571 ,, 
Fen memuru SN. 2542 ,, 

Kıum mtlhendlsl. SC. 2281 
Zat lıleri memuru; SC. 64 
Yol fen memuru. SC. 464 
Memur SC. 272 
Makuçı. SN. 136 ., 
Makasçı. SN. 479 ,, 
Hareket pkirdi. SN. 1035 
Kltlp. SC. 1794 
AtetçL SC. 1921 
Muhasip. SC. 269 

•• 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
.. .. 
,, 

D.D.Y. 

• 
• 
• 

Osman Süleyman 
Haaan lbrahim 

Osman Hasan 
İbrahim Mehmet 
Mehmte Ziya 
Abdullah 
Pertev 

Lutfi 
Cevdet 
Nüzhet 
Hasan 
Ekrem 
İbrahim 

Hikmet 
Atıf 

A. Riza 
Murat 

Ahmet Halil 
Sami 
Selim 
Ekrem 
İsmail 

Muharrem 
lamail 
Niyazi 
Hamdi 
Şemsettin 

Mehmet Ali 

Ahmet 
Mehmet Ali 
Selibattin 
Yuauf Ziya 
Tahain Kimil 
Nuri 
Ferit Nuri 
Milterref 
Cevdet 

Ali Sait 
Azmi 
Kemal 

Amele SC. 452 
Çavuş SC. 8193 
Amele. SC. 1017 
Atelye çavuşu. SN. 8242 
Fen memuru. SC. 1510 
Bekçi. SN. 1294 
Eskişehir Sıhhat amiri. SC. 2676 

D. D. Y. memuru. SC. 1344 .. ,, SN. 484 
,, .. sc. 7033 
,, Mağaza murakibi. SC. 5287 
,, Kondöktörü SC. 592 

Ş. 1 Müdürü. İstanbul Polis 
1750 Polis. lstanbul 
34 N. 1ı polia. latanbul 
76 .. 
354 .. 

499 .. 
555 .. 
650 .. 
717 ,, 
878 ,, 
895 .. 
930 ,, 
339 .. 
1480 •• 
1773 ,, 
2134 .. 

2145 ,, 
2149 .. 

.. 
,, 

.. 
,, 
,, 
.. .. .. 
•• .. 
.. .. 
.. .. 

,, 
2242 .. .. 

.. 
,, 
,, 
.. .. 
•• 
,, .. .. 
,, 
,, 
.. .. 
.. 
•• 
,, 

Hakim. Sultaniye 
Hakim. Şarkikarağaç 
Maliye tahsildarı. Şarkııta 
Tabiiye muallimi. Van 

.. 

., .. 
• 
• 
• 
• 

lktısat V. Teftif Heyeti kitibi Ankara 
,. Merkez Laburatuar uiatanı. Ankara 

lktısat V. Maadln mühendisi. Ankara 
Maliye V. Maarif birinci aınıf hesap memuru. 
Maliye V. Varidat ikinci mümeyyizi. Ankara 
Maliye 3 üncü daire tahsildarı. Uluborlu. 
Belediye Reisi. Ulukıtla 
Maliye tahsildarı. Zonguldak 

H . Tahsin 
Yakup 
Kadri 
Sedat 
Selim Nafiz 
Ali Necati 
Zeki 

• Maliye V. İkinci sınıf tetkik memuru. Ankara 
Adliye V. Tefti§ Heyeti reisi. Ankara 

Servet 
Ali Canip 
Ahmet Tevfik 
Hüaeyin Muharrem 
Mehmet Salih 
İbrahim 
Esma 

Ahmet Rept 
M. Remzi 
Cemalettin 
laJıap 
Ali 
Halil 
Hacı Yuauf 
Derviş Klmil 
Fehmi 
Murat 

Tevfik 
Veli 
Mehmet 
Eyyüp Hamdi 
Ref8t Şemsettin 
Kadri 
A. Aziz 
Bedri 
Mahmut Nebil 
Selim Sırrı 
Bedri 
Vasıf 

Nazım 

Vahit 
Şefik 

Nezir 
Faik 
Cevdet 
lbrahim Ethem 
Hamdi 

Ali Naci 
Sellbattln 
Cemal 
Amin Arif 
Adil 
Necati 
Ali Riza 
Halit 
Mehmet 
Ali Riza 

M. Celil 
Hacı laa 
Mustafa 
Omer Lutfi 
Cemal 
Turhan Cemal 
Şükrü 

Tevfik 
Ferit 
Ali Riza 
Saime Kadri 
Sabri 
Sermet 
Şakir 

Murat 

lbrahlm 
Ibrablm 
Saim 

.~ükrü 

Adliye V. Müfettişi Ankara 
Dahiliye V. Nüfus ikinci Ş. Müd. memuru. Ankara 
Dahiliye V. sınıf 3 müfettişi. Ankara 
Maarif V. Bat MUfettiti ,. 
Belediye doktoru. Karaburun 
Maliye tahail memuru. Kayceğiz . 
K. Nahiyesi Yusufiye köyil muallimi. Köycefts. 
Tapu memuru. Kuşadası. 
Şirince muallimi. Kuşadası. 

Husuat muhasebe memuru. Kuıaduı 
Kuraiaela varidat memuru. Rize 
Huine •ekili. SıYU. 
Nümune Haa. Operatör mua.tnl. SıYU. 
Orman Muhafaza memuru. Sandıklı 
Gardiyan. Saray 
Hatip Seydipbir. 
Di•panaer aabhat memuru. Seyitgazi 
Türk 8ztl mektebi muallimi. Siverek. 
Maliye ikinci kıaım arazi müsakkafat Me. Malatp. 

Hapishane müdürü. Manisa · 
Hükümet tabibi. Maraş. 
Şerler Köyü muallimi. Muğla. 
Orta mektep muallimi. Niğde. 
Maarif Sınıf 2 müfettlıi. Ankara .. .. .. 

,, .. " .. 
" tt " " 

Maarif 3 üncü aınıf Müfettiıi. AnkarL 
,, .. .. " 

Nafıa V. Yollar U. Müd. Fen memuru. Ankara. 
İzmir Mebusu B. M. M. 
Gümrükler U. Mild. tarife mümeyyizi. Ankara 
P. T. T. Müfettİf muavini. Ankara 
Halkalı Ziraat Mek. Batkitibi. latanbul 
Halkalı ,, ,. Aıiatanı. ,, 

,, ,. •• usta başısı .. 
Av vergileri muhaaibi. latanbul 
İthalat gümrüğü sınıf 3 anbar memuru. lat. 
747 N. 1ı gümrük mubafµa memuru. lstanbut. 

İçkiler 1. lzmir mıntaka memuru. lzmir 
içkiler l. Gaziantep tahrirat katibi. 
İçkiler l. Bayazıt memuru. Erzurum 

,, Muhasebe müdürü. Ankara 
Tütün 1. Artvin ılcil memuru. Trabzon 

,, Ş. 4 Amiri. İstanbul 
Tütün 1. Orhaneli memuru. Bursa 
Tütün l. Orhaneli htış memuru. Bursa 
Tütün l. Van anbar memuru. Bitli• 
Kuruçeşme gece Bekçisi. Tütün l.U. Müd. lat. 
Orman muhafaza memuru. Kütahya 
Pos Devlet Ormanları muhafaza memuru. Adana .. .. ,, ,, .. 

" " " Adana umuru hukukiye müdürü . 
Belediye Reisi. Adana 
Adliye mübaşiri. Adana 
Sulh hakimi. Afyon 
Ankara Deft. Kazanç kltibi . 
Ankara erkek llaeai kimya muallimi 
Ankara kıs llseai mualllml • 
2389 N. lı polis. İstanbul 
2622 .. .. .. 

