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Mecburi askerlik kanunu kabul edildi 
İCAP EDEN BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI 

Yeni kanun bir ka~ gün 
i~inde meriyete gire<ek 

Harp 
mükellefiyeti 
kanunu 

N. A. KÜÇÜKA 

Şu günlerde meclis encümeninde, 
harp mükellefiyeti kanunu projeıi 
müzakere edilmektedir. Proje pek 
yakında heyeti umumiyeye gele· 
cektir. Bu kanun yeni meclisin mü
zakere ve intaç edeceği mühim ve 
eaaıb kanunlardan biri olacaktır. 
Yıllardanberi üstünde ciddi emek 
sarfedilen bu kanun her bakımdan 
hususi bir ehemiyeti ha.izdır. Yeni 
teknik, yeni terakkilerin kar§ısında 
artık (muharebe)nin de mi.nası çok 
geniılemiıtir. Bir muharebe artık 
yalnız iki ordn .......,.ni:la yapılan bir 
anaıaraadan ibaret değildir. İki mil
letin bütün maddi ve manevi hüvi
yetle çarpııması demektir. Şu halde 
milli kuvetleri, milli enerjiyi israf 
ctıınc.Jcn, bir uokta--etri&f'ırnda topla-

mak ve baıkumandanm emri altın
da bulundurmak gerektir. Bunun i
çin, milli enerjiyi bu tarzda kullana
bilmek için, memleketin gayet ince 
hesaplara göre teıkilitlanrnaıı za
ruridir. Bir harp zuhurunda devlet 
bütün milli varlıktan istifade ede
ceği gibi herkesin de böyle bir mu -
harebe esnasında derhal yeni vazi • 
,,._ .. :., icap ettirdiği kadro içine gire· 
rek müıteı oeı.. --Jcaadın muvaf faki
yetine doğru faaliyetini alienkle§· 
tirmesi ve istikamet vermesi lazım· 
dır. 

Totaliter ve demokrat memleket
ler kendi sistemlerine göre bu hu
susta çoktan hazırlanmıılardır. U
mum; liarbin devamı müddetince 
ingilizlerın sün geçtikçe kuvetlen· 
meleri sebebinın '-u milli teıkilatı 
daha 0 zamandan kurmu::, "'e hesap
lamıt olduklarından ileri gelQ&!J-ini 
söylerler. Çünkü bunun en büyük 
faydası milli bünyeyi daha ziyade 
mukavemete aevketmesidir. Yakın -
da meclisin ınüzakere edeceği ka
nun da iıte bu kanunlardan biridir. 
Memlekette umumi veya kısmi se
ferberlik ilan edildjği vakit alelade 
vasıtalarla elde edilemiyen bütün 
askeri ihtiyaç veya ~iz~etleri bu 
kanunun hükümleri daıresmde yap-

ı hükümet vatandaşlardan ma arını . h kk 
istemektedir. Hükümetın bu . ~ 1

' 

beynelmilel kaideler ve teşbkıl~tı e· 
aasiye kanunumuzla öteden er• .. t~. -
't d"I . bulunmaktadır. Huku-

yı e ı mı§ "ki 
met tarafmdan vatandaılara. yu e· 
tilen tekliflerin mahiyeti sekiz nok-
tada tesbit edilebilir. . k 

ı - Orduya lazım olan yıyece 
d 1 · ıhi mad-ve giyecek mad e erı ve s 

deler, 
2 - Ordu için barmacak yerler 

tedariki, w. 
3 - Ordunun istifade edecegı 

bütün nakliye vasıtaları, 
1 4 - Bazı şartlar altında yara ı· 

k ük. ile 
lara ve hastalara bakma m e • 
fi yeti, 

5 - Askeri yaş içinde olup ta 
· · · · b hlımetler-mevkı ve vazıyehn ıca ı 

den istifade zaruri olan ~ahısları 
çalıştırmak, 

6 - Anbarlardaki orduya yarat 
ticari eıya, 

7 - Madenler, 
8 - Şirketlere ait demi~oll~ı 

ile su vasıtai nakliye ıirketlerı ve. h
manlar idaresi (tekmil kadrosu~ ile. 

Bu muhtelif maddelere tatbık e
dilecek mükellefiyet şekillf'ri w•iş!n 

. .. d gı•ır nevi ve mahiyetıne gore e "' • 
Harp mükellefiyeti kanununun tat • 
bik sahasma geçebilmesi zamanını 

(Sonu g uncu sayfada) 

de silôhh ordu Milis kuvetleri 
kadrosuna ilhak olunacak 

Londra 27 a.a· - Bugün Avam Kamarasında Çemberleyn mecburi 
askerlik h~kkmdaki müzakereleri açarak bu baptaki kanunun önümüz
deki perşembe günü neşr ve kamaraca müzakere edileceğini ve T e~ri~.o
rial ordu askerlerinin seferberliğini kolaylaştıracak kanunun da onu -

1 müzdeki hafta içinde neşrolunaca ~ 

Tohran'daki resmi l ğmı bildirdikten sonra, esas hakkı~
daki kararın hemen bu akşam verıl· 

şeni iki er sona erdi 
mesi zarureti üzerinde israr eyle -
miştir. 

Çemberleyn müteakiben mecburi as 
kerliğin esas itibariyle kabulüne dair 
olan layihayı tevdi etmiştir. 

Cümh!ıriyet Merkez Bankası alelade umumi heyetinin dün yaptığı toplantıdan bir göriinüa 

Cümhuriyet Merkez Bankası alefôde 

heyeti dün toplandı A 

umumı 

Yabane1 heyetler 
dönmeğe baıladılar 
Tahran, 27 a.a. - Veliahdin düğü -

nü için tayin edilmiş olan dört gün -
lük resmi merasim bitmiş olduğun -
dan ecnebi heyetler bugünden itiba -
ren memleketlerine dönmeğe başla -
mışlardır. 

Başvekil, bu meseledeki düşüncele
rini muhalefet liderlerinden gizleme- ' 
ği aklından geçirmediği ve fakat ha
disenin zarureti altında alelacele ha
reket etmek mecburiyetinde kaldığını 
kaydetmiş ve demiştir ki: 

Aksiyonerlere .hisse başına 
640 kuruş temettü verilecek 

tııt olarak bu sabah Fransız heye -
tinin bir kısmı hareket etmiştir. Öğ
leden sonra da diğer kısmı gidecek -

(Sonu 7. nci sayfada) 

Kanunun Hitler'in nutkundan 
önce cıkmaaı lazmulı 

"- Hemen bu hafta içinde beyan
name yapılması elzemdi. Ve hu cih" t 
sok mUhim bir mesele teşkil ediyor
du. Çünkü önümüzdeki haftaya bıra· 
kılmış olsa idi Hitler'in yarın söyli-

(Sonu 7 inci sayfada) 

NEŞRİYAT KONGRESİ HAZIRLIKLARI 

Kongrenin esas mevzular1 
ve ruznamesi tesbit edildi 

Sergievincle hazırlanmakta olan nqriyat ıergisinclen bir köşe 

Bir mayısta Sergievinde Maarif Vekaleti tarafından açılacak 
olan "On yıllık türk neşriyat sergisi" nin hazırlıkları bitmiş gibi
dir. 
D~ğer taraftan sergi dolayısiyle toplanacak olan "Neşriyat Kon

gresı,, hazırlıkları da tamamlanmak üzeredir. 

B. Potemkin'in lstanbul'da karşılanışına ait dün aabah 
çekilmiş bir resim 

1 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban
kası alelade heyeti umumiyesi dün 
bankanın umumi merkezinde idare 
meclisi reisi Nusret Medya•nın riya-
setinde toplanarak müessesenin 1938 
yılı idare meclisi ve murakabe heyeti 
raporlarını tasvip ve bilançosunu tas
dik eylemiştir. 
İdare meclisi raporuna ve bilanço

ya göre 1938 yılındaki banka muame
lesinden hasıl olan kar 2.210.322 lira
dır. Bu miktardan nizami ihtiyat ak
çeleriyle hazineye ve memurlara ait 
hisseler ayrıldıktan sonra hissedarla
ra ait olarak kalan miktar da 1.113.759 
liradan ibaret bulunmaktadır. 

Heyeti umumiye, banka idare mec
lisinin raporunda teklif ettiği veçhi
le bu miktardan kazanç ve buhran ver
gileri indirilerek geriye kalan 961.159 
liranın beher hisseye 640 kuruş bir 
temettü tevziini tasvip eylemiştir. 

Heyeti umumiye gene bu toplantı
sında B. C. D. hisselerine sahip hisse
darları temsilen murakipliklere De. 
nizbank idare meclisi reısı Hamit 
Can, Merkez Bankası sabık murakibi 
Cemil Akok ve Sümerbank sabık mu
rakı.~ı Ve~ap Kocamemi'yi seçmiştir. 
Cumhurıyet Halk Partisi Genel 

Sekreteri Fikri Tuzer'in de bulundu
lstanbul, 27 a.a. - Sovyet hariciye komiser muavini Potemkin, bu ğu bu toplantıda Maliye Vekaletini 

~'o.ah saat 7.~5 te .e~sp~es!e Sofya'dan ~ehri~ize ~e.~miş ve istasyonda Nakid İşleri Umum Müdürü Celal 
vali ve beledıye reısı Lutfı Kırdar, ernnıyet rırektoru, sovyet konsolos Sait temsil eylemekte idi. (a.a.) 

Sovyet hariciye komiser 
muavini bugün geliyor 

ve bk:>lonıi~i ~:af f md8:n ı~arşıla~ı~ r·;; .. ;;,;; .. :: .. :;; .. ;;: .. ;;: .. ;;, ;; .. ;; .. :: .. :;; .. ;;: .. ;;: .. ;;, ;;u::ı .:;: •• ; •• :: •• ;:. ,;;.;; .. ;; .. :;; .. :;: .. :: •• ;;:_;;:.;;.;; •• :;; .. :;; .. ;;; .. ;;: .. ;:;,;; •• :;; •• :;; .. ;;, ======:::-::::-:-~---· ve ır po ıs mu rezesı se am resrnını 

1 
,,, ......... __ .... ,,,,,,,,,,,,,. 

'f · · Dün çocuk haf-
ı a etmıştır. ı b · · .. -.-

B. Potemkin bu akşam Ankara'ya t~.sın!n. e~ı~cı gu 
1 hareket etmiş ve hareketinde de aynı nu ıdı. Ôgleden 

merasimle uğurlanmıştır. sonra saat 16 dan 
.. Ö w 'ld' W' .. 19 a kadar çocuk-

Bukreş, 27 a.a. - grenı ıgıne go-
1 1 

·ı 
1 

· 
re B. Potemkin Ankara'dan avdetin- Çar ak aEı ~ erıne., 1 

' w ocu sır geme 
de Bükreş'e ugrayacak ve o sırada k t f . ·' . . urumu ara ın - .· ··. 
Avrupa payıtahtlarındakı turnesın - d k b h ,'. 
den avdet etmiş bulunacak olan B. .and çobcuh a ~ ıçe- f 

. sın e a çe eg en -.• 
Gafenko'ya misafır olacaktır. l · t t' d'l ce en er ıp e ı -

Sofya, 2 7a.a. - B. Potemkin'in An- mi§tİr. 
kara'dan avdetinde yeniden ~ofya'ya Öğleden evet ve 
uğrayacağı beyan edilmektedır. sonra ilk mektep· 

Bu kongrede memkk~in mü~ak-~~-----~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~ ılebrd,,.1_n seçilen ta- ~ ı 
bel neşriyat faailyetini sistemli ve 
yıllara ayrılmış bir programa bağla
manın ve bu sahada çalışan bütün res
mi ve hususi teşekküller arasında iş

birliği yaparak eldeki imkanlardan 
en verimli neticeler elde edebilmek 
yolları araştırılacaktır. 

Kon~renin tetkik edeceği 
mevzular 

Üstündağ davasına 
dün de devam edildi 

e e ere parasız i 
olarak Ulus, Ye- ı 
ni, Sus ve Halk i 
sinemalarında ter İ 

~;:~:, v:ö:.:~7~'. 1 
mi~tir. Ankara ı 
radyosu dün de i 

Maarif Vekaletinin hazırladığı 

programa göre, kongrenin tetkik ede
ceği mevzuların başlıcaları şunlar

dır: 

çocuk ncıtriyatına ! 
devam etmiştir. 

Dün altmıc cahidin ifadeleri okundu, i. Bu gün öğleden ·~1 . 
~ ~ i sonra Çc.-cuk E- ! 

maznunlar ittihamlan reddettiler ı ~:g;~~ü~ur;::~ t 
Resm1 ve hususi neşir teşekkülleri-

nin sermaye ve kuvetlerini azami ve
rim temin etmek üzere teksif ederek 
iş birliği etmeleri yollarının araştırıl
ması ve bu esasa göre umumi bir neş-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Eski vali ve belediye reisi Muhittin Üstündağ ve arkadaşlarının oto -
büs yolsuzluğu hakkındaki muhakemelerine bugün öğleden evel saat 
10.15 de temyiz dördüncü ceza dairesinde devam edilmiştir. Reis Mec
di Beydeş, azalar ve başmüddeiumum.i muavini aynı zevattan ibaretti. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Jı rnüsabakaıı.ı yapı f 
lacaktır.. Resmi 

1 
: ıi· miz dans eden se- ı 

v~li ~ir yavruyu fv~';tj~ 
i gosterıyor. ~] ı-.: ı 

: .................................................................... ''' ..... ,,,,,,' '' '""' ''' ........... , ,,,,,J 
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İnsan ve kültür: GOnün peılnden 

ULUS 

Trenlere taş atlfmas 

yasak edilecek 
1 Menşe şehadetnamelerinin 

Yugoslavya Vatanda_ş hayati : Köy çocukları tarafından §imen 
fer bittı gtizerılhında bulunan 
ve kasabalardan geçmekte olan ka 
lara taı aıtlmakta olmaaı, aeyrü se 
emniyetini tehlikeye dütürecek 
vahim neticeler tevlit edebilecek 
ıekılde görülmüttilr. Dahiliye Ve 
leti vilayetlere bir tebliğ yaparak 
gibi hadiselerin meni içiı;ı tedbirle 

di- B. nüshaları hakkında 
köy 

D. _N. B. Roma'dan ve Tribuna'·ı komıulariyle karıılıklı itimada da
n~n ~~r makalesini hülaıa ederek yanan münaaebetler tesisine ve Av· Cebeci'de bir inta mahallinde üç 

tar- Vekiller Heyeti yeni bir 
kararname kabul etti 

bıJdırıyor : rupa'nm bu mmtakaamda . . lını- amele toprak altında kalmıtlardır. 
fer 

"V d.k ·· ı · k lfl o Çabuk veti-- ı"tfaı·y· ----L !1-!sm· m· 

ve 
ene 1 mu a atı, Almanya ve yan de.Jetlerin manewalarma ka • " :r- -~ uu 

it l ' h d f" ) hayatını kurtarabilmıttir. Olen va-
bir 

• Y• n~ e ~ ~ o an ~u.na v~ Bal- pılmamağa karar venniıtir. Vene-
kan mılletlerınm tensıkı planının dik mülakatı ltalyan • Yugoslav t~daıın arkaamdan hep yanabili-

Jca. 

Wıakk k d • "lk d d nz: bu memlekette dikkatsizlik u•-
bu 

u UD& ogru ı a ım ır.,, dostluğunun Tuna havzasmdaki bu h • r a-
Ve biraz daha •taiıda !U sözleri dostluk münaaebetlerini ıeniılet- runa arcanacak tek bir nüfus yok· 

~ t~ 
-uyorua: mek Ye derinleıtirmek huauaunda 

.. Tahrikitçı ve tehditçi eski ku- bir hareket noktau teıkil ettitini ia- Bu hi.diM, Ankara'da toprak al- Husus"ı lft ......... müd" u"rlerf 
nunlar, minalrnu kaybetmiıtir. Na· bat eyle.mittir., tmda kalma hadiHlerinin ilki de- Mıua 

1 k • Ç k 1 k k .. "'k ' fildir. Ay geçmiyor ki, birkaç satır· •• es ı e oı ova ya ve uçu an· Yugoslavya, tarihe kan•nuı olan • . ,. lık zabıta haL--ı h 1 d k t&nhn modaıı ı--mi•ıe Bulgaristan k.. ··k t t ·ı b •· ı·· .,... a m • topra -:r :r , uçu an an ı e uıun uzunuuz· ökm · · b. . 

lınmaııiıı istemittir. 

arasında terfiler 

İcra Vekilleri Heyeti menıe ıehadetnamelerinin (8) nüahala
rımn tabi olacakları hükümler hakkında bir kararname kabul et· 
mittir. İthalit Ye ihracat tacirlerimizi çok yakından alakadar 
eden bu kararnameyi ne,rediyoruz: 

aleyhindeki bir Balkan antantı da luiu ilaa edilen Balkan Birliji'nin ç eauun ır vaya birkaç vatan· 
...,imiıtir. Çünkü yeni Avnapa yeni eaulı bumdandD". Bqün, orta dq llayatma mal oldafuna okamuı "rU Seyhan huıuat muhasebe müdiı 

BB. Hasan Güler 55 liradan 70 lira 
Zonguldak husust muhasebe mildil 
Etem Ruhi Torman, İçel müdiı 
Hakkı Sunay ve Antalya müdürü M 
harrem Önal 45 liradan 55 liray 
Muş hususi muhaaebe mildürü Haaa 
Basri Özenci, Ordu müdürü Hüs 
Samer, Tokat ! üdüni Ali Hayd 
Tuna 40 liradan 45 liraya terfi et 

Dış ticaretimiz 1 

"Madde 1 - 29/6/1937 tarih ve 
2/7021 sayılı kararname hükümlerine 

1 

tevfikan, Türkiye Cümhuriyet Mer· 
kez bankasına, men§e phadetnamele • Lir - • • b" 1-!ı• 0lmıyalım. 

u ..... muatenıt yenı ar teıaı ata Avrupa'dan Balkanlar'a doinı se- Muh f al ya, 

clo~. ~-:..or • d. · • · --1. mih a aaa tma alnımamıı olan •• .. ,_ .. , .,, çit ver ıfanı ıM, a~ça, •er mat· to • .. • • rü Ki• • h I bakly I . rinin alakadar memleket gümrüklerin-mng esap an e err ye ce damgalı B. nüshalarının bir aene 
Bu makalede neler denmek isten· buatı iddia etmektedir. Hatti, ne İ· r~ :~ çok.ebılır ve. bu hadi • 

elitini tahlil etmeden önce, bir de çm seçİt vermüte olduiu da bu .. enn • ~paı ~yet tertibatı alm
Diplomatiache Korrespondena'in fU iddiaya aeyl olarak raptedilmi;tirı ~d~ı ıçm vaki oluyo~ •• lnaanlan, 
7udıldanm okuyalım: ı. Avrupa'mn bu mmtakaamda i· ,_, tı metr~ t~ra~ ıçm~ sokar-

"rü 
U• • • 1 • " zarfında ibraz edileceiine dair taah • 

kredıll ılhalita aıt tullhiitler bütname Vererek namlarına gelmİJ O• a, 
n Turkiye Cilmhuriyet Mcricea banbsın

an alınan hesap hulisalarına sore 22.4.1939 
arihindeki kliring hesaplan bakiyeleri. 

lan havaleleri tahsil firmalardan aözü 
edilen B. nHabaJannı: "Alman- Ben•• reJ"imini berta- • •-- el ı ti · ( el 1 t ken, onlan oldurebılec:etimia bir ,,_ ._.,. fi o ..... ,an eve erın sarp .... to rak ır-tı • • ..k .. -

nü d 

raf etmekle Veraaillea siyasetinin e- leri) manevralarına kapılmamak İ· PL. • ~ ~ ço UfUDÜ önle- ar t a) İşbu kararın meriyeti tarihine 
kadar taahhütnamede yazılı müddetin 
inkızaaından sonra ibraz etmiJ olanla
rın muameleleri, Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankuınca tasfiye olunur. 

...ıı bir iatinat noktaanu ortadan in. me. ıçm hıç bır feY yapılmamıpa 
lırald--tır O aiyuet ki Tuna hav· ç 2' y · 1 el --L 1 meaul olan yalnız kara talih midir? 

ti- CETVEL:l 

- - • • • enı .... ara a1ana~ o an 1___ • • 
...... daki komıu devletlerin it birlı- yeni A'n"Upa'nm, mihverin delalet .....- yerlermdeki toprak kazıla· 
iinemaniolmak •e bu dnletlerara· •e nezareti altmda, Balkanlarda da rmm_ etrafım aaflamlqtmnamak Eskirım ..,üsabakafarı 
uada mütemadiyen ihtilaf çıkar- tetkil edilmesi için. Ye bö1le kaaalan önli1ec:ek tedbir-

rilmişlerdir. Turii7e CiJmburi7et llerkH baııbsta
dalti llirını besaplau borçlu ba1.17eleri 

Memleket Mil:tar T. L. 

B 
mak sa,...UU istihdaf ediyordu.,, Birinci noktaya nazaran, Bal· I~ almamak ıüphuia ki müteah-

Alman harici:re nezaretinin doi· kanlarda sarp devletlerinin iti hıtlerin ~enf-tleri icabıdD". Her-
S• Evelce haber verdiğimiz gibi, 1 

tanbul - Ankara bölıeleri arasında b 
pazar günü Ankara'da bir eskrim m 
sabakası yapılacaktır. latanbul eki 
üçü kız olmak üzere on beş kişilik b 
kafile halinde bugün tehrimize ge 

ç 
F 

elçıka 
ekoslovakya 
inlandiya 
ranıa 

614.900 
3.397.400 

719.600 
3.454.500 

705.700 
11.300.400 

270.700 
3.088.500 

814.400 
1.924.500 

306.500 

b) Mezk(ir B. nilshalarını, itbu ka -
rarın meriyeti tarihinden önce, taah· 
hütnamelerinde yazılı bir senelik müd
det munkazi olduğu halde muhtelif 
sebeplerle ibraz edememiı olan firma.. 
ların ecnebi memleketlerde yeniden 
yapmak istedikleri teşebbüslere imkan 
vermek üzere, muamelelerinin taafi -
yeai için iıbu kararın meriyeti tari -
hinden itibaren altı aylık bir mühlet 
verilir. Bu mühletin hitamı tarihinde, 
tasdikli B. nüshalarını cene lbru ede
mi yen firmaların, mezkQr tarihten 
sonra 2/7021 aayılı kararname hüküm
lerinden istifade etmek üzere vaki o -
Jacak yeni müracaatlarının kabulü, 
bahse mevzu taahhiltlerine müteallik: 

radan dofruya orsanı olan bültene yoktur. ikinci noktaya nazaran, Bal· ku, ~9!'dı menfaatine uysun sör· 
sön, orta Avrupa havzau, bu au· kanlarda mihver devletlerinin iti düiü ıp yapmakta aerbeattir. Fakat 
retle bir tahrik ocaimdan kurtul- vardD". Orta Avnapa'da iae, sarp ~ ~~-t, .. eli~ altmq k~ için 
•uttur. Ve sene bu ıuretle, aıra devletlerinin alakalarına niha:ret bütün sununu kiralayan bar 7atan
Tana "°7unun Balkanlar lnamma verilerek mihver , .... mm yürü- daım ha:ratma mal olmamak ,.rtiy-
plmittir: mekte ld JC...- L- bili" le .. Bu memlekette hiç kimsenin bir 0 us-a, ... .., yonıa. • • 1 b il k · · • h "Bundan böyle baıka devletler K t• · y d.k .. 1Ak •tı o uruna a ama ıçın ansan a· anaa amızçe, ene ı mu a a- .. 
Yeniden arabozanlık etmemek fal"• t tak" -~ b · t B lk yatlarını tesadüfe bağlı kumar ki. • mı ıp --en u netn1a , a an .ıc. 1 .b •• 1 • .. 
ti.yl~ !~~ havzaaında kurucu bir •t birliii'nin mukadderatı hakkında ~=an 8'• ı ı en surmeğe hakin yok· 
bırlıti ıçm yol açılmıt bulunuyordu. totaliter memleket sazetelerinin ne • 
Yuıoala'Y)'a bu feyizli inkiıafı anlı- dütündüklerini göstermeğe kafidir. Dört yıldönümü 
fan ilk devlet olmuıtur.,, Hatta, Bulgaristan için vaitkar Dün, ayrı ayrı husuıiyet taııyan 

Yugoala'Y)'a, bütün tarih boyun· telmihler ve muka7eaeler ihtiva et- dört sayılı günün yıldönümü idi. 
ca, Balkanlan Tuna havzaıına ki· mektedir. Çanakkale' de Anburnu zaferi 24 
litliyen, yahut a~n. bir memleket· Fakat biz, sadece ıunu teabit e· aene evel dün kazanılmııtlT. Türki· 
tir. Osmanlı tarıhının orta Avrupa· delim ki mihver bir yandan Ama· ye'de son çeyrek asırlık iyi günler• 
ya doiru alon devresini açan nasıl vutluk i;ıali bir' )UUldan da Yaı.,_ den hanıisinde, Atatürk'ün yaratı· 
"Sırp Smdıl•n akuı olmutaa, Bal • la"a ile yaptıiı anlaıma aayeain· CI emek ve himmetine rutlamazaı· 
kanlara doğnı ncat ve bozllununun de!, kendisi ile Balkanlar araımda nız? Tarihimizin bir hamaaet ve 
da bqlangıç noktası, Belgrat kale· yaratılmalan lazım mafsallan, ya· kahramanlık devreainin adı olan 
ainia clüımeai olmuttur. ratmıı bulunduju iddiaaındadw. Bal· Çanakkale'nin yanında onun muh • 

mit bulunacaklardır. 
Müsabakalar mülkiye mektebin 

jimnastik salonunda ol~caktır. 

Maarifte iki tayin 

u 
ü-
pi 
ir 
1-

in 

-
n, 

Haydarpaşa lisesi felsefe stajyer 
liğine açıktan B. Şahap Sunteki 
Eskişehir lisesi fizik, kimya stajyer 
liğine Bn. Nevber Sönmez tayin olu 

. 
n 

muılardır. 

Konser, stadyom Ye al yanıl ar 
dühuliyeleri de ucuzlatılacak 

1 

Fakat Diplomatiache Korreapon· kan birlifine selince; bu sazete terem iami bir bayrak ıibi dalsalan· 
denz'in bir fıkraamı daha okuya• neıriyatınm hakikate ne derece te- maktadD". Bugün onun minevi hu. Maliye Vekileti, Dahiliye Vekile 
lım: vafuk ettiiini en iyi, Balkan mem· :surunda bir kere daha eiitmek fır· tinin de mütalea ve muvafakatini al 

. 

. 
"filhakika Yuıoslavya milli bir· leketleri halkı bilir. aatmı bulabilininia. mak ıuretiyle ıinema ve tiyatrolard 

liiini tahakkuk ettirdikten sonra Burbaa BELCE Türki{i':..!:::!it:.=:.::.: yapıldı&• &ibi • konıerJerle, atadyom 
a 

.İstikraz akteden 

belediyelerimiz 
Dahiliye Yek leti, bet belcdiyemi· 

sin Belediyeler Bankasından 125 
bin lira istikraz etmelerine mUsaade 
etmittir. Bu bet belediyemizden Muğ
la belediyeai hidro elektrik tesisatı i· 
çin 65.000 lira. Mersin belediyesi su 
teaiaatt için 16.000 lira, Ku~dası be· 
lediyeıi au teaiaatı için 14.850 lira, 
Ceyhan belediy a au tesisatı için 
24.539 lira, Göy k belediyesi elek· 
trik teaiaatı için 5000 lira istikraz ak· 
tetmektedir. -

P•1111 hllk dlklilo kunu 

Bir Sovyet torpido 

muhribi lstanbul'da 
latanbul, 27 (Telefonla) - Sovyet 

Ruıya'nın İtalyan tezglhlannda yap
tırdılt torpido mahtiplerinden Tq
kent adlıaı bu aabab cetdi ve Odeu' • 
ya hareket etti. 

8. As1111 Sireyyı geliyor 
İstanbul, 27 {Telefonla) - Matbu· 

at umum müdürlüğü iç itler müpvir· 
liğine tayin edilen eski belediye iktı· 
sat müdürü Asım Süreyya, yeni va
zifesine bqlamak üzere Ank:araya ha 
reket etti. 

ı.. IMlth d .. 1et .............._ ~ ," at k.~ulsı duhuliye bUetleriQd 
tün müe .. eaeJerimize, bu kadar la. ae tenz11at yapılmasını kararlaşhr 
aa bir hayat devresi içinde iatatiatik mı.tır. Bu karar yakında alikalılar 

e 
~ 

a 
tetkilitmmı kadar örnek bir mgyaf. tebliğ olunacaktır. 
fakiyet temenni edelim. Sayıaı iki 
7'iz• yaklqan ciltlerinde, Türkiye· 
nin laalini Ye istikbalini en veciz ve 
en tefair kabul etmiyen riyazi bir 
kati7et halinde bulduiumua bu mü· 
••••• basün milli varlıklarmuzm 
aaclık bir aynaaı halindedir. Rakam· 
lan koaUfhlnDalUD bir yeni zaman· 

Limanlar Umum Müdürü 
telırimizde 

. Limanlar umum müdürlüğüne ta 

yin olunan B. Raufi Manyas birka 

giln kalmak ve Veldletlerle temasla 
ç 
r 

lar hakikati oldaiu bu devirde, o, yapmak üzere tehrimlze gelmittir. 
fiph..m ki bir temel kıymettir. 

Çağrı 
• Adliye ve Tetkilitı eauiye encü

menlerinden mürekkep muhtelit en 
cümen 2. 5. 939 aalı cünü 15,30 da top

-
lanacaktır. 