.. 
,, 

" .. .. .. .. .. .. 

" 
• 

2736 .. 
2826 .. 
3015 ,, 
3159 ,, 
3215 .. 
3436 ,. ,, .. (Sonu yarm) 



P. T. ve T. Md. 

2 Spiker alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Ankara radyosu için biri (200) 
diğeri (125) lira ücretle iki spiker a
lınacaktır. 

2 - Taliplerin lise mezunu olması 

ve telaffuzlarının düzğün, seslerinin 
mikrofona müsait bulunması bilhas
sa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuş 
malan lazımdır. 

3 - Aynı evsafta olanlar arasnda 
yabancı dil bilenler ve yüksek mek
tep mezunlar tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin 1 Mays 939 tarihin
ne kadar istida ile P, T. T. Umumi 
müdürlüğüne müracaatları. (1408) 

11420 

Levazım Amirliği . 

4 cepanelik yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

J\lma Komisyonundan : 
ı - Çorluya yakın bir mesefade 

dört adet cephanelik kapalı zarf usu
liyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 24 - 4 - 939 pazartesi gü
nü saat 16 da Çorluda kor satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. İlk pey 
11arası 1710 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartname, keşif ve projelerini 
görmek istiyenler her gün Çorluda 
satınalma komisyonuna müracaatla 
öğrenebilirler. 

4 . İstekliler kanunun ikinci ve ü 
çüncü marld 'lerindeki balgeleriyle 
birlikte bel i gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları lazımdır. 

(1312) 11309 

300.000 kilo sığu eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli garnizonu birlikleri

nin 939 ma i yılı ihtiyacı için 300,000 
kilo sığır e i kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. 

Mi ili Müdafaa B. 

Kaputluk kumaş 

ahnacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 1000 metre hava rengi kaput

lu kumaş satın alınacaktır. Muham
men bedeli 3800 .. ,.a olup ilk teminat 
miktarı 285 liradır. 

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

3 - Nümunesi ve fenni evsafı her 
gün komisyonda görülebilir. 

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

11376 

3000 u~uı elbisesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 adet uçuş elbisesi cilası a

lınacaktır. Muhammen bedeli 2250 li
ra olup ilk teminat miktarı 168 lira 
7 5 kurustur. 

2 - Açık eksiltmesi 4. 5. 939 per
şembe günü saat 15 te vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve nümunesi her gün 

komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 

teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1358) 

11391 

Aliminyom kutu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(30.000) otuz bin lira olan 17 kalem 
aliminyum kutu kapalı zarfla eksilt
meye lfonulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9. mayıs 939 salı 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 
(2250) liradır. Şartnamesi (150) ku
ruş mukabilinde her gün M. M. V sa
tın alma komisyonundan alınabiliri. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları

nı ihale günündeki saatten en az bir 
saat eveline kadar satın alma komis-

ULUS 

likte ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (1513) 

11505 

Seyyar tamirhane ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Tayyarelerin tamirlerinde kul

lanılmak üzere beş adet otomobilli 
seyyar tamirhane satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (150.000) yüz el
bin lira olup ilk temrnat miktarı 
(8750) sekiz bin yedi yüz elli liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 6. 
939 perşembe günü saat 11 de satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 7 lira elli kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (1514) 11506 

S1Ya, boya ve saire iıleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 511 beş yüz on bir 

lira olan M.M.V. arkasındaki demir
hane ve marangozhane binasının sıva, 
yağmur boruları, doğrama ve yağlı 

boya işleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlığı 29. 4. 939 cumartesı 

günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminatı 38 lira 33 kuruş 

olup şartnamesi komisyonda görülür. 
4 - Pazarlığa gireceklerin ilk 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı belge -
ler ve bu gibi işlerle meşgul ol -
duklarına dair Ticaret odasın -
dan alacakları vesikalarla birlikte M. 
M. V. 'satın alma komisyonunda bulun 
malan. (1531) 11509 

Levamarin kömürü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Dekovil bölüğü ihtiyacı için 25 

ton lavemarin ve 3,5 ton fayrablı'k gür 
gen odunu 29. 4. 939 cumartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacak

tır. 

Hepsine tahmin edilen fiyat 450 li
radır. 

2 - Kati teminatı 67 lira 50 kurul": 
tut, 

Kamutay 

Yeni Millet Meclisi 
binası inşaatının 
münakasa ilônı 
T. B. M. M. ln§aat Komisyonun

dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

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

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

2 - Eksiltme 30 mayıs 1939 salı gü 
nü saat (15. on beş) te T. B. M. M. 
İnşaat komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

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

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

mukavelenin mütemmimidirler. 
a) Şirketin ismi, şirketin sahipleri, 

noterlikçe musaddak mali ve fenni 
hissedarları ve bu hissedarların bu i
şin hitamına kadar müşterek olacakla
rına dair Noterlikçe musaddak bilhas 
sa bu iş için hususi şirket mukavele
leri. 

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

C) Fenni hissedarın laakal (500.000) 
beı yüz bin lira bedelinde mimari kıy 
meti haiz bir tek binayı müteahhit 
veya müteahhidin inşaat başmühendi

dır. Uç sene müddetle icara verilecek 
tir. 

2 - Eksiltme 12. 5. 939 tarihine 
raslıyan cuma günü saat 15 de Nafıa 

vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında açık 

artırma usuliyle yapılacaktır. 
3 - Arttırmıya girebilmek için is

teklilerin (270) liralık teminat ver
mesi ve arttırmanın yapılacağı gün
den en az sekiz gün evel ellerinde bu
lunan bütün vesikalariyle birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulunmiyanlar arttımıya iş

tirak edemezler. 
4 - İstekliler bu iş için hazırlan

mı~ olan mukavele ve şartname proje 
sini sular umum müdürlüğüne müra-
caatla görebilirler. (1377) 11407 

Muhtelif levhalar 

ol.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

10.5.939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 3700 lira muhammen bedelli 264 a
det kilometre 324 adet meyil ve 429 a
det münhani levhalarının açık eksilt
me usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefrrüatı be
delsiz olarak malzeme müdürlüğün

den alınabilir. 
Muv-ıkkat teminat 277 lira 50 kuruş-

tur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat ,15 de mezkur komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(1437) 11470 

-..' ~· Hava Kurumu 

2000 kilo hintyağı ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 
1) Türkkuşu ihtiyacı için 2000 kilo 

Hintyağı alınacaktır. 
2) Muhammen bedeli 1400, muvak

kat teminatı 105 liradır. 
3) İhalesi 28-4-939 cuma günü saat 

15 te açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4) Şartnamesi istiyenlere parasız o

larak Türkkuşu satınalma amirliğin
den verilir. 

5) Taliplerin teminatlariyle birlik
te yazılı gün ve saatte '1ürkku§U Ge
nel Direktörlüğüne müracaatları. 

1305 
2 - Kilosunun muhammen fiyatı 

27 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 
5375 liradır. 

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

yon una vermeleri. (1434) 11445 
3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte 

3 kalem kutu ofınacok bu gibi işleri yaptıklarına dair Tica
ret odası vesikalariyle ve teminatlar

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

si veya baş mimarı olarak yaptırmış 

1 
olduğuna dair vesika. 

D) Vesaika müstenit, mali vaziye -
tin beyanı. ........,.,.,.. ........ ,.,.,., ............... ,.,.,.,.,.,.,..........,.N>N ................ ,.,....,~..s 

Muhabere ve Münakale B. 
riyle beraber M. M. V. satın alma ko-

misyonundan : misyonunda bulunmaları ilan olunur. 
ı _ Hepsine tahmin edilen fiyat (

1532
) 

11510 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 187.139 lira 78 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri. 4 - Taliplerin kanunun 2, 3 mad -

de terindeki vesaik ile teminat mektup 
tarını havi zarflarını belli gün ve sa
atten en az; bir saat eveline kadar 
Kırklareli askeri satın alma komis -

(3000) üç bin lira olan üç kalem kutu -------------- 6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar T. B. M. M. inşaat 
komisyon reisliğine numaralı makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

yonuna v~rmeleri. (1313) 11310 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekırdağ tümen birliklerinin 

senelik ihti acı olan 110 ton sığır eti 
kapalı zarf u uliyle eksiltmeye ko
nulmuştu. Verilen fiyat 27 kuruş 39 
santim makamca yüksek görülmüş ol
duğundan kanunun 40. ıncı maddesi 
mucibince ayni evsaf ve şeraitle bir 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 10/Mayıs/939 çarşam

ba günü saat 14 te Tekirdağ tümen 
satınalma l omisyonu tarafından ya
pılacaktır. Belli günde isteklilerin 
mezkur komisyona müracaatları. 

(1485) 11459 

8 kalem erzak ahnacak 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10. mayıs 939 çar

şamba günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat (225) iki yüz yir

mi beş lira olup şartnamesi parasız 
olarak her gün M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddlerindc 
yazılı belgeleri ile birlikte ihale gün 
ve saatinde M.M.V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(1467) • 11455 

Dizel Molörlü Elektrik 
gurubu alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Yukarıda yazılı iki adet dizel 
motörlü elektrik grubu satın alınacak 
tır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 6. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak-

tır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 3 - Bu motorlar birlikte alınabile-
Alma Komisyonundan : ceği gibi ayrı ayrı da alınabilir. 

1 - Aşağ da cins ve miktarları ya- 4 - Birlikte alındığı takdirde şart-
.11lı sekiz kalem erzak pazarlıkla satın namesi iki lira 50 kuruş ve yalnız 600 
aılnacaktır. beygirlik motörün şartnamesi. Bir li-

2 - Talıplerin 28. 4. 939 cuma gü- ra 64 kuruş mukabilin<le alınabilir. 
nü saat 14 de teminatlariyle birlikte 5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
Ankara Lv. amirliği satınaJma komis ı cü maddlerinde yazılı vesikalarla bir

yonuna gelmeleri. (1544) 11516 -----------------

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan : 

Tiimen birliklerinin senelik sığır eti ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmutşur. Muhammen bedeli miktarı muvakkat teminatı ihale saati a

şağıda ayn ayrı gösterilmiştir. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının 

komisyona vnilmesi ilan olunur. (1385) 
Muhammen B. Miktarı M. teminatı 

Mahalii Lira Kr. Kilo Lira Kr. Tarihi Saati 

Demirköy Hd. A. 32400 00 120000 2430 00 8-5-939 16 

Pınarhisar gar-
nizonları 35100 00 130000 2633 00 9-5-939 16 

Vize P. A. 24300 00 90000 1823 00 10-5-939 16 

Babaeski P. A. 24300 00 90000 1823 00 11-5-939 16 

11399 

Finans Bakanlığı 

Maliye Vekôletinden: 
Gayri Mübadil işleri Tasfiye Bü

rosu: 

(1304) 11345 

Bayındmrl ık B. 

Kanal temizleme ve tamir iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

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

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

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

3 - İsteklilerin eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 

Müveddet namına tesbit edilmiş olan 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 

Yanya gayrimübadillerinden olup 
isimleri aşağıda yazılı eşhasa ait mül
ga gayri mübadiller komisyonunca 
teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 
779, 1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 
1929, 1966, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 
2366, 2443, 2465, 2478, 2486, 2488, 2496, 
2498, numaralı mazbatalar ile tesbit e
dilmiş olan istihkakların hahikata ve 
ahkamı mevzuaya muhalif görüldü -
ğünden iptal edildiği ve 545, 568, 605 
ve 840 numaralı mazbatalar ile tesbit 
edilmiş olan istihkaklarda fazla tayin 
edildiğinden bu kere tadilen tenkis 
edildiği ve 1213, 1538 numaralı maz -
hatalarda da Ahmet Dino ve karısı 

istihkaklarında aynı suretle iptal e · projeleri (50) kuruş mukabilinde su _ 
dilmiş oldu~_und~n mezkur istihkak lar umum müdürlüğünden alabilirler. 
mazbataları uzerınde yapılmış ve ya - 4 Ek ·ıtm · b"l k · · · . . . . - sı eye gıre ı me ıçın ıs -
pılacak her hangı hır temlıkı muta.: teklilerin (752) lira (50) kuruşluk mu-
zammın muamele ve tasarrufların hu- vakkat t · t · k ·1 

eınına vermesı ve e sı tme -
kümsüz olduğu alakadarana tebliğ ma- nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. evel ellerinde bulunan bütün vesika -

Ulvi, Muammer, Celile, Ali Kemal, larla birlikte bir istida ile vekalete mü 
Mazlum, Mükerrem, Fatma, Ali Meh· racaat ederek bu işe mahsus olmak ü • 
met, Hüseyin, Dino, Cevat, Meruş "k . . ' zere vesı a almaları ve bu vesikayı ib· 
Saffet Dıno veresesı, Ahmet Fuat, raz etmele · şartt· B ··dd t · · d . ~ . . . . rı .r. u mu e ıçın e 
AlA lıFEk:dem,:l~ıdınV, Arıfl, DH~kmeAt dLey vesika talebinde bulunmıyanlar ek -
a, en e uş eyse ıno, em siltmeye i<>tirak d l 

D . . D" J 1 K Ah ~ e emez er. 
ıno, Rezım ıno, a e unt met 5 - İsteklilerin t kl"f kt 1 

D . M.. dd D" Abd··ı h e ı me up arını 
ıno, uve et ıno u va ap ikinci maddede yazılı saatta b" t 

D . . S b . F Ad"l n ır saa 
ıno veresesı a rı, at~a, . ı e, eveline kadar sular umum müdürlüğü-

Melek, İkbal, Saadet, Halıde, Rıfat, ne makbuz mukabilinde e ı · ıA _ 
N · N · M'" S b. v rme erı a 
urettın, asıp. uzeyyen, a ıre, zımdır. 

Abdurrahman Firdes, Resmiye, Ce - Postada olan gecikmel k b l d"l-
1 ~1 N . S d N . S bh" N . H" er a u e ı a urı, e at un, u ı urı, ı- mez. (1297) l1302 
dayet, Enver, Munci Fikri, Feridun, 

Fikri, Leman Mebrure, Hatice, Ke - Çubuk barajı gazinosu kiraya 
mal, Kadriye veresesi Fuat Şadiye, 
Reşit, Şerife Münevver, Samiye, Kev
ser, Mukaddet, Kazım, Mukaddes, 
Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha Na -
bide, 'Melek, Hayrettin, Zekeriya, 
Cemile, Müruvet, Penbe, Pertev, Re
fet, Neşet, Necati, Hikmet, Nevin, 
Heybetullah, Şahende, Bilal, İffet, 
Kamiran, Cafer Sadık. (1481) 11457 

veriliyor 
Nafıa Vekaletinden : 

Açık arttırmaya konulan iş: 
1 - Çubuk barajı gazino ve müşte

milatının bilumum demirbaş eşyala
riyle birlikte icare verilmesi. Tahmin 
edilen senelik icar bedeli 1200 lira-

Kablo ah nacak 
Muhabere ve Münakale Vekaleti 

lstanbul Elektrik lıleri Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (35091,11) 
otuz "Deş bin doksan bir lira on bir ku
ruş muvakkat teminatı (2631,83) iki 
bin altı yüz otuz bir lira seksen üç 
kuruş tutan muhtelif (44475) kırk 

dört bin dört yüz yetmiş beş kilo bakır 
çubuk ve çıplak bakır kablolar ile mu
hammen bedeli (57465) elli yedi bin 
dört yüz altmış beş lira ve muvakkat 
teminatı (4123,25) dört bin yüz yirmi 
üç lira yirmi beş kuruş tutan (65850) 
altmış beş bin sekiz yüz elli metre 
muhtelif yeraltı kabloları ayrı ayrı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23.5. 