F 

ı 
J 
ı 

Hol anda 
ngiltere 
ıpanya 

1 
ı 

sveç 
sviçre 
tal ya 
ehistan L 

M acarıstan 
orveç 
oman ya 

N 
R 
s. s. c. t. 
ugoılavya y 

y unanistan 
CETVEL: 2 

1.282.900 
699.800 
114.900 
655.800 
486.400 
138.400 

Muhtelif memle1cetleri11 Mulcez banka
larında tutulan ilirinı besaplarındalci 

alacailarımız 

M emleket B. nüshalarının ibrazına talik olunur . 
Miktar T. L. M 

adde 2 - Menıe tahadetname -
lmanya A. hesabı 9.718.900 lerinfn B. nüshalarının %iyaa uframıt 

B. hesabı 585.900 10.304.800 1 
A 

al:ra B. he.ahı 79.100 o ması dolayısiyle veya allkadar tile· 
unınistan C. hesabı 75.200 carın elinde olmayan bir ıebep tah-

İt 
y 
E 
L ::~:~: ;g:~gg tında itbu karann meriyeti tarihine 

kadar bunları Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankasına tasdikli olarak ib-

8 i r tramvay kazası raz etmediklerinden namlarına gelmit 
1atanbul, 27 (Telefonla) _ Bugün olan havaleleri tahsil edemiyen firma 
opkapıda bir bucuk yatında bir ço: ~Jn :muameleleri ile ııamlanna cel-
g~ un 0··ıu··mu·· ı·ıc t" 1 b. t mıı ola havaleleri 2/7021 sayılı karar-

T 
ne ıce enen ır ram . • . 

y karası oldu: Marika adındaki bir name. hükilmlerı~den iatıfade etmek 
iradının olan çocuk ile annesi gelir • auretıyle phat hır taahhdiltname mu

rkcn, manevra yapmakta olan vat- kabilinde tah•il etmiı olup da, mez· 
man Faik'in idareıindeki tramvayın kQr nUshaları taahhütnamede yçılı 
tına düJerek ölmliftilr. mil~det zarfında aynı aebepler dola

cu 
va 

le 

al 

1 
... 

yıaıyle muaaddak olarak ibraz edemi· 
yen firmaların muameleleri 

a) Mevzubaha B. nüahaları kartı ta· 
raf GümrUk idareleri veya klirinı mil 
easeaeleri tarafından ziyaa uğratılmıt 
olduğu veya her hangi diler bir ae
beple mezkQr idare ve müeueaelerce 
verilmemi§ bulundufu takdirde, bu 
huauau ve keyfiyeti idhali malin ola
rak bu idare ve~ mUeHeselerden alı· 

Yurtta havalar .. nacaıc tasdikli re11111t veıikaıarın, 
Si ıyor b) Sözü edilen B. nüahaları a) fık· 

Dün gehrimizde hava umumiyetle rasında yazılı sebeplerden gayri ae· 
lutlu ve hafif rüzgarlı geçmittir. beplerle ibraz edilmetnit olduğu takbu 

En yüksek ısı 22 derece olarak kay- dirde: 
de 
lar 
lı 

ya 
Maarif Vekil tı daktilo mütehas

ııalanndan Bn. Sahibe Okten'in ida
resinde ticaret liaeainde açılan mecca
nt daktilo kuraunun birinci devresi 
bitınif ve 58 talebeden 55 i imtihanda 
muvaffak olmuıtur. Daktilo kursunun 
ikinci devresi 2 mayııta başlıyacak-

Dla, doet " miittefik lran'da 
Pehlevi idaresi iktidannm on ikinci 
yıldönümüdür. Veliahdin düğün 
tenlilderini katlayan doat memle
ket, iki ba)'1"amı bir arada idrak et· 
miıtir. Doatlanmızın iyi gunleri, bi· 
aim de bayramımızdır. Milli hüri· 
ptl• diYaamm pael bir örneğini 
•ermiı olan kardeı millete daha iyi • lktıaat encümeni bu&ün saat 15 te 

toplanacaktır. 

dilmittir. Yurtta hava prk kııım· Muamele ile alakalı malların ıevkin 
iyle doğuda kapalı ve mevzii yagıf- den önce uaulü daircainde aıenJC ta· 
geçmittir. Yirmi dört uat içindeki hadetnaaıeıi altıumJ old"pna dair 
ğıııarın karemetreye bıraktıkları ilgili Ticaret OdaaınC:lan alınacak ve· 
miktarları Şibink:arahiaar'da 15, ·ıca. ihr.acat beyannamesinin muaad

arq ve Malatya'da 14, lalihiye'de :~ aureti nakil veaakiki auretleri ile 
Elazığ, Gümüıhane ve Siverek'te ' malın bilfiil kartı memlekete ıirmit 
Diyarbakır. Dörtyol ve Erzfncanda olduğuna dair kartı taraf gümrükle-

au 

Hük8mel afyon allyor 
tar. 

F eaholunan belediye seçimleri 

ıünler dileriz. 

Jet. dimhuri:retin on bet aeaedenbe
ri lnırduju köprüler için tatbik yeri 
bulaa halimiz ne olurdu 1 

Bu arada hatD"a, intaamm ıecik· 
tiii söylenen Gazi köpriiaünün bir 
aa evel taın•mlanmaamı temenni et· 
mek ıeli:ror ... 

M 
13, 
12. 

Urfa'da 9 kilogramdır. · d 1 -..l'kl" b. ·L--
y ilk k 

'd rın en a ınmıt taauı ı ar veıa&anan 
urtta en y ae ııılar ~tı e ı b k · · ·h· d • · 
Ad 'd 

27 
d d' f u arann merıyetı tarı ın en ıtı-ana a erece ı . . 

E 
. .. f il haren altı ay zarfında ıbruı muk:abı-

n dütuk ısıl• sı ırın atilnde, r d Tü k" Cilmh · lr 
tahr, &onya, ve lsparta'da 2, U • ın e r ıye . urıyet mer ez 
ışla ve Bolu'da 3, Eaki bir Ka _ bankasınca taafıye olunur. 

11, 

23, 

Kil 
luk 

Devlet Şuraaı, Şarkıtla, Sutehri ve 
Bünyan belediye aeçimlerini feshet· 

İstapbul, 27 (Telefonla) - Toprak 
mahsulleri ofisi, bükümet tarafından 
verilen bir karar mucibince 938 ve da
ha evelki senelerden beri müıtahsil 

elinde kalmıı bulunan afyonları mU
bayaaya bugünden itibaren baflandı. 

Fakat bir yıldönümü dah• ki, si• 
ae anuttutanuz bir manzarayı ha· 
tırlatacaktır: lstanbul'da Karaköy 
köprüsünün para ile ıeçilmeıine, 
1842 aeneainde, yani 96 aene evel 
batlanmqtı. Bu hal, aekiz aene nel 
nihayet bulduiuna ıöre, tam 88 se
ne bir köprünün inta kartıbiı olarak 
para ödemnittir. Eier ayıu zihni-

, ~ • Y Madde 3 - Mente tahadetnamele-
KUT AY aerıveAfyonda4derecedır. . . B ilhl .b d'l 

rının . n s a arı ı ru e ı memek 
. 

dolayııiyle intaç edilemiyen buauai 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 takas muameleleri de itbu kararın 2 

mittir. Bu üç kasabamızda yeniden -----------------------------------------------------------
belediye aeçimi yapılınaıı alakalılara 
teblit olunmuttur. 

Maaı taluiı edilen dahiliye 
mütekaıt ve ökıüzleri 

Dahiliye Vek leti niaan ayı içinde 
21 ökeli% ile 6 mütekaide tekaüt maa· 
t• tahaia etmif ır. 

Tapu müdürleri 

arasında tôyinler 
Edirne tapu müdürü Hüseyin HU.

nü Yilce'nin Edı ne ırupu tapu ıicil 
müdllrlliiUne. Tapu Kadastro müfet· 
tiılerlnden Fuat Itıkdemir'in Sam
ıun ırupu tap ıicil müdürlliğ6ne 
yetmiter lira maatla ve Trabzon tapu 
ıicil muhafızı N cmettin Tiryakioi· 
lu'nun Trabzon crupu tapu aicil mil· 
dürlülilne, lmıl birinci mıntaka ta· 
pu ılcil muhafızı Rahmi Ergen'in Er 
surum grupu tapu aicil mUdürlilğUne 
ellt beter lira maaıla terfian ve Sey· 
han Tapu müdürü Fevzi Özinin Sey
'ban ırupu tapu ıicil mildUrlUğUne 
n Antalya tapu mildilril Faruk Ka
nopanın Antal a ırupu tapu ıicll 
mOdOrHllGne almakta oldukları mut 
l•rla naklen tayin olunnıutlarclır. 

Bakkal dükkclnına 
düşen edebiyat! 

P11ris'te açıkg6z Ye yahut «lebi· 
yatçı bir balialın lcendisinden faz· 
laca alıJVerJı eden mDJterılere bi
rer kitap hediye etmeğe b111ladığı· 
nı öğreniyorus. 

Demek 1ci kütOphane raflarında : 

llliıterisb meta& aayidir 1 

diye haykıran edebiyat, nihayet 
ikbalini pirinç çuvallarıma, plcer 
sandılılarıma, ıarap fiplerlnia ya
aıbqında mı arıyor/ Ne dersiniz/ 

Kefki bu açık g6z bakkal nJrl ve 
yeal ıar.ıc eurlerinden de dalıt•y· 
dıl O uman prap müfterilerin• 
diizine dQzlne Salciname'ler, Beaga 
bade'ler vermek lbım gelirdı. 

Acaba bu bakkal dQkklnında sa
tılaa ıeylerin nefaHti mi dağıtılan 
iktapları. yoksa, kitapların bari· 
kulldeliği mi satılaıı malların kQ
ıasıarıa;anü unutturacak! - T. 1. 

Bir olruruma ceıJaO 

Hukuk F akülteainclen R. laken• 
deroilu'naı 

Cönderdifiniz mektubun temiz 
bir duysa ile yaaılnut oldufuna 
hiç ıüphe etmedim. Bah .. ttiiinia 
marım ıüfteai, milli mücadele, 
daha hedefine varmadan :ramlmıt 
olduia için o nehirden bahaebnit
tir. Buıün, elb, aöylenmeai, tari· 
hi bir hatıra kıymeti taıımaaından 
olacak. 

Teklif •ttiiiniz defittinniye 
selince, bqünkü aiyaaetimiz ve 
prenaiplerimiz milli amırlar için· 
den dııma ıözlerimiai çevirmek· 
tea blai alıkoyar. 

Biz ti• İnanmıyoruz/ 

Dostumuz Pe1ami Safa, .. Miia· 
takil reaaamlar, latanbul datcılık 
kulübündeki .. sileriai lamit't• 
de açmak iatecliler. Fakat oranın 
ciimhuriyet müddei umumiai, r .. 
Iİllller arumda çıplak olanlarının 

tethırini yuak etmif.,, 
di1e baılıyan bir fıkrumm ü

tüne ıu bqlıiı koymuttur: 
"inanmıyoruz!,, 
Arkadaımuzın k11Vetli bir üa

lupla 7aaılan fıüuında neler 
aöyleditini, olmmadmnaa bile, 
tahmin edebiliriz. Buna ilave ede
cek bir 19yimia yok. Y almz, ıunu 
tekrarlıyalımı 

"Biz de inanmıyoruz l ,ı 

Tahtelbahir. Denizaltı! 

Eaki ıaaeteci ve yeni meDUI 
doatamuz Abidin Daver'in bizim 
saaetecilik &lemi-izde denizcilik 
edebiyatmm babası olduiuna fÜp· 
he eder miainiz? Hatta o yüaden 
kendiaine .. amiral,, diyealer oldu
ia ıibi arkadaflllllzm kendi evin· 
de denizci kıyafetinde çekilmit 
fotojraOan da vardır. 

Cümlıuri1et'in son nüahalann· inci maddeainin a) ve b) fıkraları hü
dan birisinde bu muharririn bü- kümleri dairesinde Türkiye CUmhu· 
yük deniz kuvetlerine dair yazdı- riyet merkez bankası ile Takas Tet· 

kik heyetlerince tasfiye olunur. 
iı bir sayfa doluau bir makaleaini 
okuduk. Abidin Daver, bu yazı· 
amda eıki .. tahtelbahir" kttlimesi· 
ni deiil, yeni .. denizaltı" kelime
sini kullandığı halde resim altla· 
rında bu kelime "tahtelbahir'' 
teklinde bırakılmııtır. 

Neye dikkat edilmiyor, bilmem 
ki? Tahtelbahir, darülfünun, da· 
rülelhan v .a. ! 

Arabm elif IAmından hala mı 
aevk alacaiız 7 

Kaybolan cek ! 

Suat Dervif'in tercüme ettiii 
bir hikayenin baıhiı şudur : 
"Kaybolan Çek,, 

Bir tanıdıiım sordu : 
- Buradaki Çek, bankaya ya• 

zılan kağıt minaama mı, yoksa 
orta Avrupa'daki millet manası
na mı ? 

- lkiai de olabilir, dedim, 
çünkü banka çeki de kaybolabi· 
lir; orta A'n"Upa'daki millet İM, 
zaten, kayboldu. 

İstanbul' da bulunan <esed'ln 
hüYiyeti anlaılldı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Dün E
minönünden çıkarılan ve hüviyeti an
la§ılmıyan ceaedin, Mahmutpata'da 
bir döküm fabrikaaında çahtan 16 ya
tında Sabahattin adında bir çocufa 
ait olduğu anlaşılmııtır. Sabahattin, 
geçen ayın 27 aindenberi çalıttığı mü 
eıaeaeye gelmemittir. Morgda yapı- • 
lan muayeneden aonra bunun bir ci
nayet eseri olmadığı neticesine varıl
mıttır: Tahkikat devam olunrmkta· 
dır. 

8. Baybura'nın tetklklerl 
latanbul, 27 (Telefonla) - Deniz

yolları umum müdürlütüne tayini ta
karrür etmiı olan B. İbrahim Kemal 
Baybura bugün denizbanka ıidcrek 
kadro üzerine mcıiul o~du. 
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r:::~:~:~::::~~:~:~:!.:~:~~:::::ı DÜNYA HABERLERİ 
lngiltere'nin azmi 

MECBURİ ASKERLİK HAKKINDAKİ 

iNGİLİZ KARARININ AKİSLERİ 

Çemberleyn hükümeti, uzun te
reddütten aonra nihayet mecburi 
aakerlik usulünün tatbiki için parla
mentoya bir kanun layihası vermİt· 
tir. Bu kanuna göre, üç sınıf mecbu
ri aakerliie tabi olacaktır: on do
kuz, yirmi ve yirmi bir yatlarındaki 
inıiliz ıençleri. Çemberleyn'in be-
yanatma ıöre, bu, 310 bin askerin F ransa'da 
ailih altına almmuını temin ede- Amerika' da 
cektir. Filhakika lnıiltere'nin aon 
aylar içinde Avrupa kıtaamda ıi
rittiii taahhütler karııamda bu, ka
if değildir. lngilterenin en atağı, bir 
milyon kuveti olmalıdır. Fakat bu, 
bir batlanııçtır. Ve üç amıfa teımil 
edilen mecburi askerliğin tedricen 
diier amıflara da teımili beklenir. 
Bqünkü nüfusuna göre İngiltere 
'yüz fll'ka asker çıkarabilmelidir. 

Hükümet tarafmdan verilen bu 
karar muhalif partilerin mukave
metine maruz kalmııtır. Bu, bekle
niyordu. Ve ... aen hükümet partisi 
hatta hükümet erkim araamda da 
buna muhalefet edenler vardır. ln • 
siltere'de coj'rafya vaziyetinin ve 
iktıaadi prtlarm doğurduğu bazı a
naneler •ardır ki inıiliz milleti bun
lara birer mezhep aibi aarılmıtlar • 
dır. lngilizler, bunlardan kolay ko • 
lay ayrılamazlar. Serbest ticaret 
bunlana biriai idi. l 84 7 aeneainden 
aonra 80 eene lngiltere aerbeat tica
ret uaulünü tatbik etmit ve buna bir 
din sibi aanlmııtı. Halbuki hakikat· 
te iqiliz iktıaadi prtlarma uyıun 
selen bir aiatemden baıka bir fey 
değildi. Yeni iktıaadi ıartlarm taz • 
yikiyle nihayet insilizler, beş altı ae· 
ne evel, aerbeat tic:anti bıraktılar. 
Fakat bırakırkeJI büyük acı duydu-

lar. 
Mecburi .. kerliiin tatbik edil-

memeai de lnıiltere'nin coğrafya 
vaziyetinden doiınut bir anane idi. 
Fakat ingilizler bunu demokrasi ve 
hüriyet fikirleriyle karııtırdılar. 
Hakikatte mecburi askerlik demok· 
raainin kendisidir. Çünkü hangi aı • 
nıf ve tabakaya menaup olursa ol· 
aun ael'Vet ve seviye farkı gözetmek· 
aizi;., bütün memleket ıençlcrini ay
nı -lazifeye davet etmektedir. lngil
tere bet, altı aene evel, büyük tered
dütle fakat hadi leria -~ at
•~- dt: aerbeatiaini bıraktıtı 
ıibi, buıün de batka tartlarm taz • 
yiki altmda mecburi askerliği kabul 
etmektedir. Fakat İngilizlerin bu 
...... ıı. .&. - .ı..,..aa1.ı ............ 
yoktur. 

Karar büyük bir 
sevinçle karşılandı 

Demokrat cephe 
gene kuvetlendi 

Paris, 27 a.a. - Fransız gazeteleri İngiltere'de mec
buri a&kerlik prensipinin kabulünden dolayı sevinç 
göstermekte müttehiddirler. 

Vaşington, 27 a.a. - lngiltere'de mecburi askerlik 
hizmetinin kabulü hususunun bütün mahafilde mem
nuniyetle karşılanmış olduğu ve bu mahfillerin İngil
tere'nin bu tedbirini, mihver devletlerinin Avrupa'
İlın statüsünü cebir ve şiddetle tadil için yapmaları 
muhtemel teşebbüslere her türlü vesaitle mukavemet 
etmiye İngiltere'nin azmetmiş olduğunun delili addet
mekte bulunduğu haber verilmektedir. 

Lö Maten gazetesinde, Jean Fabry diyor ki : 
"Şimdi Antant Kordiyalin de formülü var: iki mil • 

let bir hudut, bir ordu.,, 
Figaro gazetesinde D'Ormesson yazıyor 
"Tarihi bir hadise .. ismine budalaca demokrasi de

diğimiz rejimlerin kuvetleri ölçüldü • 
ğü z.aman, zevahirle gerçeği uzun müd ı 
det biribirine karıştırmış olan tecrübe 
siz ve tahriklere kapılmış gençlerle 
menfaat güden ahmakların haline acı
mamak kabil olamaz. Çemberleyn Lon
dra'da mecburi askerlik sistemini ilan 
ederken, Hull de Vaşington'da "Müte
arızın" geniş bir tarifini yapıyordu. 
Ne Fransa, ne İngiltere harbı arzu et
miyorlar. Fakat şuna kani olunsun ki 
bir taraflı iyi niyet hududuna artık 
varılmış bulunmaktadır ve bu hudut 

------------- Siyasi mahfiller, bu "kalkınma" nın 

1 
Münib aiyasetinin kati surette terkine 
alamet olduğu ve küçük memleketle -
rin kendilerinin istikllilleri hakkında 

serbestçe geçilemiyecektir ... 
Epok gazetesinde, Cartier yazıyor : 
"İngiliz milleti kadar ciddi bir mil

letin asırlık haleti ruhiyesini altüst 
etmeyi kabul ettiği görülünce, iradesi 
nin tekarrür etmi ve sonuna kadar 
gitmeye karar vermiş olduğuna kanaat 
hasıl edilebilir. Almanya'da, İngilte -
re'nin blöf yaptığını ve hudutsuz em
rivakiler önünde eğileceğini tahayyül 
edenler hükümlerini cezri surette de
ğittirmek mecburiyetindedirler., , 

İtalya' da 

''Dağ, yerine 
fare doğdu,, 
Milano, 27 a.a. - Popolo ditalia, 

lngiltere'de mecburi askerliğin tatbi
kini bahis mevzuu ederek bunun to
taliter devletleri bir korkutma teşeb
büsünden başka bir şey olmadığını 
yazıyor ve diyor ki: 

"Berlin, bu tiyatro gösterişine tama 
miyle kayıtsız davranıyor. Dünya, bü
yük Britanyanın bir dağ doğurması
nı bekliyordu. Halbuki ancak bir fa
re doğurabiliyor.,, 

Popüler gazetesinde, Blum yazıyor: • Deyli Ekspres' e göre 
"Mecburi askerlik sisteminin mane-

vi, siyasi ve remzi ehemiyeti maddi 
ehemiyetin çok üstündedir. Zira, İn • 
giltere bu toptan tedbiriyle kati azim 
ve iradesinin itiraz götürmek bir de • 
lilini ortaya koymuş bulunmaktadır.,, 

Almanya'aa 

Totaliter devletler 

Londra Moskova'ya 
yeni teklifler yaptı 

Londra, 27 a.a. - Sovyet BUyUk El
çisi Maiski, bugün Londra'ya dönmüş 
tür. 

Fransa ve İngiltere tarafından veril -
miı olan teminata itimatlarını arttıra.. 
cağı mütaleasında bulunmaktadır. 

Bu mahfiller, Amerika'nın Çember
leyn hükümetine olan itimadının, İn • 
giltere'nin aynı zamanda Amerika'nın 
emniyetini arttırmak suretiyle demok
rasi cephesinin selametini arttırmak 
için zaruri olan tedbirleri ittihaz et • 
miş olduğundan dolayı, kuvet bulmuş 
olduğuna işaret etmektedirler. 

Bu mahfiller, İngiltere'nin ittihaz 
etmiş olduğu karar ile Amerika cüm • 
hurreisi B. Ruzvelt'in hareketi arasın
da bir mukarenet görmekte ve demok
rasilerin müşterek mukavemet hatla -
rının muhafazası takdirinde Avrupa'
da bir ihtifal zuhuru tehlikelerinin 
azalacağı mütaleasında bulunmakta
dırlar. 

Ziraat Vekilimizin 

dünkü tetkikleri 

lngiltere'de mecburi askerliğin 
kabulü, her 19yden eYel, İngiliz 
milletinin, otoriter deYletler önünde 
ricat etmemek noktaamdaki azmini 
göstermektedir. Bu karar, Ameri· ihata edilmek isteniyor 
ka'da, Franaa'da ve emniyetlerini 
bir dereceye kadar İngiliz kuvetle • 
rine bailamıt olan memleketl~r~e 
bu,.._ -evinç uyandırmııtır. lngıhz
Jerin harp P-~ li bu kararla 
'büyük mikyasta takviye ecın-mtJ''öhı-' 
yor. lnıiltere ve etrafma topladığı 
devletler, sulh taraftarı olduklan i
çin de aulh aailamlapnaktııdır. Al· 
manya'nm ve ltalya'nm, bu karara 
e"4iiliyet vermez aibi ıörünmeleri -
ne ba~ahdır. Hakikat ıudur ki, 
lnıiltere'nin krınci •mıf bir kara 
kuveti olarak belirm-: bu de.Jetler 
için ciddi bir endi,e mevzuıa -.lacak· 
tır. Almanların bir defa daha yanıt.. 
dıklan anlatıldL Bu, alman milleti
nin mukadderatını idare edenlerin 
birkaç ay içinde diiftükleri ikinci 
hata oluyor. Birinci hata, lnıiltere
nin tark için harbe ıirmek İ&temiye
ceiiae inanmaktı. lnailtere, Polon -

Deyli Ekspres gazetesinin yazdığı
na göre, Moskovadaki İngiltere bil -
yük elçisi aovyet hUkümetine yeni bir 
teklifte bulunmak için yeni tilimat 
almıttır. Bu teklife g8re, Sovyetler 
Birliği, kom9ularından herhangi biri
ne bir taarruz vukuunda taarruza uğ
rıyan devletin iıtediği tekilde ona 
derhal yardımda bulunacaktır. Bu tek 
lif Polonya ve Romanya'nın muvafa
katleriyle yapılmıştır. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 
ğleden sonra Ankara civarında yapıl
makta olan zirai tecrübeler mahallini 
biızat tetkik ettikten sonra Etlik
teki merkez bakteriyoloji enstitüsü
ne gelmiş ve laboratuvarları gezerek 
müessesenin umumi faaliyetini tetkik 
ve teftiş etmiştir. Salgın hayvan has
talıklarına karşı büyük haasaaiyet 
göateren vekilin;ıiz, memleketin muh· 
telif yerlerinden enıtitüye gelen mah
sulatı maraziyeler üzerindeki çahpna
larla müeueae laburatuvarlarında ih
zar edilmekte olan bütün serom aşıla
rı üzerinde tetkikat yapmış ve beynel 
milel esaslara istinaden yapılan titre
leri ve teşhis maddeleri, tüberkülin 
ve mallein üzerindeki çalışmaları ya
kından görerek bu maddelerin mem
leket dahilindeki sarfiyatı ile komşu 
memleketlere yapılan ihracatımız hak 
kında aldığı malUmatı memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

Y 
. , 

ya'ya, Romanya'ya ve unanıatan a 

Bertin, 27 a.a. - lngilterenin mec
buri askerlik hizmetini kabul etmesi 
mün.:ısebetiyle yarı resmi mahfillerde 
her milletin kendisini müdafaa için 
te11beden tedbirleri atmasının tabii 
olduğu ancak İngilterenin almı!J ol
duğu bu tedbirlerin totaliter devletle
rin ihatasına tevessül etmeğe aşikar 
bir surette matuf bulunduğu beyan e
dilmektedir. Binnetice, B. Çember -
leyn'in parlamentoda yapmış olduğu 
beyanat tam ve sahih olarak malüm ol 
madan evel vaziyet alınmak istenil • 
mektedir. 

İngiliz aakerlik kanununun ehemi
yeı~"in küçük gösterilmesine matuf 
gayretlere- rağmen, siyasi mahfiller 
bu kararın ehemiyet ve ıümulünü giz 
lememektcdirler. 

Mecburt hizmet derin bir tesir ha
sıl etmittir. Zira kanunun mühim da
hili mukavemetlere tesadüf edeceği 
ümit edilmekte idi. kartı taahhütlere ıiritinciye kadar 

alman hariciyeai buna inanmakta 
deHm ebnİftİ. lnıiltere tark için Hitla natlıunu deiiftirmiyecelı 
harbe ıima•i• karar verditini an· 
latmca, bu defa lnıiltere'nin kara 
kuvetleri olmadıfma ve mecburi as
kerlik usulü tatbik edilemiyeceğine 
göre, iateae de harp yapmrya mulde
dir o)mıyacaiı söylendi. Alman dev· 
let adamlannm bu noktada da ya· 
nıldıklan görülüyor. Alman·.ra'nm 
Aqloaakaon milletlerini anlama· 
makta ısrar etmesi, bazan alman 
milleti için alır pahaya ml'lt olmut· 
tur. lnıilizler, hakikaten çok •fır 
harekete geçen bir millettirler •. Fa· 
kat bir defa harekete geçtıkten 

Siyaai mahfiller bu kararın alınan 
siyasetini ve ezcümle Hitleri'n Rayş -
tag'.d~ ~öy~iyeceii nutku tadil etmiye
ceğını ıddıa ediyorlar. 

Resmi organ olan Hamburger frem
denbaltt gazetesi, bu tedbirin mahdut 
bir §Ümulü olduğu kanaatinde bulun
makta ve kanunun totaliter devletle • 
rin dünya siyaseti üzerindeki tesirini 
göstermekte, çünkü lngilterenin bu 
suretle ananevt siyasetini değiştirmiş 
olduğunu müphede ve tespit eylemek 
tedir. 

b "Berliner Börsen Saytung" diyor 
aonra, ıirittikleri tetebbüaü ~nn- ki : 
caya kadar durmazlar. Mecbun aa
kerlitin kabulü de totaliter de•let • 
le rtarafmdan ıiritilen emri~aki ve 
tecavüz politikaamı önlemek yolun· 
dald te19bbüaün ehemiyetli bir mer
haleaidir. 

A. Ş. ESMER 

Hırvat - Yugoslav 

görüşmeleri bitti 
Zagrep, 27 a.a. - Resmen bild_iri~ -

diğine göre başvekil B. Tavetko"':ç ı~.e 
bırvat lideri B. Maçek araıındakı go
rUpneler hitama ermittir. 

Nihat olarak ittihaz; edilmit olan ka
rar yakında neıredilecektir. 

"Çemberleyn'in kanun layihasını i
zah şekli onun gizli dütüncelerini de 
meydana dökmektedir. 

Filhakika, Çemberleyn İngiltere'de 
mecburi aakerliiin kabulünün bütün 
dünyada yaptığı tesirden bahsetmiş
tir. Bu temayül açıkça harici aiyaaet
te tehdidi tazammun eder. Ve Çem. 
berleyn siyasetine girmekte tereddüt 
gösteren küçük devletler için de yem
lik vazifesini görecektir. 
Beyanatın metni de tamamiyle harp 

çidir. Çünkü Çemberleyn "tam bir 
harp halinde bulunmuyoruz. Fakat 
hakiki bir sulh zamanında da deği -
Jiz,, diyor. Bu sözler herhalde bir 
harp havası yaratacaktır ve hedefinin 

T eklillerin mahiyeti 
Londra, 27 a.a. - Londra'nın ıyı 

malUmat alan aovyet mahfilleri, Sov
yetler Birliği tarafından lngiltere'ye 
yapılan son tekliflerin Romanyaya 
havadan ve Polonyaya da sağ cenah
tan askeri yardımı tazammun ettiğine 
dair ecnebi memleketlerde çıkan ha -
berleri tekzip eylemektedir. 

Japon ııazeteleri telcltta 
Tokyo, 27 a.a. - Japon gazeteleri, 

Avrupa vaziyetiyle hararetle meşgul 
olmakta ve bir ingiliz - rua anlatma· 
sının uzak şarkta Ja~nya için doğu
racağı tehlikeye ipret eylemektedir. 

Gazeteler Çin ihtilafına aüratle ni
hayet verilmeaini ve antikomintern 
paktının tarsinini hükümetten iıtiyor 
lar. 

Fon Papen dün 

Anka ra'ya geldi 
Almanya'nın yeni Ankara büyük el

çiai Von Papen dün sabah ıehrimize 
gelmit ve iataıyonda hariciye proto • 
kol muavini ve hariciye huıuıi kalem 
müdürü ile alman elçilik ileri gelen • 
leri tarafından karJılanmıttır. HaricL 
ye vekili Şükrü Saraçoğlu namına von 
Papen'in kerimeaine bir buket takdim 
edilmittir. 

de esasen bu olduğuna hiç kimsenin 
şüphesi yoktur . ., 

''Paniii cılıaran lnııiltere'Jir,, 
"Berliner Lokal Anuyger" §Öyle 

yazıyor: 

"~emberleyn emniyetıizlikten ve 
tehlıkelerden bahıediyor. Fakat bu 
emniyetsizliği ve bu paniği kim çı • 
kardı? İngilizler ve onların dostları. 
Çemberleyn, basiretli ve müspet bir 
siyasetin altından kalkamıyacağını an 
layınca kendini bedbinliğe kaptırdı 
ve bu yeni ıiyaset Y.Oluna girdi.,, 

Muhlis Erkmen, enstitünün diğer 

tesiaatını da ayrı ayrı gezmiş ve mü
eıaeıede yapılmakta olan ilmi etüd
ler hakkında müdür ve fen heyeti ta
rafından verilen izahat etrafında ko
nuşmalar yapmıştır. Geç vakte kadar 
~ü-es~esede tetkikatla meşgul olan ve 
kılımız gördüğü intizam ve faailyet
ten dolayı gerek enstitü müdürüne ve 
g_er.ekse fen heyetine memnuniyetle
rını beyan ederek Etlik'ten avdet et
miştir. (a.a.) 

Gafenko - Bonne 

müzakereleri 
Paris, 27 a.a. - B. Gafenko, saat 

~3.15 te Parise gelmiştir. Mumaileyh, 
ıatasyonda B. Bonne, Roamnya sefiri 
ve Yugoslavya orta elçisi tarafından 
karşılanmıştır. 

~· Gafenko, bu sabah meçhul as -
kerın mezarına bir çelenk koymuştur. 
Mumaileyh, müteakiben hariciye ne
zaretine gitmiş ve orada B. Bonne ta
r~fından kabul edilmiş ve öğle yeme
ğınde mumaileyhin misafiri olmuştur. 

Fransa Hariciye Nazırı Bonne ile 
Romanya Hariciye nazırı arasında sa
at 11 de başlıyan müzakere saat 13 e 
kadar devam etmiştir. 
Fransız Hariciye Nazırı Bonne ve 

Romanya Hariciye Nazırı Gafenko 
tek~ar saat 18 de buluşmuşlar ve 45 
dakıka görilijmüşlerdir. Bu konuşma
da Romanya'nın Paris bUyük elçisi 
Tataresko da hazır bulunmuştur. 

Yeni 1 rak hariciye Naz1rı 
Baidat, 27 a.a. - Ali Cevdet Eleyü

bi hariciye nazırlığına tayin edilmit • 
tir. 

Hariciye nezaretini şimdiye kadar 
vekaleten baıvekil idare ediy.ordu. 

c D o N K o ) 
• 

ISTANBUl Gazeteleri 
CUMHURİYET 

1,in hukuki tarafı 
"Kendi kendimizi tenkit" sütununda, 

ceza kanununun 426 ıncı maddesinin sa
nat eserlerine ait olmadığını, türk kanun
larında, mu&tehcen kaydiyle bir sanat e
serinin teıhirine mani olan tek bir mad
de bulunmadığını, müddeiumumilere, bu 
mevzuda halkın seviyeaine göre hareket 
serbestiıi de verilmemiı olduğunu, İzmit 
müddeiumumisinin batından sonuna ka
dar türk kanunlarına aykırı hareket et -
tiiini söylüyor ve Adliye vekaletinin ha
rekete ıcçeceği muhakkak olduğundan 
daha ileriye gitmek istenmediiini ilive 
ediyor. 