939 salı yeraltı kabloları 29. 5. 939 pa
zartesi günü metro han binasının 5 
inci katında toplanacak olan komis
yonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projele
ri 

Çıplak bakır tel ve çubuklar için 
17 5, yeraltı kabloları için 287 kuruş 

mukabilinde idare veznesinden teda
rik edilebilir. 

4 - Bu işlere girmek isteyenlerin 
2490 nmaralı kanun ahkamına uygun 
olarak tekliflerini eksiltme günlerin
de saat 14 de kadar makbuz mukabilin 
de komisyona vermeleri ilan olunur. 

(2783/1499) 11504 

Askeri Fabrikalar 

300 Kg. lık2 odetdevvar 

pota ocağı ohnocak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 300 Kg. lık 2 adet Devvar Pota 
Ocağı Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dıirlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 12-6-1939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan _(337) lira (50) kuruş ve 

2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesika 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1459) 11481 

20 ton Gliserin alınaco~~ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür• 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 20 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 12-6-1939 pazartesi gü· 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lirayı havi tek 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a· 
Jakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gü ve saatte komisyona müracaatla .. 
rı. (1460) 11482 

· "Jan·darma 

Yazhk elbiselik ahnacak 
Jandarma Genel Konıutanbğı 

Ankara Satın Alma Ko.Wsyonun· 
dan: 

1 - Bir metresine altmış bir kuruş 
fiyat tahmin edilen vasıf ve örneği
ne uygun on iki bin sekiz yüz altmış 
beş lira seksen beş kuruş değerinde 

yirmi bin metreden yirmi beş bin met 
re yazlık elbiselik kumaş 29. 4. 939 cu
martesi günü saat onda pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek. Bu pazarlığa 
girmek isteyenlerin dokuz yüz altmış 
dört liralık teminat banka mektup ve
ya vezne makbuzu ile şartnamede ya
zılı belgelerle birlikte vaktinde komis 
yona baş vurmaları. (1530) 11508 

Kıı~k elbiselik kumaş ahnacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan:: 

Komutanlığı 

Komiıyonun• 

Bir metresine 275 kuruş kıymet 
tahmin edilen 12864 lira 85 kuruş de· 
gerinde 4500 metreden 5000 metreye 
kadar vasıf ve örneğine uygun kışlık 
elbiselik kumaş 29. 4. 939 cumartesi 
günü sat onda pazarlıkla satın alına
caktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan a
lınabilecek bu eksiltmeye girmek is
teyenlerin (965) liralık ilk teminat 
banka mentubu veya vezne makbuzu 
ile şartnamede yazılı belgelerle bir
likte tam vaktinde komisyona baş vur 
maları. (1542) 11515 

D. Demiryollar1 

3 kalem malzeme 

alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 9240 lira olan a
şağıda isim ve miktarı yazılı bir lis
te muhteviyatı üç kalem malzeme 10-
5-1939 çarşamba günü saat 15 te teah
hüdünü ifa edemiyen müteahhidi na
mına açık eksiltme usulü ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 693 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vü -
cut etmeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılacaktır. (1449) 
İsmi Miktarı Kg. 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz 

" 11479 

3000 
30000 

1500 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Satın Alma Komis• 

yonundan : 

Keşif bedeli 46848 lira olan Sirke· 
ci İstasyon meydanının tesviye, tan -
zim ve parkelenmesi ile kanaliza;yon 
inşaatı kapalı zarf usuliyle 11-5-939 
perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
9 uncu işletme binasında eksiltme ko· 
misyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li· 
ra teminatı şartnamede yazılı vesika• 
lar ve teklif mektuplarını ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarflarını eksiltme sa· 
atinden bir saat evveline kadar ko· 
misyona vermeleri lazımdır. Şartna • 
meler Ankara, İzmir ve Sirkeci vezne• 
!erinden 235 kuruş mukabilinde te -
min edilebilir. (2684-1463) 11480 
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Kirahk: 

Kiralık apartıman - Atatürk bul 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
A p. da 5 oda ı hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

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

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
aü yanında her tarafa nazır vekaletle
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış 
çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekilere müracaat. 1364 

Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve 
saire. Ehven fiyat Yenişehir Meşru
tiyet cadesi Türe sokak No. 6 Mimar 
Kemal mektebi yakını Çatı katında 
ev sahibine müracaat. 1385 

Kiralık - Yenişehir Selanik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı par
ke döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Müasit şerait. Üst kattakilere müra· 
caat. Tl: 3364 1400 
Kiralık mobilyalı oda - Bir aile 

yanında bir bay veya bayan için eh· 
ven fiyatla acele kiralıktır.. Yemek 
de verilebilir. Müracaat Tl: 3130 1416 

Kiralık dükk§n ve küçük apartman 
- Postahane Cad. Ticaret odası ya
nında 52 No. lu dükkan ve depo ile 
54 No. lu küçük apartman. 1418 

Kiralık apartman - Yenişehir, Dik 
men asfltı, Sözenler cad. No. 3 Oy
hon Ap. 4 oda, geniş bir bol. Konfor 
tamam. Görmek için kapıcıya, görüş· 
mek için Tel: 3955 1420 

Ucuz fiyatla kiralık küçük daire! 
- Nafıa bakanlığı karşısı otobüs du
rak yerinde Özgen apartmanında iki 
oda ve müştemil§.tı. Kapıcıya müra-
caat. 1423 

Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök
men apartımanında No: 8 konforlu 
mobilyalı bir oda bekarlara elveri§li. 
,Tel: 3792 1432 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 
IJ. • veya 2 oda aylığı 20 - 26 lira: Ye
nişehir Yenikahk S. 15 No: 2ci kat 
Bakanlıklara beş dakika. 1436 

Kiralık dö~eli oda - Aile nezdin· 
de, kalorifer, sıcak su ve bütün konfor. 
Atatü•k bulvarı Toygar Apartman 
No:5 l«l 

Kiralık daire - Sağlık bakanlığı 
karşısı Çagatay sokak No. 22 Akkaya 
apartmanı 3 oda bir hol mutbak ban • 
yo ve saire 1442 

Kiralık oda - Şehirde aile içinde 
möbleli bir oda kiralıktır. 1stiyenle
rin posta kutusu 466 ya müracaatları. 