Mezbahalar varidat menbaı 
olabilir mi? 

Aliettin Cemil, modern belediye hu • 
kukunun bu ıuale hayır cevabını verdi -
ğini, mazbahaların, şehir halkına münha
sıran hastalıksıı:, sağlam et yedirmek mak
aadile kurulmuı umumi hizmet mıieaııese
leri okfuiunu söyluyor ve asılJ>ıiyiıkendi
şenin etin gittikçe bahalılan1'ak halkın 
mühim bir gıdadan mahrum kalmaıı ol -
dui1Jnu ilive ederek franıuzların mez -
baha resimlerini azaltmak için buldukla
rı tedbiri sayıyor, bu gibi tedbirler biz • 
de de tatbik edilebileceğini izah ediyor. 

Lutfi Kırdar'ın lstanbul'a 
getirdiği büyük hediye 

TAN 

.. M. ~ekeriya Sertel, tramvay, elektrik, 
tu11eı ııler~nin belediyeye devredilmesi 
munasebetıyle yazdııcı bir baımakalede 
asıl ııevi!1ilecek hldiıenin, bu üç iıte~ 
maada dıier lmme hizmetlerinin de pey; 
derpe>: belediyeye verilecefi oldulunu 
soyledıkten ıonra aktif belediyenin ıeh
re taalluk eden iktisadi teıebbüsleri de 
kendisi yapması icap ettiğini izah edi _ 
yor ve belediyemizin bu iktisadi hüviyeti 
aldıktan sonra İstanbul'un tam manasiy
le refaha ve umrana kavuıacağını ili.ve 
ederek bugün bu sahada atılan bu ilk a • 
dım için İstanbul hesabına baki • 
katcn büyük bir beşarettir diyor. 

YENİ SABAH 
Garip bir havadis 

Hüseyin Cahit Yalçın bu makalesin -
de, Beri in radyoıunun f stanbul'dan ya
zıldığı kaydiyle verdiği bir havadiste, 
Ruzvelt'in teklifinin Türkiye'yi alika -
dar etmediği yolunda ıözler bulunduiu
nu aöyliyerek: Menbaı kendiıince meç -
hul bir haberi tahlil etmek iatediiini 
çünkü Ruzvelt'in gerçekten yüksek v~ 
insani bir teklifine lı:ar11 inkilip Türki
yesinin mukabelesi bu ıekilde olnuyaca
ğına emin bulunduiunu izah ettikten son
ra, Türkiye'yi, totaliter devletlerin peyki 
ve ııaplandıiı bir siyasetin hatırı için 
minasu: hareketlere atılac:a,k kadar mu
hakemealnl kaybetmiı •ibi •öıteren hi
vadiıi ıiddetle reddederek Türkiye'nin en 
bariz prenıipi ltfiklilini büyük bir itina 
ile mubafua ederek her meselede türk 
nokta! nazarına göre karar ittihu etmek 
oldufunu IÖylUyor. 

Halk ve okuma ihtiyacı 

Her sabah sütununda Cemalettin Sa • 
racoğlu, Van kariinden gelen bir mek • 
tub~ ~evzuu bahis ederek, Van'a hafta. 
da ıkı d~fa ge!~ postadan birinin pazı
~· tes~d.ilf et.~ı~.ını ':'e Van gölü iıletme 
ıdaresının kuçük bır himmeti ile pazar 
postası, cumartesi ıünü sabah yedide 
postaneye teılim edilirse memleket ir -
fanına ~iz~e tedilmiş olacağını, çlinkü 
pazar gunu halkın şehirde kalmayıp kır
lara &İttiğini ıöylüyor ve mektubunda 
halkın okuma ihtiyacını karıılamak için 
postanelerin matbuaları bedava naklet • 
tiklerini misal olarak zikrediyor. 

B . Bora Hatay' da zehirlenerek 
mi öldürüldü? 

Tetkikatta bulunmak üzere Hatay'a 
ıönderilen ve Ankara'ya avdetinde ve • 
fat eden İktisat vekaleti liman ıirılı:etleri 
mlidürü B. Asaf Bora'nın ceıedinde ya
pılan otopaide, anenilr bulundujunu, 
keyfiyetin Hatay fevkalade komiıerli
ğine ve İskenderun baflron10loslufuna 
bildirildiğini, Hatay zabıtasının el koy
duğu bu iıte, ilk hamlede mühim ip uç
ları elde edildliini yazıyor • 

Oılo müaabakalan 

Mehmet (oban ve 
Muslala (akmak 
galip geldiler 

a.a. Jllıtbıut Servısı 

VAKİT 

Balkanlar ispanya haline 
sokulmamalıdır 

Sadri Ertem bu başmakalede, Ama -
vutluk'un i5galinden ıonra inlı:iıaf eden 
hidiseleri sayarak İspanya'da dövüşen 
kuvetler ıcibi, balkanlarda da muvazaalı 
bir harp oyunu çıkarmak istiyenler bu • 
lunabileceğini, fakat balkanlarda yaşıyan 
hiç bir milletin hakiki menfaati balkan
ları bu manada İspanya haline sokmak 
olmadığını, balkanların sulhu ve iıtik -
llllerini korumak için hiç olmazsa manen 
tek bir cephe halinde olmaları icap etti
ğini söylüyor. 

SON TELGRAF 

Kuvete karıı kuvet politikası 

Almanya ve 1talya'nm "Harbi istiyen 
İngilteredir,, dediklerini, İngiltere ve 
Fransa'nın da "Harbi istiyenler, totaliter 
devletlerdir,, dediklerini ve bu iki uraf
lı ithamın bütun dünya devletlerini te -
lip düşürmekte olduğunu ve insanlığın 
bilhassa son aylar badiıeleri karıısında 
(Artık ne olacaksa olsa da kurtulsak) di
yecek derecede bunaldıiını yazdıktan 
sonra, Hitler'in yarmkl nutkunu bekle • 
meden İngiltere'nin aldığı tedbir ve ka
rarların kuvete kar;ıı kuvet yolunun tu
tuldufunu bir kere daha tebarüz ettir • 
mekte olduğunu ilave eylemektedir. 

HABER 
Belediyedeki tensikat münaıe • 
betiyle memurlukta istikrar 
müeyyideleri 

M. Dalkılıç, bu makalesinde belediye
daki tensikata ait olan gazete haberlerini 
ele alarak memurlukta iıtikrar müeyyi • 
deleri vücuda •etirilmesi meseleıini ile· 
ri ıürüyor ve ezcümle ıurayı devletin i
dari divalardaki mukarreratına mutliu 
itaat edilmesi ve bunların ifası ıibi bu 
mukarreratın müeyyidelerle takviye o -
lunması ve her hangi bir ıadir veya hak
sızlık vukuunda bir memurun ıon ida
let yeri olan bu yüksek mahkemeden a • 
lacağı kararla hareke tetmesi imkinının 
bah11edilmesi lüzumundan bahsetmekte -
dir, 

~AM 

Kahveli, rakılı, sirkeli punç 
"Dik.lratler" ıutunu muharriri, l~

telri tablolara müstehcen clampum buan 
ehlivukufun, bir foto•rafçı, bir maliye 
muhuebecisi, bir avukat ve bir de noter
den miirekkep olduğunu söyliyereık, bu 
sevatın jüri lzuı olabileceklerini, fakat 
ehlivukufla jürinin baıka baıka ıeyler 

olduğunu ileri sürüyor ve bu ehli hibre 
raporunun neticeıini bize kahveli, air • 
keli, rakılı punca benzetiyor , 

Sümer ve Etibanklar 
lağvedilecek mi? 

• Ankara'dan telefonla aldıiı bir habere 
ıöre, İktisat vekiletinio, sermayesinin 
yanımdan fazluı devlete ait olan mü
esseselere verilecek Dekil etrafında tet
kik~rde bulundufunu, bu cümleden ol -
mık üzere Etibank ile Sümerbank'm lii
vedilerek işlerinin iktisat vekiletlne dev
ri birinci pllnda bulundurulduiunu ya -

SOi POSTA 
Cürüm ve jüri 
zıyor. 

Burhan Cehit, "Sabahtan sabaha" sil • 
tununda, İzmitteki tablo meıelesi müna. 
ıebetiyle yazdıiı fıkrada, kanun mad • 
deler!ı;ıiı;ı cürüm anuırı~ı serahatle gôs
terdlgını ve hakem takdırinin ıcne pb. 
ııi kanaate takıldıiını söyliyerek, Fran • 
1&'da ~lduıu gibi bizde de jüri kararları
nın bı~ doı!a halinde muhafaza edile • 
rek, m~maıııl ahvalde bunların hem mah
k~meyı: hem maznunu, hem jüri heyeti • 
n! tenvır !tmek üzere kullanılmaaı müna
sıp olacacını yuıyor. 

Paris Büyük Elçimiz 

B. Lebrun şerefine 

bir ziyafet verdi 
. ~aria, 27 a.a. - Türkiye büyük el

çısı Suat Davaz bu gece Cümhurreiıi 
ve bayan Lebrün şerefine Türkiye 
elçilik binasında çok parlak bir ziya
fet vermiştir. 

Z~ya~ette ~ümhurreisi ve bayan 
Lebrun ıle harıciye nazın ve bayan 
Bonne, nazırladan bir çoğu ve bayan
l~rı, elçiler, ayan ve mebuun mealisi
nın tanınmış simaları, akademi izala
rı, Paris'in sivil ve aakeri erkanı 
Cü~urr~.iıliğinin ve hariciye neza~ 
retının yuksek memurları ve Pariı 
sosyetesinin mümtaz phaiyetleri ha
zır bulunmuıtur. 

Oılo, 27 (Huauıl) - 939 Avrupa 
greko romen güreı şampiyonasına bu 
gün de devam edilmi§ ve ikinci devre 
giireıleri yapılmııtır. Bu müsabaka • 
tarda 56 kiloda Kenan, 61 kiloda Ah
met tuşla yenilmiglerdir. 56 kiloda 
Yapr, 72 kiloda Celll, 79 kiloda Mer
sinli Ahmet aayı ile mağlQp olmuı
lardır. 89 kiloda Mustafa ile ağır 
sıklette Çoban Mehmet tuşla galip 
gelmişlerdir. ---------------

İki devrelik gilreı neticelerine gö
re Kenan ve Ahmet altıtar fena pu
vanla ta~fireye uğramiılardır. Yapr 
~e .!'1e~sınlı Ahmet dört fena puvanla 
uçuncu devreye geçmektedirler. Bun
lar aayı ile galip dahi gelseler alacak
ları birer fena puvanla uyıları bete 
baliğ olarak tasfiyeye uğrayacaktı-

rından önlerindeki mUaabakaları mut
laka tuşla kazanmaları lazımdır. Oç 
fena puvanla üçilncü devreye- giren 
72 kiloda Celil ile Çoban Mehmet pli
se olmak ıartını henüz kaybetmemiş
lerdir. 

Büyük Mustafa'nın hala birincilik 
şartı mevcuttur. 



Cebelüttarık'ın çelik 

ve beton yığınları 
Le Journafm hususi muhabiri Herıri Duguaire yazıyor : 

Sağda, aşağıda tersanenin 
bacaları tütüyor ve 

keskin madeni gürültıileri insa
nı sağır ediyor, daha ötede de
nizin giızel mavisi uzanıyor. 
Solda hemen şakuli vaziyette 
bir kaya yükseliyor; şurada bu
rada Üzerlerinde maymunların 
sallandığı ağaçlar. 

Evler gözden kayboluyor, 
yol artık iki ucurum arasında 
dar bir toprak şeridinden baş
ka bir şey değildir. Şimdi sol
da kalan kaya, bi.ıe bir sıra şa
kuli yarlar arzediyor. Cansız 
bir yığın halinde duruyor, fa -
kat biz biliyoruz ki, içi hayatla 
doludur: bir çok adamlar, en 
mütekamil harp silahları, mu
azzam su depoları, yiyecekle 
dolu tabii veya suni mahzenler 
yanında nöbet beklemektedir. 
Bombardıman halinde halkı i
cine alacak sığınaklar bile var
dır: bunlardan bir tanesi 1.200 
kisi alabilir. 

Bir kaç dakika içinde bir de
nizden ötekine gidiyoruz. Ak -
deniz tarafı daha vahşi bir 
manzara arzediyor: nebatsız, 
gı rintisiz bir sırt ve bu sırta 
tırmanan baş döndürücü bir 
merdiven. Denizle yol arasın
da kayalar ... İşte biıtün hücum
lar bu kayalar üzerinde kırıla
caktır. 

Simdi hiç olmazsa nazari o -
larak hücuma maruz kalabile -
cck yegane mahalli görmiyc 
&idelim. 

Geriye dönmemiz lazım. İs
panyollarla mesKiin şehirden 
geçeceğiz. Takriben 14.000 ka
dar cebelüttarıklı, sırtın ya -
maçlarında İspanyol uslübun
da inşa edilmiş evlerde yaşa -
maktadırlar. Bunlar İngiliz te
baası olmalarına rağmen iclc -
rinden ı1~k azı İngilizce bilir. 
İngiltere'den gelmiş ingilizle -
rin miktarı üç bindir. Garnizo
na gelince bunun asker miktarı 
gizli tutulur. Yalnız son zaman
larda garnizonun chemiyetli 
surette takviye edildiğini öğ -
rendim ... 

Keçi yollarına benziyen pa
tikalardan Linca'ya götüren 
meşhur yola çıkıyoruz. Bu şe
hirc ve kaleye götüren yegane 
yol, yani Ccbelüttarık'a karşı 
bir taarruz hazırladıkları şayi
ası dolaşan İtalyan ve İspanyol
ların geçebil c klcri yegane is
tila yoludur. 

K aya birdenbire denizdan u
zaklaşı o . Fakat toprak 

kazılmış ve deniz kaya ile bir
leşmiştir. Bu ıtibarla yol bir 
köprüden ıeçmek mecburiye -
tindedir. Imdi kalenin batar
yaları bu koprüye hakimdir. 
Top olmasa bıle köprü altına 
konacak bir ligım, ve lağım ol
mazsa bir makıneli tüfek bütün 
hücumları durdurmaya kafi ge
lir. 

Oradan bi .. kaç metre ötede, 
Cebelüttarık ın yegane açık a
razisine çıkıyo uz. Bu arazinin 
800 metre ü erine 1.500 met -
relik bir me abası vardır. Bir 
yandan hudu tta , diğer iki yan
dan denizle çevrilidir, nihayet 
tam manisiyle akuli bir şekil
de inen kayaya arkasını daya
mıştır. 

Kayanın tepesinde, eski ba
taryaların yerlerini gösteren 
delikler var kı bunların yerini 
alan modern topların ovayı na
sıl süpürebile ceğini gösteriyor. 
Kayanın eteg nde, biri mcr

merhanc olan hı r kaç fabrika, 
daha ileride spor sahaları ve bir 
men.rlık var. Düşman kıtalan 
bu sahaya saldırdıkları takdir
de, sevkedecekleri askerlerin 
bu mezarlığı doldurmaktan 
başka bir işe yaramıyacağı mu
hakkaktrr. 

1$aulanmn m ·stakbel müte
arrızlarm ordJ kurmuş olduk -
larını iddia ettikleri Linea is
tikametinde )Olumuza <levam 
ediyoruz. Nihayet bir kaç saat 
müddetle halkı telaşa düşür -
muş ve bütün dunyaya Cebelüt
tarık'ın taarruza maruz kala -
cağı zannını vermiş olan şeyi 
görüyoruz: "Bayside Barrier" 
de yanlarına toprakla dolu fı -
çılar dizilmiş oLın dört tahta 
baraka gümriık vazifesini gör -
mek üzere kurul nuştur. Bir po-

lis memuru seyriseferi idare et 
mektedir. 

Halen Cebelüttank'ta milli
yetçi yoktur. Yalnız binlerce 
ispanyol amelesi, her sabah bu 
yoldan geçerek tersanede ça -
hşmıya gelir ve akşam oldu mu 
Linea şehrine döner. 

Hududa kadar yolumuza de
vam ediyoruz. İki asker her za
manki gibi demir bir kapı ya -
nında nöbet bekliyorlar. Hep -
si bundan ibarettir. 

Sonra bitaraf mıntaka başla
maktadır. Daha ileride Linea'
nın kışlaları tahmin ediliyor. 

Görülecek h1ç bir şey yok. 
Yeni hiç bir hadise yoktur. 
Yalnız bir demir kapıyı seyre
dip dönüyoruz. 

Spor sahalarının etrafını 
devreden yolda ilerliyoruz. Bu
rada çahşıldığını biliyoruz. 
Yaklaljamıyoruz, fakat uzak

tan faaliyet göze çarpıyor. Cc
belüttarıkh dostum soruyor : 

- Evet, diyor, orada çahşı -
yorlar, fakat bir taarruzu kır -
maya matuf istihkamlar yaptl -
dığını nereden biliyor~u.nuz .1 
İngiltere İspanya harbının bır 
umumi harbe sebebiyet vcrcbi -
leccğini daima düşünmüştür. 
Bu itibarla Ccbelüttank kale -
sinin noksanları ikma edil -
mektedir. On ay kadar önce 
General İronside bunun ıçın 
buraya geldi. O zamandanbcri 
çalışmalar durmadı. Esasen 
kimse bize fenalık yapmayı ak
lından geçirmiyor. Alcezira 
toplarımızın ateşi altındadır. 
ve bir kaç dakika içinde Linea 
kışlaları bu toplar tarafından 
tahrip edilebilir. Faslı kıtalar 
fCmilere bindirilmeden evci 
>u binalara yerleştirilmekte -
lir. Bunda hayret edilecek ne 
..ardır? Askerleri bu kışlalar -
dan baş,ka nerede oturtabilir -
!erdi 1 Şunu da ilave edeyim ki 
limanda halen 16 harp gemisi 
vardır. M efruz düşmanlarımı -
mızın intihar arzusunda olduk
larına delilini görmeden ina -
namam. 

Cebelüttarık umumi vaziye -
tin karışıklıgmdan endişededir, 
yoksa kendisi hususunda bir 
endişe sebebi yoktur. Harp 
halinde müthiş haftalar geçire
bilir, Fakat, birincı derecede 
iktisadi ve askeri bir rol oy -
nıyacaktır.,. 

İngilizler realisttirler, hakla
rı da var. 

Mihver ağlarını 

. 
gen yor 

Mihver, Avrupa'yı tak • 
;im planını tahakkuk ettir
mek için münavebe ile iki 
metot kullanır: kuvet dar • 
besi ve müdahane. Hitıer'in 
jübilesi dolayısiyle şimdi -
lik ikincisi tatbik edilil).ek
tedir. Bunun bir sebebinin 
de diğer cephede organize 
edilen mukavemet olduğu
nu unutmıyalım. 

Roma ve Berlin vesayet 
tehdidi altında bulunan 
devletlere karşı ihtimam ve 
nezakette yarış etmekte -
dirler. Romanya'daki al -
man azlığının vaziyetinden 
dolayı B. Gafenco'ya te -
şekkür edilmemiş miydi? 
Yabancı memleketlerde ya
şıyan almanlar içinde işte 
mazlum şeklinde tasvir e -
dilmiyen azlık budur. Aca
ba Almanya da bu temi is
tismar etmekten vaz mı 

geçmektedir? Romanya'ya 
karşı yalnız hüsnüniyet mi 
beslemektedir ve kendisine 
atfedilen diğer maksatlar 
iftiradan mı ibarettir? 

Hatta Bükreş'te Alman -

ya'nın Romanyan'ın top -
rak bütünlüğünü garanti c.. 
deceği veya hiç olmazsa 
kendisine karşı tevcih edi • 
len arazi taleplerine müza
haret etmiye yanaşmıyaca
ğı rivayetleri dolaşmakta -
dır. Kont Osaky'in son be• 
yanatı ve bunun neticesi o
olarak Romanya'nın sefer -
ber askerlerini terhis etme
si bu teminatın büsbütün e
sassız olmadığına inandıra
cak mahiyettedir. 

Buna mukabil Almanya'
nın elde etmek istediği ne
dir? Çünkü bu teminatı 

sırf Romanya'nın güzel ha
tırı için vermiş olamaz. 

Hiç şüphesiz fransız - in
giliz emniyet cephesine 
Romanya'nın pek faal bir 
surette dahil olmasına ma
ni olmak mevzubahistir. 
Romanya'nın Almanya ile 
bir harp halinde Polonya'. 
ya garantisini teşmil etme
si ve bilhassa Sovyetler bir
liğiyle Londra'da müzake
re edilen anlaşmaya muva
zi yeni teahbütler teati et
mesi de önlenmiş olacak -
tır. 

Demek ki B. von Ribben
trop'un B. Gafenco'ya ve -
rece ği teminat şarta bağlı 

olacaktır. Ayni zamanda, 
bugünlerde Balkanlarda 
pek faal olan italyan diplo· 
masisi bu manevrayı ku -
vetlendirmek için ya Ro -
manya'yı dışında bırakacak 

veya onu da dahil olmıya 
mecbur edecek bir birlik 
vücuda getirmeye çalış -
maktadır. Macar - yugoslav 
yakınlaşması bu hareketin 
en esaslı unsurlarından biri 
olacaktır ve dünle evelki 
gün macar devlet adamla -
riyle yapılan görüşmeler 

ııeticesinde bu yolda kati 
bir adım atılmış görünmek
tedir. 

Macaristan Yugoslavya'
ya teskin edici teminatı 
verecek ve hattil onunla bir 
iyi komşuluk muahedesi 
imzahyacaktır, bunu müte. 
akip Belgrad'da Yugoslav-

ya'da yaşıyan macar azlık -

ları için tavizlerde buluna

caktır. 

Bu yakınlaşmayı Bel -

gard'la Sofya arasındaki 

rabıtaların takviyesi takip 

edecektir. Ve macar reviz -
yonculuğundan korkusu 

kalmıyacak olan bu yirmi 
milyon slavdan mürekkep 

blok Romanya'yı kuşatarak 
onu Dobrica'yı iadeye mec

bur edecek ve onu Akdeniz 

devletleri olan Türkiye ile 
Yunanistan'dan ayıracak -

tır. 

Tabii, Romanya, istikla -

lini müdafaaya azmetmiş 

olan komşusu Polonya gi

bi kafa tutmaya kalkışmaz

sa Romanya da bu birliğe 
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Balkan antantının 

mevkii 
lndependance Roumanie'den : 

Bugünüıı Avrupa'nın karğaşalıkları ortasında Bal
kan antantı ayrı bir mevki işgal eder. Onun için, bu
nun üzerinde durmak faydalı olur. 

Dünyada iki devletler grupu karşılaşmaktadır. 
Bunların her birisi kendi hususi ideolojisiyle ve ha
yati gayeleriyle fazla meşguldür. Bu gruplar Balkan 
devletlerine karşı gittikçe artan bir alaka duymakta
dır. Balkanlar, bugün en faal nüfuz mücadelesine ve 
en sık diplomasi faaliyetine sahne olan bir mıntaka
dır. 

Almanya, Ankara ve Belgrad'da harekete geldi. 

Diğer devlet grupu daha az faal değildir. Fransa 
ile lngiltere'nin Balkanlara gösterdikleri alaka da, 
Almanya tarafından yapılan avanslar da kuvetle amil 
olmuşlardır. Romanya'ya ve Yunanistan'a verilen top
rak bütünlüğü garantisinden sonra, bir antant, belkı' 
de bir türk - İngiliz ittifakı yapılmak üzere bulunu
yor. lktisadi işleri görüşmek üzere Romanya'ya mü
him bir ingiliz heyeti gelmiştir. Fransa, lngiltere ve 
Yugoslavya arasındaki münasebetler çok iyi yerleş-

miş bir anane haline gelmiştir. 

Balkan antantı devletleriyle bütün büyük devlet

lerin arasındaki bu mükemmel münasebetler nereden 

geUyor? Şundan ileri geliyor ki, bu devlet grupu, ide

oloji ihtilaflarından uzaktır, kimsenin kavgasına ka

rışmıyor ve son hadiselerde çok dürüst bir tavır takın

mıştır. Bu keyfiyet onun için müsait bir vaziyet ya

ratmakata ve bu vaziyet de Balkan devletlerinin is

tikbali için en iyi tahminlerde bulunmalarına imkan 

vermektedir. 
tndeperıdance Roumaine'den 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllflllllllflllfllllf 
teşrik edilecek ve Bedin o
nu bir müddet için İtalya'
nın nüfuzuna terkedecek -
tir. Böylece Tuna iki mem
leketin nüfuz mıntakaları 
arasında bir hudut teşkil c-

decektir. 
Fakat şurası aşikardır ki 

bugün ne Almanya ne de 1-
talya Romanya'ya karşı 

sert davranmak istemiyor • 

lar. 
Her ikisi de macar reviz

yonculuğunu teskin için 
ellerinden geleni yapıyor

lar. Butı:u Paris'le Londra'

nın aldıkları azimkar duru

mun bir tesiri telakki et -
mek mümkündür. Fakat 

bundan mihverin manevra -

sının bozulduğu neticesi 
çıkarılmamalıdır. Şimdilik 

ancak bir metot değişmesi
ne şahit olmaktayız. Şiddet 
siyaseti bir müddet için 

yedeğe alınmıştır. Musoli
ni'nin sulh lehindeki son 

nutku da buna delildir. 

Editb Bricon 
La Republique 

Polonyanın 

Sulh için en yakın istif· 

ham işareti hiç şüphesiz 

Almanya ile Polonya ara -
sında mevcut olanıdır. İki -hükilmet, her biri kendi va-
ziyetini muhafaza ederek, 
sessiz durmaktadırlar. Bir 
kaç gündenberi beliren bir 
alamet, Almanya'nın hadi -
seteri zorlamak temayülü -
nün kuvetlendiğini göster -
mektedir: Uzun zaman Po
lonya'yı methetmiş, sonra 
da kollamış olan Roma'nın 
faşist matbuatı, birdenbire 
nazi gazetelerinin yaptık -
tarı gibi onu ürkütmeye ça. 
lışmışlardır. Ayni zaman -
da, Polonya'nın eski dostu 
Macaristan da mihvere bağ
lanmaktadır. 

*** 
Karşılıklı vaziyetler ale-

nen tasrih edilmiş değildir. 
Bununla beraber doğruya 

benzer malUmat ihtilafın 
başlıca hatlarını tayin et -
mek imkanını vermektedir. 

Almanya Danzig serbest 
şehri ile bölgesinin kendi
sine verilmesini ve münha
sıran kendi idaresi altına 
konulmasını istemektedir. 
Polonya belki bir hal şek
line yanaşacaktır. Fakat 
hiç olmazsa hükümranı 

hakkının taksimi şartiyle. 
Almanya - Polonya kori· 

doru üzerinden şarki Prus
ya'yı asıl Prusya'ya bağla
mak için her iki tarafında 
bir arazi şeridiyle himaye 
edilecek bir otoyolu ve de
miryolu inşa etmek iste -
mektedir. Bu geçit için, 
yurddışılık ve hükümranı 
hakkının, idarenin mutlak 
kontrolünün tamamen ken
disine verilmesini istiyor. 
Polonya ise bu yollarına in
şasına müsaade edecek gibi 
görünüyor, fakat hükümra
ni hakkından hiç bir feda. 
karlıkta bulunmamak şar -
tiyle. 

Polonya'da, bazıları top
lu, bazıları da dağınık bir 
halde olmak üzere alınanla
ra göre 1.200.000, gibi, · po
lonyalılara göre 900.000 al
man yaşamaktadır. Alman
ya onlar için Hitlerizmin 
gidişine uygun hususi bir 
statü istemektedir. Polon
ya bunu da bir hükümran
lık meselesi telakki ediyor. 

Nihayet Almanya evelce 
Çekoslovakya'ya ait olan 
Silezya endüistrisi mınta -
kasının demiryolları mer -
kezi bulunan Bohumin'in 
Polonya tarafından ilhakı -
nı tanımamaktadır. 

Umumiyetle, Almanya, 
Polonya milletinin istikHU 
hakkını inkar etmemekle 
beraber, Polonya devletinin 
şarkta büyük Almanya'nın 
stratejik ve ekonomik sis -
temine hizmet etmesini is
ti yor. Bu stratejik sistemde 
Polonya şimalde Almanya'
yı Sovyetler Birliğine karşı 
koruyacaktır. Bu Adolf 
Hitler'in fikridir. Halbuki 
Polonya'nın fikri de iki 
kuveli komşusunun arasın
da istiklalini muhafaza et -
mektir. 

*** 
Şurası aşikardır ki Lit. 

vanya'nın denize mahreci 
olan Memel'i ele geçirmek 
ve Polonya'nın mahreci o -
lan Danzig'e el koymak is
temekle Almanya, siyasi ve 
askeri maksatların haricin
de, ticari sahada şimali şar
ki Avrupa mübadelelerinin 
kazancını kendine hasret -
mek istemektedir. 

Gerçi, harpten sonra Po
lonya Gdynia'da yeni birli
man vücuda getirmiştir. 

Danzig alman idaresine 
geçtiği takdirde bu lima -
nın hareketi belki artacak-

RADYO ) 
---

TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRK İYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUC.U 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
T.A.Q. 

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

31.70 m. !}465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMA - 28/ 4/ 39 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZ!Gl - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberleri 
13.15 - 14 MÜZİK ( Karışık 

program - Pl.) 
17.30 lnkilap tarihi dersleri -

Halkevinden naklen. 
18.30 Program. 
18.35 MÜZİK (Neşeli plaklar) 
19.00 Konuşma (Çocuk Esir -

geme Kurumu - Çocuk şar -
laları) Türk müzik birliği 
korusu. 

19.15 TÜRK M'OZlÔ:İ (Fasıl 
heyeti) : 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş 
rcf Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay. Basri Üfler. 
Okuyan : Tahsin Karakuş. 

20.00 M emlcket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberlc-
rı. 

20.15 TÜRK MÜZİCİ (Kla -
sik eserler programı ) : 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Ruşen 
Kam. 
Okuyan: Muallim Nuri Ha
lil Poyraz. 

20.45 TURK MÜZİÖİ : 
Okuyan : Semahat Özdenses. 
1 - Sclilıattin Pınar'ın - Hüz 
zam şarkı - Ümidini kirpik -
!erine. 
2 - İsmail Hakkının - Hüz -
zam şarkı - Beklerim her 
gün. 
3 - Hacı Arif beyin - Hüz -
zam şarkı - Meftun olalı. 
4 - Leminin - Hüzzam şarkı -
Aman saki. 

21.00 Konuşma (Haftalık spor 
servisi) 

21.15 Esham, tahvilit, kambi -
yo - nukut ve zirat borsasr. 
(Fiyat) 

Zl.25 N eş~li plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Riyaseticüm -

hur Flarmonik orkestrası) : 
Şef: Praetorius. 
1 - Pierrc Mauricc - İslanda 
balıkçısı - Pecheur d'İslan<le 

tır. 

Fakat polonyalılar haya
le kapılmıyorlar. Almanya 
Danzig'in gerilemesine mü
saade etmiyecektir. Alınan 
azlıkları statüsü, Alman -
ya'ya koridoru katetmek 
hakkını verecek otoyolu, 
Danzig'ten Memel'e kadar 
ve Vistül kıyılarında güm
rük ve polis teşkilatı yap -
mak hakkı, Almanya'ya 
devamlı tazyik imkanları 

verecektir. 

*** 
Sovyet Rusya seyredi -

yor. Polonya'yı muhabbetli 
olmıyan bir nazarla seyre -
diyor. Polonya da Sovyet -
!erle işbirliği yapmak iste • 
mi yor. 