1443 

Kiralık 2 oda - Adilye karşısında 
·Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
2'ade Ap. No. 1. Kat II. Biri möbleli 
diğeri boş. 1444 

Kiralık 1 veya 2 oda - Balkonlu 
güzel manzaralı ve konforlu. Işıklar 
caddesi Yüksek apartman 3. cü kat 8 
numaraya müracaat. 1445 

Kiralık daire - Yenişehir Karan
fil sokak şeker şirketi yanında 5 oda
lı ve ı hol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Tl: 3515 e müracaat. 1454 

Devren kiralık dükkan - Anafar
ta1ar Kızılırmak kıraathanesine bitişi 
ği. Bankalar caddesi No. 25 müra-
caat Telefon: 3654. 1463 

Kiralık konforlu oda - Posta cad
desi Şaban zade apartman ikinci kat 
8 numaraya müracaat. 1465 

Kiralık daire _ Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil ve Bilge soka~ı köşesi 
4 oda 1 hol hava gazı, elektrık, ban
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 
Kiralık oda - Havuz başında ailf' 

yanında konforlu bir oda kiralıktır. 
Yenişehir Özen pastahanesine müra-

14 70 caat. 

Kiralık oda - Adilye sarayı karşı· 
sında Ortaç apartmanı No. 4 bir bay 
veya bayan içindir. 1472 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol ve müş
temilatı. Yenişehir İsmet İnönü cad. 
su deposu yanı. Nuri Barlas Ap. fev· 
kalade nazaretli yeni mükemmel. Tel : 
3630 1473 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka· 
loriferli sıcak sulu üç oda bir hol İz
bede sandık odası, Yenişehir Menek· 
şc: S. 4 kapıcıya. 1474 

Kiralık oda - Konforlu güzel bir 
oda möbleli möblesiz kiralıktır. Kı
zılay karşısında Paşakay apartmanı 

kapıcısına müracaat. 1483 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorifer yaz kış her gün sıcak su 
t am konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak DemirteP.e :Yaltırık 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük UWardao: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruıı 
Oç defa için 70 Kuruıı 

Dört defa için 80 Kuruıı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala· 
nndaki boııluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük iian 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruıı alı· 
ıur. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

-----------·-----~ -
ULUS 

ca ve Almanca orta tahsili olan bir 
genç it arıyor. Posta kutusu 139 L. 
rumuzuna müracaat. 1453 

Aranıyor: 

Kadın şapka dikişçisi aranıyor -
Atatürk bulvarı No. 30 • 32 Gün yüz
lü Ap: dahili No. 1 Helli şapka salonu 
na müracaat. 1424 

Mürebbı'ye aranıyor - Beş ve do
kuz yaşlarında iki kız çocuğuna ba
kacak ve lisan öğretecek bir müreb
biye istiyorum. (Ulus meydanı Koç 
apartmanı Kahveci Murtaza vasıta
siyle N.) rumuzuna mektupla isteni
len ücret, adres ve bonservis vesair 
şartlar bildirilmelidir. 1464 

Katip aranıyor - 2811 Telefona 
müracat edilmesi ilan olunur. 1477 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is · 
teklilerin (ı965) 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 vilayet daimi encü
menine getirilerek eksiltme komisyo· 
nu 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 

f 50 fon motorin ah nacak 
..ı l 1111111111111111111111111111111111 il h.. Afyonkarahisar Belediye Reisli • 

" _ ğinden : 

: H ERK U L : Belediye elektrik santralının 939 = : mali yılı ihtiyacı olan 150 ton moto-
2 Gaby Morlay - Fernandel 2 rinin beher kilosu on kuruş muham-

N -:;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllP men bedel üzerinden ve kapalı zarf 
caddesi asfalt köprünün başında o. usuliyle 17. 4. 939 tarihinden 2. 5. 939 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon tarihine kadar on beş gün müddetle 
1616 1487 münakasaya konulmuştur. 

Satılık: 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o· 
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun' at. 1287 

Satılık Arsalar - İstasyon arkası 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır 
parsellenmiş ucuz arsalar. Koç Ap. 
No. 4 Tl: 2181 1387 

Satılık kübik yeni apartman - Sa· 
karya mahallesinde 3 katlı 515 M .. 23 
M. cepheJi arsalı konforlu 1700 lıra 
iradı % 40 borç devri. Uygun fiyat. 
Tl: 2181 1388 

Uygun fiyatla satılık arsa - Yeni· 
şehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, parsel 23, Telefon 
1743 ı402 

Satılık arsa - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler Cad. Oyhon Ap. ya
nında köşe başındaki 656 metrelik, 
cephesi iki daireye elverişli arsa Tl: 
3955 1421 

Satılık otomobil - İyi kullanılmış 
dört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya müracaat. 1434 

Satılık arsa - Şurayı devlet ittisa· 
lindc kıymetli, cephesi bahçeye na· 
zır ve arkası sokak arsa için 2988 Te-
lefon No. sına müracaat. 1452 

Acele satılık eşya - 12 kişilik ye
mek odası, Viyana'da yapılmış kitap 
odası, radyo gramofon, halılar, kris
taller. Kutlu pasta salonu üzerinde 
Devres Ap. No. 9 1456 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan· 
darına okulu yanında istasyon arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap· 
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık hisse - Küçük evler yapı 
kooperatifinden bir hisse satılık· 
tır. Müracaat Şoförler cemiyeti Ali 
Eracar. Telefon, 3808. 1460 

Satılık - NSU markalı, az kulla· 
nılmış bir motosiklet ucuz fiyatla. 
Cümhuriyet Halk partisi genel sekre· 
terliğinde Kazım Yay'a müracat. 

1471 

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. ı A· 

1475 

Acele satılık aprtman - Şehirde 
Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Acele satılık arsa - Kavaklıderede 
Küçük Ayrancıda mfıtena bir yerde 
1000 metroluk bir parça arsa acele sa
tılıktır. Telefon: 3993 e müracat. 1480 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 
bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireJi 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad-
desi No. 1 1482 

Satılık - 8 lambalı bir Alman rad
yosu ve 1 - 2 objektif son model Kon
taks fotoğraf makinesi acele satılık
tır. Yenişehir Necati B. cad. No: 11 
re müracat. 1484 

lş anyanlar: 

Tecrübeli muhasip mütercim mu
habir daktilo - Almanca Fransızca 

Türkçe iyi bilen bir zat akşamları ça
lışır .. Ulus'ta "KAJ" mektupla müra-
caat. 1451 

Jş arayor - bir müessesede ka~ipli.~ 
plasiye tahsildarlık ve her hangı bu
ro işleri kabul eden Türkçe Fransız-

Vilôyetler 

Su tesisah projesi 
Niğde Belediye Reisliğinden 

Niğde kasabası içme su tesisatı 

etüd projeleri tanzimi işi bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli (2350) 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname. 
proje ve sair evrakı bila bedel Anka
ra Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde 

belediyesinden alabilirler. 
3 - Pazarlık 5-5-939 tarihine mü

sadif cuma günü saat 14 te Niğde be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek 
!ilerin aşağıdaki yazılı teminat kati -
ye ve vesaiki aynı gün aynı saate ka
dar encümene teslim ve ibraz etme • 
leri lazımdır. 

A - 352 lira 50 kuruşluk kat'i temi-
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C • Kanunun 4 cü maddesi mucibin· 

ce pazarlığa girmiye bir mani bulun 
madığına dair imzalı mektup. 

D • Pazarlığa iştirak edeceklerin 
su işlerinde sahibi ihtisas yüksek mü 
hendis veya mühendis olmaları şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tev 
sik eden vesikalarını ibraz etmeleri 
mecbuddir. 