Fakat burada, Avrupa'
nın hesapları realist oldu -
ğu kadar mütehavvil olan 
bir mıntakası mevzubahis
tir. 

Sovyetler Birliği Alman
ya ile doğrudan doğruya 
temasa gelmek hususunaa 
arzu duyuyor değildir. O -
nun aşikar menfaati ken -
disini Almanya'dan ayıran 
memleketlerin ortadan 
kalkm;ı.sına mani olmakta -
ıfu., Bu itibarla Polonya'nın 

(Piyer Lotinin romanı üze • 
rine senfonik parça). 
2 - Paul Dukas - Çırak sehir
baz - L' apprenti sorcier 
Senfonik Scherzo (Goethe'
nin bir "balad" ından mül -
hem) 
3 - Charpentier - İtalya in -
tibaları - İmpressions d'İta
lie : Orkestra süiti : 
a) Serenade 
b) Çeşmede 
c) Küı;ük katırlarla gezinti 
ç) Dağ tepelerinde 
d) NaJ_><>li 

22.30 MUZİK (Opera aryalarr 
- Pi.) 

23.00 MÜZİK (Cazband - PL) 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarmki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER ı 
19 Ştütgart - 19.30 Buda -
peşte - 20 Strazburg-20.30 
Beromünster, Sofya - 2'1 
Roma - 21.15 Doyçland Zen 
der. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER ; 15.45 London. Rec -
yona! - 18 Berlin - 20.15 
Frankfurt, Königsberı, Layp 
zig - 20.30 Paris - P. T. T. 
- 20.50 Monte Ceneri - 21 
Sottcns - 21.15 Stokholm -
21.30 Hamburg - 21.35 
Droytviç - 22.30 Koloya -
23 Paris - 24 Ştütgart. 

ODA MUSİKİSİ : 19.30 Lon
don - Recyonal - 20.15 
Doyçland Zender - 22.20 
Lüksembıırg. 

SOLO KONSERLERtı 15.25 
Hamburg - 15.30 Laypzig-, 
Viyana - 17.25 Hamburg -
18.20 Brcslav - 22.30 Doyç. 
land Zender - 22.30 Sarb -
rük. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.) : 12 Frankfurt, Hamburg, 
Laypzig. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 21 Varşova. 

HAFİF MÜZİK : 17.10 Mü -
nih - 18 Hamburg - 19 Ber 
Jin - 19.15 Doyçland Zen -
der - 19 Kolonya - 20.10 
Viyana. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştüt 
gart - 18.10 Königsbcrg -
18.30 Laypzig - 19 Münib, 
Viyana. 

DANS MÜZİGİ : 20.45 Tu -
luz - 21.30 Tuluz - 22.45 
Paris - P.T.T., Poznan -
23 Floransa, Lüksemburg, 
Milano - 23.15 London -
Recyonal - 23.15 Droytviç. 

• 
mukadderatiyle filen ala " 
kadardır. 

Böylece komünizme kar
şı bir set olarak Polonya'
dan istifade etmek istiyen 
Almanya ile onu alman or
dusuna karşı bir set telakki 
eden Sovyetler birliği ara
sında Varşova henüz muay
yen bir hareket serbestisi, 
tercih etmemek serbestisi 
muhafaza etmektedir. 

*** 
Hiç şüphesiz, yeni fran • 

sız - ingiliz garantisi, Po .. 
lonya'nın müzakerecisi 
Beck'e zemin kazandırırız§ 
olmasaydı Alnıanya bu ter. 
cih etmemek hakkına niha
yet vermiye şimdiye kadar 
teşebbüs etmekten geri kal
mazdı. 

Bundan böyle hadiseler. 
Musolini'ye danışacak olan 
Adolf Hitler'in bu ingiliz • 
fransız garantieine kabul e
deceği haliik1 şümule ve 
ayni zamanda kolonel Beck 
in manevra tarzına bağlı o
lacaktır. Bize gelince, bi -
ıim kurnaz davranmamıza 
lüzum yoktur. Kuvetli ve 
dürüst olmamız kafidir. 

Lucien Romier 
Le Figaro 

[KURBAGA 
bana yalan söylediniz? \ Esnedi, •llerini basının altına ko-

- Hakikatı öğrenmek istiyorsan yarak sırt üstü uzandı. 
doğrusunu söyliyeyim, senin böyle ne- Lew Brady şişeyi yere boşalttı, tıpa
şeli olmana tahammül edemiyordum. sını yerine koydu, sonra uyuyan deli
Eğer seni kızdırmasa idim, adeta deli kanlının yanına yaklaştı. 

- Evet efendim. "İbbley Copse". 
- İtirafatında anlatmlŞ olduğun gi· 

bi bir adam öldürmüş bulunuyorsun. 
Salak genç başl ile tasdik etti: 
- Onu öldürdüm. Çünkü nefret e

diyordum. 

Yirmi beş dakikalık bir gecikmeden 
sonra nihayet nefes nefese geldi. 

- Neden bu kadar geç kaldınız, 

Elk? Size kinaye yapmıyorum. Fakat 
gecikmeniz için muhakkak kötü bir 
şey cereyan etmiş olmalı 1 

Lew, başını salladı. 
- Lola, izin karınız mı? 
Lew, gayet soğuk bir tarzda cevap 

verdi: 
- Evet, karım. Şimdiye kadar kaç 

koca değiştirdiğini bilmiyorum ama, 
en son kocası benim. 

Ray: "Allanım" diye mırıldandı. 
- Ne oluyorsun? Surat asacak ne 

var? Ona kur yaptın diye sana kızmı
yorum. Senin gibi süt kuzularının nez
dinde de olsa karımın sükse yapması 
ile iftihar ederim. 

Ray: 
- Sizin karınız ha! Diye tekrar et

ti. Buna inanamıyorum. O da bir Kur
bağa mı? 

Lew cevap ıerdi: 
- Ne diye olmasın? Biraz sesini kıs. 
Kasanın arkasından bu pis herif bi-

zi dinliyor. Ne diyordum? Tabii o da 
bir Kurbağa, ayni zamanda da bir ser
güzest kadını! Biz hepimiz öyleyiz. 
Sen de, koca sersem. Lola'nın yaradı
lışında serserilere karşı meyli var. E
ğer sen de bir iki defa iyi iş görürsen, 
onun tarafından mükafatlandırılmak 
saadetine .... 

Ray, ona bir yumruk aşkederek: 

49- ') 

Yazan: Edgar WALLACE 

- Hayvan herif, diye bağırdı. 
Meyaneci müdahale etti: 
- İkiniz de çıkın dışarıya! Diye ba

ğırdı. 

Lew Brady ayağa kalktı, ve Ray'e 
sertçe baktı. 

- Pek ala bunun ac!sını elbet çıka
rırız, dedi. 

Ray kendinden geçmiş bir halde: 
- Ben senin hesabını temizlerim, 

diye bağırdı. 
Fakat güçlü kuvetli bir çırak yaka

ladığı gibi onu dışarıya fırlattı. Ray, 
dışarıda Brady'yi bekledi. Yüzü bem
beyazdı, dudakları titriyordu. 

- Artık bıktım, dedi. Bıktım. Sen
den de, çetenden de usandım. Ben ge
riye dönüyorum. 

- Dönemezsin. Ne oluyorsun, ca
nım? Gloucestere gidip şu işi bir biti. 
relim, ondan sonra ne istersen yap. 

Ray cevap verdi: 
- Ben yalnız gideceğim. 
Lew onu kolundan tutarak: 
- Gülünç olma! Dedi. 
Ray tereddüt etti, sonra omuzlarını 

silkerek mütevekkilane onu takip etti. 
Yarım saat kadar sonra: 

- Size inanmıY.orum, dedi. Ne diY.e 

olacaktım. - Hey, kalk bakalım, dedi. 
- Lola hakkında söyledikleriniz Cevap yoktu. 

doğru mu? - Haydi, kalk! 
Brady yalan '!>öyledi: Ray ,inildiyerek öbür tarafa doğru 
- Şüphesiz hayır. O, benim gibi bir döndü, ve hareketsiz kaldı. O anda 

adamla evlenir mi hiç. Buna imkan Brady endişeye düştü. Acaba Ray öl
yok. Lola iyi bir kızdır. Sana, demin müş mü idi? Sarardı. "Kurbağa"nın i
söylemiş olduklarımı unut! cat etmiş olduğu bu kavga onu mah -

- Ben ondan hakikati öğrenirim. kfim ettirmeğe kafi gelirdi. Cebinden 
Bana yalan söylemez. şişeyi çıkardı. Uyuyan adamın cebine 

Öbürü: yerleştirdi. Sonra bir gürültü işiterek 
- Taii söylemez, diye tasdik etti. geriye döndü, ve kendini gözetliyen 
Randevu mahalline yaklaşıyorlardı. bir adamla karşılaştı. Söz söylemek i-

Gözleri, bir yıldırımın devirmiş oldu- çin ağzını açarken bir silah patladı. 
ğu üç ağaç gövdesini arıyordu. Niha- Lew, kurşun vücuduna saplanmaz. 
yet, ağaçları farkettiler. Lew Brady: dan evet bir alev far ketti. Konuşmak 

- Haydi şuraya gidelim de biraz ko- istedi. Bir el daha ateş edildi. 
nuşalım, dedi. Bugün daha fazla yol Lew Brady, yere düşmeden evel öl-
yürüyemiyeceğim. müş bulunuyordu. 
Çamların arasından ilerledi. Niha - Yeni gelen adam, tabancasından se-

yet durdu. . si kısan aleti çıkardı, Ray'ın yanına 
- Otur bakalım. Birer sigara yaka- yaklaştı. Tabancayı onun eline sıkış

lım, sonra birer kadeh te viski içeriz. tırdı .. Sonra öldürdüğü adama baktı, 
Kadehi doldurdu. Şişenin dibine ba- cebinden bir sigara çıkardı, sükOnet-

karak: le yaktı, ve yavaş yavaş uzaklaştı. Yo-
- Lola'nın sıhatine içiyorum, dedi. tun kenarında bekliyen otomibiline 

Yok olmaz. İlk önce sen içmelisin. atladı. 

Ray, kadehi arkadaşının elinden Otomobilin içinde, ağzı açık, gözle-
kaptı, bir yudumda içti, sonra boş ka- ri başka alemlerde dolaşan genç bir a-
dehi fırlatarak: dam onu bekliyordu. 

- Pöf, şu viskiyi de hiç sevmiyo - - Bu mevkii tanır mısın, Gill? 
rum, dedi. Boğuk bir ses cevap verdi: 

"Kurbağa" başını salladı, ve otomo
bili sürdü. 

. . . . . . . .. . . . . . 
John Bennett sıçrıyarak uykusun -

dan uyandı, ve o zaman objektifi açık 
bırakmış olduğunu farketti. Kendi 
kendine gülerek kordonu sarmağa baş
ladı. Sonra makinesini gizlemiş oldu -
ğu çalılığın arkasına gitti, ve 150 met
relik bir filmin ziyaa uğramış oldu -
ğunu gördü. Porsuk yuvasına doğru 
müteessirane baktı, hayvan h§.Ia kafa -
sını dışarıya çıkarmadan duruyordu. 
Biraz ileride, otların üzerine uzanmış 
uyukhyan serseri kılıklı iki adam gör. 
dü. 

Bnnett, Laverstock köyüne döndü. 
Batha giden bir tirene atlıyacak, ora
dan da Londra ekspresine geçecekti. 
Hem yürüyor, hem de zarardan başka 
bir işe yaramamış olan koca günü dü
şünüyordu. 

Kısım: X XX 
Kimya fabrikası 

- Gloucester'de geçen bir hadiseyi 
tahkikle meşguldüm. Galiba gene Kur
bağaların bir işi. Fakat heriflerin iki· 
sinde de Kurbağa damgası yok. 

- Hangi heriflerin? 
- Birinin ismi, Phenan ! O ölmüş ..• 
- Bir cinayet mi? 
Elk, çatalını bir sardalya balığına 

batırırken: 

- Zannedersem, dedi. Cesedi İbbley 
Capse'de bulmuşlar. Vurulalı çok ol• 
mamış. Yanındaki adamı yakalanuşlar. 
Fakat zil zurna sarhoşmuş. Yapılan 
tahkikattan anlaşıldığına göre, Laver
stock'tan geliyorlarmış, "Kızıl Aslan" 
barında münakaşa ve kavga etmişler. 

Biraz sonra iş polise haber verilmiş. 
Onlar da ilerdeki köye telefon etmiş
ler, ve jandarmaların bu iki serseriye 
göz kulak olmalarını bildirmişler. He· 
rifler o köyden geçmeyince, onları a
ramağa bisikletli polisler gönderil
miş ... O günlerde bir kaç hırsızlık va
kası da oluyormuş ..• 

- Peki, onları bulmuşlar mı? 

Elk, tasdik makamında başını salla
dı: 

Elk, o akşam Gordon'a yemeği onun- - Evet, birini ölü, öbürünü sarhoş 
la beraber kulüpte yemek için söz ver- olarak ... Anlaşılan kavga etmişler, sar
mişti. Dick, yirmi dakikadır bekliyor- ı hoş olan, ötekini öldürmüş. İkisi de 
du. Fakat Elk görünürlerde yoktu. (Sonu var) 
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Şişmanlara yemek 
Şeker hastalığına tutulmuı olan· kısmı azaltdmı§ olur. Günde yüz, 

larm en büyük zevki ağzına kadar yüz elli gram yeti§İr. Pilavdan, ma· 
dolu su bardağını birdenbire içmek- kamadan vaz geçmek iyi olur. Yo
tir, tiımanlann da bol bol yemek. ğurtla pilav pek ho§ olursa da ikisi 
Bir ti§man bilirim, sağ eliyle pilav de ıiımanlık verir: yoğrul vitamin· 
kaıığmı,aol eliyle de yoğurt kaıığı· leriyle, pilav da hem yağı hem pi
nı tutarak, iki kolunu da biribiri ar· rinci ile. 
kumdan itlettiii vakit keyfine pa· Ekmekle pilav, makarna ve yo • 
yan olmaz, onun böyle iıtahla yedi· ğurt çıkınca ne kalır, demeyiniz. 
ğinin aeyrine de, doğrusu, doyul· Yağsız etten külbastı ve kebap, 
maz. yağsız balıkların her türlüsü, taze 

Onun için ıiımanların yediklerini sebzelerden her türlüsünün haıla • 
çok görmek insafsızlıktır, onlara az ması ve az §ekerli kompostolar, on· 
yemeği tavsiyeye de insanın dili dan sonra da - önümüz yaz mevsi· 
varmaz. Fakat ne de olaa.... Vakıa mi - gene her türlü yemitler ka· 
çok yiyenlerin hepsi mutlaka §İŞ· lır: bunlar da insanın ağzını tatlı
manlamaz ama, §İ§man olan iıtahı- landırmaya ve doyurmaya yetişir. 
nı biraz kısmalı, yedifini azaJtma- ı Yemeklerin hepsi az tuzlu, çün • 
ğa çahtmahdır. kü tuzun fazlası da böbreklere do· 

Vaktile ıittnanlrk sadece çok ye· kunur • ..Hem de tuzlu yeyince inasn 
mekten gelir diye sanılırken tiıman· zayıfhyamaz. 
lara yailı yeme daha çok tişmanlar- Su, aç karnına içinlince titman -
sm, tekerli yeme, şekerden yağ o· )atmaz. Vücudu temizler, hem de 
lur, et yeme böbreklerine dokunur açlığı unutturur. Fakat biranın -
derler ve zavallıları hemen hemen ne zaman içilse - ~a§manlattığı 
büsbütün aç kalmağa letvik eder • şüphesizdir. O da vitaminlerinden 
lerdi. Şitmanları açlığa alıştırmak dolayı. 
için de türlü türlü isimlerle ayırt e- Sıcak suyu - içebilirseniz - §İ§· 
dilen - tabii, hepsi de biribirine mantığa kartı çok sena ederler. Ye· 
as çok benziyen - perhiz usulleri mek yerken değil, yemeklerin ara -
kurulmuştu. Bu usullerin hepsi ıiı- sındaki zamanlarda. günde üç defa 
manlara terazi ile tayın bağlar, birer çay fincanı. Sade sıcak su İçe· 
hem de tartmm yenilecek §ey daha meyince, ıhlamurlu yahut nane 
pişirilmeden yapılmasını sıkı sıkı yapraklarının suyunu - §ekersiz -
tenbih ederdi. İçmek daha kolay olur. G. A. 