5 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin belediyeler imar he
yeti fen şefliğine ve belediyemize 
müracaat etıneJeri. 11298 

Arazoz alınacak 
Niğde Belediye Reisliğinden 

1 - 30-3-939 günü kapalı zarf usu
liyle belediyemiz için satın alınacağı 
ilan edilen (.: ')) beş bin beş yüz li
ra muhammen kıymetli arazoz maki
nesi Ulus gazetesinde bir sehiv neti
cesi muhammen bedeli (5500) lira i
ken (8500) lira olarak ilan edilmiş ol
masına ve şartnamede bazı tadilat ic
rasına lüzum görülmesine binaen ar
tırma eksiltme kanununun 12 ci mad
desi hükmüne tevfikan 30-3-939 tari
hinden itibaren 15-5-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 te Niğde 
belediye encümeninde ihalesi icra e
dilmek üzere 45 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle bermucibi şartname ye
niden eksi1tmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
bedeli muhammenin % 7 ,S ğu nisbe -
tinde teminat vermesi mecburidir. 1-
haleyi müteakip teminat akçesi % 15 
şe iblağ edilecektir. 

3 - Şartnamesi : İstanbul, Ankara 
ve Mersin belediyelerine gönderilmiş 
tir. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere belediyemize ve mezkfir beledi
yelere müracaatları ilan olunur. 

11299 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
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
ftadan alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
J.apılacaktır. 

İğreti teminat 1125 liradır. İhalesi 
2. Mayıs 939 cuma günü saat 14 te 
encümeni belediyece icra edilecek
tir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 
inci ve bunu müteakip maddeleri şart 
lan dairesinde teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat önce encüme
ne vermeleri ve mukabili makbu.: al
maları lazımdır. 
İşbu ihtiyaç Afyon belediyesi e

lektrik santralına teslimi meşruttur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğren

mek istiyen]er, her gün belediyeye 
müracaatla öğrenebilirler ve alabilir
ler. 

İsteklilerin belli gün ve saatte da
irei belediyede hazır bulunmaları ve 
teklif mektuplarını vaktinde verme
meleri ilan olunur. (2588/ 1410) 11408 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Van Defterdarlığmdan : 

ı - 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 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı ücretsiz nafıa müdürlilğünde 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 yatırması bundan baş
ka taliplerin eksiltme gününden se • 
kiz gün evel vilayete müracaatla na
fıa müdürlüğünden ehliyet vesikam 
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 vil~yet defterdarlı
ğı makamında eksiltme komisyon ri
yasetine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçün -
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfınm mühür mumiy
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 

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

Pazarhk ilônı 
Isparta Nafıa Müdürlüğiınden: 

ı - Pazarlığa konulan iş: 
İsparta vilayet merkezi hükümet 

konağında yaptırılacak 16036 lira 20 
Kr. keşif bedelli kalorifer tesf satı o
lup 938 mali yılı içinde 5000 Jırası ve 

939 mali yılında da 11036 lira 20 kuru 
şu verilecektir. 

2 _ Bu işe ait evrak ve şartname-

ler. 
A _ Bayındırlık işleri genel şart-

namesi. 
B - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi. 
C - Cıcak sulu kalorifer tesisatı i-

çin umumi ve fenni şartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kıyasii fiyat· 

lar. 
H - Projeler. 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 5, 4. 939 tarihinden itibaren 15 

gün müddetle eksiltmeye konulan bu 
20. 4. 939 perşembe günü saat 15 de 
nafıa müdürlüğünde teşekkül edecek 
komisyon tarafından ihale olunacağı i 
lan edilmiş ise de muayyen gününde 
talip çıkmadığından 2490 sayılı kanu
nun 40 ıncı maddesi hükmüne göre bu 

iş 21. 4. 939 tarihinden itibaren bir ay 
için pazarlığa bırakıhilıftır. 

4 - Keşif bedeli 16036 lira 20 ku
ruş olan bu işin 5000 liralık kısmı 25. 
5. 939 tarihine kadar ve bakiyye&i de 
ıs. 10. 939 tarihine kadar ikmal edile-

--ıı-

1 - İşin muhammen bedeli 2000 
liradır. İstekliJer bu işe ait şartname 
proje ve aair evrakı bilnbedel Anka· 
rada belediyeler imar heyeti fen şef· 
liğinden veya belediyeden alabilirler. 

2 - Pazarlık 17-5-939 tarihine rast-
cektir. lıyan çarşamba günü saat 11 de bele· 

5 - Pazarlığa girebilmek için istek diyede toplanacak encümence yapıla· 
liJerin (1202) lira (20) kuruşluk mu- caktır. 

vakat teminat vermeleri ve bundan 3 - Pazarlığa girebilmek için is· 
başka aşağıdaki vesikaları ibraz etme- teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
leri lazımdır. vesaiki aynı gün ve saate kadar encü-

A - Pazarlığa girmeden evel vi- mene teslim etmiş olacaktır. 
layete müracatla alınacak ehliyet ve- A • 2490 sayılı kanunun 16-17 inci 
sikası. maddeleri mucibince 150 liralık mu· 

B - 939 yılına ait Ticaret odası ve- vakkat teminat. 

sikası. B • Kanunun tayin ettiği vesika• 
. Yu~arıd~ Y~.zıJı şerait dairesinde .ta ·lar ve 4 üncü madde mucibince pazar
lıplerın 3 uncu maddede yazılı komıs- lı - a girmiye bir mani bulunmadıg-ına 

.. 1 'l" 1 g yona muracaat arı ı an o unur. dair imzalı bir mektup ve pazarlığa 
11517 iştirak edeceklerin su işlerinde ihti-

Ka 10• • rı·fer tesı·satı sas yüksek mühendis veya mühendis 
olmaları şart olduğundan isteklilerin 

Afyon Vilayetinden : : 
Afyon vilayeti merkezinde yaptı

rılmakta olan Ali Çetinkaya okulunun 
19031 lira 10 kuruş keşif bedelli kalo
rifer tesisatı işi 9- mayıs -939 sah gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme • 
ninde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şifname, şartname, planlar bir lira be
de] mukabilinde Afyon nafıa idare -
sinden alınabilir. Muvakkat teminat 
1427 lira 33 kuruştur. 

İsteklilerin arttırma eksiltme ka • 
nununa tevfikan verecekleri teklif 
mektupları muvakkat teminat, ti· 
caret odası kayıt vesikası ve şimdiye 
kadar buna mümasil işleri müteahhit 
olarak yaptığına dair ellerindeki 
vesaiki bağlıyarak ihaleden 8 gün e • 
vel vilayet makamına müracaatla a -
lacakları vesika ile birlikte 9 mayıs 
939 salı günü saat 14 de kadar daimi 
encümen riyasetine göndermeleri ilan 
olunur. (2778-1498) 11469 

: T a·pu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu· 
hafızhğından : 

Etimesgut nahiyesi Sincan köyün
de dağ mevkiinde doğusu hatip Mus
tafa, batısı kirpitçi yolu ve Mustafa, 
kıblesi ve poyrazı yol ile çevrili 80 de 
kar miktarındaki tarlayı aynı köyde 
satılmış oğlu Mustafa ceddinden inti
kalen 40 seneyi mütecaviz tasarrufun
da bulunduğundan bahisle namına 

tesçilini talep etmektedir. 317 ve son 
vergi kayıtlarında namına mukayyet 
olduğu ve tapu yaydı bulunamadığı 

anlaşılan bu gayri menkulün 1515 nu
maralı kanun hükümlerine tevfikan 
mumaileyh namına tesçili için 19 5. 
939 cuma günü mahalline tahkik me· 
muru gönderileceğinden bu gayri men 
kul üzerinde tasarruf veya her hangi 
bir aynı hak iddiasında bulunanların 

ellerindeki vesikalariyle birlikte tah
kikat gününe kadar muhafızlığımıza 

veya mahallinde tahkik memuruna 
müracaatla itirazlarını bildirmeleri 
ve komşularının da mahallinde bulun-
maları ilan olunur. 1468 

Kazalar 

60 çift öküz ahnacak 
Haymana Hükümet Tabibliğin • 

den: 
Haymana mıntakasındaki göçmen

ler için kapalı zarf usulü ile (60) çift 
öküz mübayaa edilecektir. Beher çift 
öküz için tahmin edilen bede] (80) .li
radır. Muvakkat teminat (375) lıra 
talip olanların ve şartnamesini gör
nıek isteyenlerin ve ihale günü olan 
29 Nisan 1939 cumartesi günü saat 10 
da Haymana hükUmet tabipliği dai 
resinde müteşekkil komisyona teklif 
mektuplariyle birlikte müracaat etme 
leri ilan olunur. (1424) 11429 

Su projesi yaptırılacak 
Develi Belediye Reisliğinden : 

1 - Develi kasabası içme suyu pro
jesi keşif bedeli 2800 lira ve muvak
kat teminatı 210 liradır. 

2 - Eksiltme 15-5-939 pazartesi 
günü saat 11 de Develi belediye bina
sında pazarlıkla yapılacaktır. Şartna
meler bila bedel belediyemizden ve 
Ankara belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alınabilir. 

3 - Taliplerin kanunun tarif etti • 
ği vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasaya i§tirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şarttır. 

5 - Bu iş hakkında fazla malfimat 
almak istiyenler belediyeler imar he
yeti fen şefliğine ve Develi beledi • 
yesine müracaat etmelidir. 

(2723) -1488) 11461 

Su projesi yaptırılacak 
Zile Belediyesinden : 

Zile kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi işi pa -
zarlığa bırakılmıştır. 

bu hususu tevsik eden vesaiki lazım
dır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale gü
nü olan 17-5-939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde Belediyeye verilme
si ve teklif mektuplarının da iadeli ve 
teahhütlü olması Iazımdır. Fazla iza
hat almak istiyenlerin belediyeye ve 
Ankara fen şefliğine müracaat etme· 
leri. (2713-1489) 11462 

Yerli kiremit alınacak 
Haymana Hükümet Tabipliğin· 

den : 
ı - Haymana iskan dairesince ikiz· 

ce nahiyesine bağlı Runkuş, Ahıboz· 
köylerinde inşa ettirilmekte bulunan 
göçmen evlerine müktazi 92.000 adet 
yerli kiremidin 15 gün müddetle ve 
açık eksiltme iJe alınacaktır. 

2 - Alınacak yerli kiremidin 76 bi· 
ni Runkuş ve 16 bini Ahıboz köyle -
rine teslim edilecektir. 

3 - Beher kiremidin muhammen 
bedeli mahaJJinde teslim şartiyle iki 
kuruş ve muhammen bedeli ı840 olup 
teminat muvakkatesi 138 liradır. 

4 - Fenni hususu şartnamesi Hay· 
mana hükümet tabibliğinde ve Anka· 
ra iskan müdürlüğündedir. Talip o • 
!anların mezkur dairelerde görmeleri. 

5 - İhale 4.5.939 perşembe günü sa
at onda Haymana hükümet tabibli • 
ğinde teşekkül eden komisyon huzu
runda yapılacaktır. Talip olanların 
mezkur günde komisyona müracaat -
lan. (1482) 11476 

Şehir haritası yaphnlacak 
Aksaray Belediye Riyasetindenı 

1 - Kasabamızın Nafıa vekaletin
den tasdikli hali hazır hartasına naza· 
ran meskiln kısım 330 hektarının müs
takbel imar planı kapalı zarf usuliy
le münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Bedeli muhammeni 2640 lira
dır. Muvvakkat teminat 198 liradır. 

İhalenin ertesi günü bu miktar bir 
misli daha arttırılacaktır. 

3 - lhale 20. 5. 939 cumartesi günü 
saat 10 da Aksaray belediye dairesin· 
de yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu husustaki şartna· 
meyi Aksaray belediysinden bedelsiz 
alırlar isteyenlerin adreslerine gönde· 
rilir. 

5 - İstekliler kanunen ve şehirlerin 
imar planlarının tanzimi işlerine ait 
talimatname ahkamına icap eden ve
saik ile birlikte tarifatı kanuniye da
iresinde ihaleden bir saat evet teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver-
meleri 11518 

Gümrük ve L B. 

7 adet tahammur kabı ahnacak 
İnhisarlar Umum M"d·· ı·· -·· u ur ugun-

den: 
1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat 

fabrikası için plan ve şartnameleri mu
cibince 7 adet maa teefrruat tabammur 
kabı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Montaj dahil olarak muham • 
m7n bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te
mınatı 1725 liradır. 

III - Eksiltme 11 mayıs 939 per • 
şembe günü saat 15 de Kabataş'ta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri ma)zemenin 
teferruat ve evsafını gösterir teklifle· 
rini münakasa tarihinden on gün eve
tine kadar inhisarlar umum müdürlü· 
ğü müskirat fabrikalar şubesine ver -
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazı· 
lı vesika ve% 7.5 güvenme parası ma!· 
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç sa'!t 14 d~ k~dar yu
karıda adı geçen komisyon başkanh~t· 
na makbuz mukal2ilinde vermeleI.i ıa -
zımdır. (1922/1069) 11093 

.. 



................. ,.. ............... LANIENBURG 
lturulq tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk liruı 

Şube " ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her neYİ banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankamda Kumbaralı ve ihbarsız Tuarruf hesaplarında 
en u 50 liruı bulunanlara ıenede 4 defa çekileC:ek kur'a ile qaiı
daki pliııa ıöre ikramiye daiıtılacalrtır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DIKKA T: Heeaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li
radan qafı dü9mi1enlere ikrpıiye çıktılı takdirde % 20 
fuluiyle verilecektir. 

Ku,..alar ıenede 4 defa, l Eylill. ı Blrinclktna. 1 Mart w 
1 Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

.111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---------------------
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Et fiatları 

Belediye Reisliğinden : 
---1 = - -- -- -- -= 45 -: Kuzu Eti : - -: JCowun eti 53 : 
- ı- -= Dana eti 62 = - -: Sıfır eti (Kemiba) 48 : 
5 Sıtır eti (Kemikli) 43 § 
i 11514 = 
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DAKTİLO KURSU 
2 inci DE 

Ankara Tecim Lisesi Direktörlü§ünden : 
Liaemis Wnumcla ikinci dene c:laktilo lmnu 2. V. 1939 

tarihinde .. lıyacaktır. Ka,.ı ve kabul her sün aaat 9 • 12 
arumda ,apılır. En u ilk okula bitirenler kabul oltdaur. 
Deni• için iicret almmu. (1523) 11501 

dır. 

........ ....,...... . ....... ..,.............. ... 

... alwter H•t• ı.aaldr VI ............................. 

....... ............. lllle .... ,,, .. . .,.... 
.. .,. .. . 7 iti ............... ................. 

llw 
llTUllİl. .., .... 

T"'•' -rdaıu 12 No. ••· 
lılaJaıaMııı alyoNt adl11lı •ar• . .. .............. , .... ,.. .. . 

' ,., ............ 111, .... ....... 

Ankara Belediyesi 

4 - Şartname ve JuoJdaini görmek 
iatiyenlerin her gün yuı itleri kale
ınine 'ft iateklilerin de 12/ 5/939 cuma 
günll .. t 10,30 da Belediye Encüme
nine mllracutlan. (1492) 11465 

PERTEV 

Dıvar yaphrdacak 

Ankara Mediyeainclen : ~=~ 
1 - Hal arkuındald hellnın mek- ; 

tebe bakan cephealne dıvar çekilmesi 
on bet gün müddetle açık ekailtmeye 
konulmuttur. 

2 - llubammen bedeli (611,60) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 52 liradır, 
4 - Ketif ve prtnameaini görmek 

iatiyenlerin her gün yuı itleri kale
mine ve iıteklilerin de 12/ 5/ 939 cuma 
günü uat 10,30 da Belediye Enci.ime- ------------
nine müracaatları. (1493) 11466 

Matbaacılara Tomaa aranıyor 
Ankara Belediyeainden ı Zoquldak'ta Ereili kömürle • 

1 - Otobilı idareai için butınlacak ri itletmHİ merkes atölyHinde 
olan 2,500,00 bilet on bet gün müd

~----------------------- cletle açık ebiltmeye konulmuftUr. çalıımak üzere 3 usta tornacıya 
GLiSERiNLi 2 - Muhammen bedeli (937,50) ti- ihtiyaç vardır. Talip olanlarm 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
MDU9Dellneal SamMID'daD Aab· 
ra"ya aakletmi r. llaa~eaeı Sabd 

• dua il • kadar 
Belediye a rasa Talas AP. ıra~: t 

radır. ellerindeki mncut bomenialeri-
3 - Muvakat teminat (71) liradır. le birlikte 28-4-39 tünü akpmı-
4 - Nilmune ve prtnameaini gör- .• 

mek iıteyenlerin her gün yuı itleri na kadar her sun 10 dan 12 ye 
T...ıet ......... cilt Ye tmlİ kalemine ve iateklilerin de 12. 5. 939 Ye 18 dan 18 e kadar. 
p.lleflirir. Ea iJi tuvalet cuma günü uat on buçukta belediye Y enitehirde Ordu evi kart•· 

•lılilaa•builiılınullldu•r•.•••••1•1•07lllll I encümenine milrac:utlan. (1538) ımcla let ibtünde Olçerler aobk 
11511 

No. 5 Ereili kimürleri itletmeai 
Kaltp ahnacak •lif tub..i Ankara mümeami. 
Aabra Belecliy..mct .. ı jine müracaatları. 1459 

RIT 

İlk ve Ortaokul 

kasası 
Etibank Umum MUdbr § ntfen : 

Dinik Demir Mldenlm iflelme•isin, ,. A" blumdan 
ÇUrek latuyonuna naklettireceti demir cnherlerinin nak
li1e iti münakua,a çıkanlmqbr. Münab.aa bpab zarf .. 
aulü ile 8-5-939 p&zarte9i aaat dlrtte Ankara' cla Banbnm 
merkeziDde ,apalacaktır. Şartnam•i ticaret aeniıimizden 
paraıa olarak verilmektedir. 1398 

Tuz çıkarma ve taşıma i~i açık eksiltme il6nı 

Beller 100 
kilORD11D 

mubarnmen lltlrettebat Muvakkat 
Tuzlanın fiyatı ınikdan Tutan teminata 

adı kurut Sa. Kilo Lira ltr. Lira ltr. 

-- -- --
Akça koyunlu 8 1000000 800 60 
Ali baba 4 500000 200 15 
Çoful 8 900000 720 54 
Keçeç 6 2700000 1620 121 50 
San kaya 8 600000 480 36 
Yerli 6 500000 300 22 50 
Çankan (yalnas· 
tatsa.) 3 20 3500000 1120 84 

Yukarda adları yuılı tuzlalanmudan 1939 yılı için tuz çıkarma ve an
bara tapma iti 24-4-1939 tarihinden itiabren yirmi gün milddetle açık ek

liltmeye konubuftUr. Beher y\b kilosunun muhammen bedeli ve ilk te -

minat paralan hizalarında göaterilmiftlr. -Şeraiti anlamak 'ft daha fula ba
bat almak iltiyenlerin fimdiden bq mlldilrlllümilz tuz fen pbealne ft ya
hut mahalleri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla lçln ay
n ayn yapılacak olan açık ebiltme n lhale 17-5-1939 tarihinde IMt on bet
te bankalar caddeainde bq müdilrHik binaunda mUteıekkil komisyonda io-
ra edllecefi llln olunur. (1527) 11507 

. • . l - Mecra inpatında kullaınlac:ak 
Talebelenae nmı bır uulle bllsler için dört çetit ölçüde 12 ıer a- ------------------------------------

elen ,an.rilir. En DJlf denle- ıızlıklan ile beraber kalıp alınac:ak
Zayı - Fırka 61 alay 159 tabur 1 riaden kıea Wr amanda Jetitti· tır. 

bölük 4 den onbafı olarak 338 .ene- riHr. Ulua'ta Z l'UBIU1ID& mek- 2- Muhammen bedeli 580 liradır. 
L... ti hi bıpla mBneaat. 1487 3 - Muvabt teminat 43,50 liradır. 

tinde aldıtım ve tubece -yı ı ter 1 4 - Şartnameaini görmek iıteyen-
tukeremi kaybettim. Y eniıini alaca- terin her gün yuı itleri kalemine ve 
tımdan eakilinin hiikmil olmadılt i- iateldilerln de 12. 5. 939 cuma günil 
Jln olunur. uat 10,30 da belediye encümenine mtl 

Ilgu qap dere 1dSyilnden Kalabız 
opllarından lluatafa Of. Ahmet 
Byi,unıör. 31 1479 

lJ L U 8 - 20. inci 71L - No: 1311 

lmtlyu abibi 
Narettia Umil SUNER 

Umumi nepiyatı idare eden 
Yus ltleri IHdtlrl 

Mim• Faik FENiK 
UWS Ba.-.i ANKARA 

Matlıu mlktlrl ı AH Rıa BABAN 

racatları. (1539) 11512 

JO ... llllıol ....... 
Aabra Belecli7..W• ı 

l - Su ldareal için alınacak olan 30 
ton mazot on bet gün müddetle açık 
ebiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (3900) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (292,50) lira 
dır. 

4 - lutMmeaini ıörmek iateyen
lerin her gün yası if1eri kalemine ft 

isteklilerin de 12. 5. 939 cuma gilnl 
1&t on buçukta beledlye encümenine 
müracaatlan. .(1540) 11511 

Yeni Sinemada 
Bu gün bu gece 

llU1lki • Atk • Gençlik .. 
güzellik filmi 

Kutup yddızı 
Bat Rollerde: 
Sonya Hennie • Ricbard Green 

Pranıızca 18.zlil 

Seanılar: 

14,45 • 16.45 • 18.45 - Gece 21 de 

Halk ve Sus Sinemalarında 
BU GON BU GECE 

ÜC AHBAP ÇAVUSLAR 
HARBE GİDİYOR 

Tamamen Türkçe 5azlü hUyiik komedi 
Seans aaatleri: Halle 14.30 -18.30. 18.30- Gece: 21 de 

Suı 14. 18. 18. Gece: 20,30 cla 
Halk linemuı-.da 12.15 de ucu matinede: Caniler elinde ~ 
Suı " 12 de " " Uç Ahbap Çavuflar Harbe sidiyor 

YENl Sinemada YENi VARYETE NUMARALARINI " methur bpan1ol clamlsü 
JULIA REYES'i matlab ı&meliainis. 

• 