Bununla beraber bu sıkı perhiz 
usullerinden sonran zayıflayan §İt· 
manlar pek de çok görülmezdi. Se
bebini kolayca tahmin edersiniz. 
Yemeğini ölçü ile yemek İnsanların 
kan değildir. Beygirlere bile arpa 
ölçü ile verilirse bir kaç tanesi bir 
arada olunca biribirinin hakkını 
yerler ••• 

Yemek nizamı daha iyi anlatıldı· 
ğındanberi, titmanların yemek ıtı 
de haylıca değitmiıtir. Bir kere, §e· 
kerden vücüt lüzumunda yağ yap
maia muktedir ise de yağın da, al
büminin de eriyebilm~ıi için ıekerin 
her vakıt, §İ§manlara da lüzumlu 
olduğu meydana çıkmıfhr. Onun i
çin timdi §İ§manlara şeker yemeyi 
.. · tav ıyesi epeyce gevıemiıtir. 

Dikili - Altınova şosesi 

münakaleye açıldı 
İzmir, 27 a.a. - Dikili • Altınova 

yolunun İzmir vilayeti içindeki on 
sekiz buçuk kilometrelik kısmının şo
se inşaatı bugün tamamlanmıştır ve 
münakaleye açılmıştır. 

KADIN TER.ZlSl 

CEMAL BÜRÜN 
1 Mayıs 939 pazartesi günü saat 10 

dan itibaren Ankara Palas'da yazlık 

modellerini göstereceğini muhterem 

,;=.==================:~ 

Ankara Borsası 

27 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bük re§ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.445 
67.4150 

50.8150 
21.4125 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.&450 
24.9675 
0.9050 
Z.8925 

34.62 
30.5425 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.445 
67.4150 

50.8150 
21.41Z5 
1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5425 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 Türk 
Borcu II. 19.70 19.70 

1933 İkramiyeli 
(Peşin) 

Ergani 19.- 19.-
1938 %5 
İkramiyeli 20.05 2'0.05 
1938 %5 Hazine 
Tahvili 91.75 91.75 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. 1. 19.475 19.45 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.45 19.45 
Sivas - Erzurum 
Hattı Is. ıv. 19.45 19.45 

Tabiiyet kılavuzu hazırlanıyor 
Nüfus umum müdürlüğü, hir tabii

yet kılavuzu hazırlamaktadır. Bu kı
lavuzda tabiiyet işlerine taallOk eden 
bütün kanunlar, nizamnameler, tali· 
matnameler, ahitnameler, tamimler ve 
diğer mcri hükümler bulunacaktır. 

Tabiiyetimize alınacak 

vatandaşlarımız 

Romanya, Yugoslavya ve BuJga
ristan'dan hicret ve iltica suretiyle 
yurdumuza gelmiş bulunan 387!1 va
tandaşımızın tabiyetimize alınması 
hakkında hazırlanan kararname pro
jesi yüksek tasdike arzedilmek Uzere 
Başvekalete verilmiştir. 

B. Markoviç Berlin'deki 
görüşmele~den memnun 
Nazır dün Belgrad'a hareket etti 

Berlin, 27 a.a. - B. Markoviç, alman m;ltbuatı mümessillerine 
a§ağıdaki beyanaatta bulunmu~tnr: 

Vilayet bütçeleri bu 

yıl erken çıkacak 

...... , "- Atman hariciye nazırı B. Rib· 
bentrop·un daveti üzerine Yugoslav
ya hariciye nazın sıfatiyle Berlin'i zi
yaret etmek ve gerek alman siyasetı -
nin mumt.az mümessili, gerek Alman-

Dahiliye Vekaletinde müteşekkil 

vilayet bütçeleri tetkik komisyonu 
çalışmalarına devam etmektedir Ko
misyon Rize, Van, Çanakkale ~ Ma
raş vilayetleri· 1939 bütçe projelerinin 
tetkiklerini bitirmiş ve bu bütçeler 
yüksek tasdika arzedilmek üzere baş
vekalete verilmiştir. Komisyon halen 
Denizli, Siirt, Kayseri, Sivas, Tokat, 
Manisa, Tunceli, Sinop, Ordu, Diyar
bakır, Bingöl, Trabzon, Burdur, Niğ
de, Kocaeli, İsparta, Muğla, Zongul
dak, Amasya, İçel, Bilecik, Konya, 
Samsun ve Kütahya bütçelerini tet
kik etmektedir. Bu sene vi.l:iyetler 
bütçelerinin geçen seneye nazaran er
ken çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Kızday'ın yeni merkez 
idare heyeti 

Kızılay Cemiyeti umumi merkezi 
1939 • 1940 senesi idare heyetine yeni
den eski heyetten şu zevat seçilmiş
tir. 

Reisliğe BB. Ağrı mebusu Dr. Hü
samettin Kural, ikinci reisliğe Trab
zon mebusu Hasan Saka ve Erzincan 
mebusu Seffet Arıkan, katibi umumi
liğe Sıhat ve İçtimai muavenet veka
leti müsteşarı Dr. Asım Arar, müfet
tişi umumiliğe Çorum mebusu Dr. 
Mustafa Cantekin, Muhasebe müra
kipliğine Divanı muhasebat azasından 
Mehmet AJi Apak, Vezene mürakipli
ğine Ordu mebusu Dr. Vehbi Demir. 

Yarınki konser 

ya'nın zimamdarları olan diğer zevat 
ile yeniden şahsi temasta bulunmak 
fırsatına nail olduğumdan dotıayı bah· 
tiyanm. Bu ziyaret, daha ç<ık yakın 
bir mazide büy\ik Ahnanya'da Yu· 
goslavya')ll temsil etmek gibi büyük 
bir şeref ve ıwaadete mazhar olmuş ol
duğumdan ve iki tarafın menınuniye · 
tini cclbedecek surette memlcketleri
miE arasındaki dotsluk münasebetle -
:rini derinleştirmek emeliyle masruf 
mesaimin hüsnü suretle ifasını mum -
kün kılmı olan kıymetli dostlukların 
beni tekrar Berlin'e celbetmiş olma
smd n dolayı beni çok hoşnut etmiş
tir. 

Yugoslav - Alman münasebetleri 
Ahnanya'daki üç senelik ikametim 

esnasında büyük şefi Führer'in akila
ne ve azimkarane idaresi alt..ında Al
manya'nın her sahada tahakkuk ettir
miş olduğu muazzam tcrakkilere şahit 
oldum. 

Almanya ile memleketim :ırasında 
tam bir itimat intıbaını taşıyan ve 
müşterek komşuluk ve mütekabil hür
met ve müşterek menafi esaslarına is
tinat eden münasebetler mevcuttur 
ve bu münasebetler inkişaf etmekte
dir. Şu halde, iki komşıı devletin me· 
sul mümessillerinin dostane münase
betlerimizi derinleştirmek ve Avrupa
nın bu kısmında sulhu tanin eylemek 
maksadiyle ve tam bir itimat zihniye
ti ile tetkik edcmiyecekleri hiç bir 
mesele yoktur. 

Alman l{azetelerinin yaTdımı 

1 Ciün ilin 
---__..;;;...__...;;;;... ·-
Resim sergısıne dair 
- Cemiyet bakımından sanatm 

kıymeti neyi ifade eder? 
Sanatla küçük sanat, - yahut 

garplı tabirleriyle - artistle ar· 
tisan arasmda hiç bir fark gözetil· 
mediği ve herkesin en ince zevk 
mahsulü eua ile muhat buhinmağı 
yemek, giyinmek, kazanmak kadar 
tabii addettiği mesut devirlerde 
böyle bir suali kim kime irada cüret 
edebilirdi? Bugün medeni insana 
"niçin luravat takıyorsunuz?,, diye· 
me:zsiniz ama içinde iki öğün yeme· 
ğini yediği çek malı tabakların; eli· 
be aldığı fabrika mamulü kaşığm 

ve çatalın; aırtına giydiği hıı.zır elbi
senin ve Üzerinde uyuduğu çatırtılı 
sedirin çirkin olduklanndan da bah
sedemeuiniz. Çünkü ötekiler gü
zelle, berikiler çirkinle bu kadar 
ünsiyet etmitlerd.ir. Bununla bera
ber, onların bunlardan üstün olduk
larını da iddiaya mahal yoktur. Zi -
ra, mütemadiyen değipnekte olan 
zamanın icaplarını dikkate alma· 
mak edemeyiz: güzelin yerine fay • 
dalı kaim olmakta değil midir? 

Halkevinde açılmış olan resim 
müaabaka sergisindeki eserleri sey
rederken, itiraf ederim ki, güzel ile 
faydalı araaında hayli mukayesede 
bulundum: 

- Seyahatleri topu topu bir ay 
sürmüş olan ressam1anmız nasıl bu 
derece veliit olabilmişlerdir? 

Güzel sanatların gündelik haya• 
ta mahaus zaruretlerden telakki e• 
dildiği on üçüncü asırda, mabetleri
nin kiııue tarafından tetkik edilmi -
yeceği muhakkak olan köşe ve bu
caklarmı tezyin için yıllar aa.rfeden 
İtalyan sanatkarlarını, aynı İtalya'· 
da, tablo yapıp aatmağı bir nevi en
düstri ve hayli verimli bir ticaret 
haline getirmiş ressamlann istihlaf 
ettiğini bilmez değilim. 

Ancak, o çağlarda çok ve bol e
ser vermenin fU faydası vardı ki re· 
simden anlamıyan, ve fakat evleri • 
nin duvarlarını tamnmıt imzalarla 
süslemek istiyenler onlardan para
larını esirgemezlerdi. 

Yağ, fÜphesiz, gene yağdır, vü • 
cutta birikince şişmanlık verir. Fa· 
kat yemek nizamında - hatırlarsı· 
2'9..Ull _,.uva.~6 ;,9:.__ ı..; ... .,. y.-ğ Ja 

müşterilerine bildirir. 1485 

EMiLE ZOLA'nın ölmez 
eserlerinden 

BİBLİYOGRAFYA 
1, 

Cümhurreisliği filarmonik orkstra
sı tarafından, musiki muallim mektebi 
konser salonunda halk konserlerinden 

, ..... ......, ......... ...., ___ ~~----- 17 ncisi yarın saat IS.30 da verilecek-

Sulhe ve milletinin terakkilerini 
temine nefsini vakfetmiş olan hükü
meti kıraliye, bu münasebete çok bü
yük bir ebemi yet atfetmekte olup bun 
ların inkişafına en büyük ihtimamı 

gösterecektir. 
Bu fırsattan şükran ile istifade e

derek alman matbuatının karşılıklı 

menafi hakkındaki derin ve müsbet 
vukufu sayesinde Alman - Yugoslav 
dostluğunun ve memleketlerimiz ara
sında bugün mevcut olan itimatla do
Ju münasebetin tahakkuk ve inkişafı· 
na son derece yardım etmiş olduğunu 
ehemiyetle kaydetmek isterim.,, 

Ressamlarımu İse - tahmin e
derim - uzak vilayetlere kadar 
zahmet ihtiyar etmişken mebzUl in
bbalarla geri dönmek istemiılerdir. 
V alna, Rembrandt'ın ödenememiı 
faturalar arkasına çizmit olduğu 
taslaklar bugün müzelerde, üatadın 
en kıymetli metrukatı olarak, mah
fuz bulunmaktadır. Kim diyebilir 
ki günün birinde balı.ettiğim eser. 
lerin de mukadderi bu olmıyacak
tır? 

Havacıhk ve spor 
'l lüzumludur. insan bu lüzumlu yağı 

her ıün yemezse onun yerine vücu
dundaki yağ ite yarar mı, henüz bi
linmez, onun için titman adam -
muvazeneyi bozmamak üzere - bi
raz da yağ yemelidir. Ancak fazla 
değil, birikmeye meydan verıniye • 
cek kadar. iyisi çiğ tereyağ, bir de 
salatada zeytinyağı. Böyle olunca 
1:-.. 111. yenilmez ••• Sebzeleri sade su· 
ya ha§latnıwL, -v•rken üzerine biraz 

Hayvanlaşan Türk Hava Kurumunun organı ola-
rak on beş günde bir muntazaman çı
kan ve her nüshasında baskı ve mün
derecat bakımından değerli yenilikler 
gösteren bu mecmuanın 237 inci sayı
sı çıkmıştır. Kapağı Başvekil doktor 
Refik Saydam'ın Türkkuşu Okulunu 
ziyaretine ait güzel bir resim süsle· 
mektedir. Birinci sayfada gene bu zi· 
yarete ait resimler vardır. 

ınsan 
"La bete Humaine" 

Baş rollerde: Jean Gabin • 
Simone Simon 

çiğ tereyağı koymalı. 

Etlere ve balıklara gelince, yağ • 
aız olmak ıartiyle, onların ıiJman • 
hk vereceklerini hiç bir vakıt söyJi. 
yen olmamı§hr. Yalnız fazla olur
sa böbreklere ve karaciğere doku. 
natoalc:lan her vakıt doğrudur. Şiı
manlarm b~hreklerile karaciğerleri 
de daima az çok :Y"'rgun ve bozuk 
olur. 

Sonsuz aşk ve ihtiras filmi. 

sinemasında devam ediyor 
Ayrıca: Metro Jurnal. en son 

havadisler 

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

Bu nüshada Server Ziya Gürevin'in 
"Bir tek fazla kanatların bir hazine 
sayıldığı devirlerde yaşıyoruz.,, baş· 
lıklı yazısı; Necdet Rüştü'nün "Kız 
pilotlara" adlı şiiri, yazıları vardır. 

Şu halde ıi,manlıkta dikkat odi
Jecek §eY yemekleri mümkün oldu· 
ğu kadar azaltmaktır. En kolay a • 
zaltılacak gıda ekmektir. Şitmanla
rrn çoğu çok ekmek yer, bu adetten 
vaz geçince yiyeceğin mühim bir 

12,15 ucuz matinesinde 
AŞK ŞARKISI 

Nino Martini 

Dünya havacılığı kısmında İngilte
re hava nazın Sir Gingsley Vood'un 
"hava silahları"; bugünün bombardı • 
man tayyareciliği, set balonları, dün
ya havacılık haberleri, Ernest Udet'in 
nefis bir havacılık hatırası, faydalı 
bilgiler, modelcilik, modelden tayya
reye yazıları vardır. Havacılık ve 
Sporu tavsiye ederiz. 

E 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 26=Yazan: Sabahattin ALI 

Çabuk adımlarla yanında gidiyor, elleriyle az, kü· 

çük fakat manalı ve mukavemeti kıran hareketler 

yapıyor ve konu~uyordu. O zamana kadar genç kı· 

zın hiç duymadığı bir sesle, hiç aklına getirmediği 

ıeyleri söylüyordu. itin asri korkunç tarafı, genç 
adamın sözlerinin doğru olmasıydı. Şimdiye kadar 
Macide'nin hiç düıünmediği bu §eyler Ömer tara
fından söylendiği andan itibaren artık ona yaban· 
cı değildi. Evet, içinde bir takım örtüler kalkıyor 
ve bunların altından yeni ve insanı sarhoı eden 
ıeyler çıkıyordu. Fakat onun sözleri doğru olmasa, 
kelimeleri, manasız tekilde yanyana getirilmiı hece 
)erden ibaret olsa bile gene dayanılmıyacak kadar 
tesirli idi. Bir damanru keserek kanım dı§l\l'I akı • 
tan bir adam da ancak bu kadar içini verebilirdi. 

BugÜn batmdan geçenlerin Üzerinde düıüne • 
miyeceğini, sakin hükümler veremiyeceğini anladı. 
Şu kadarını muhakkak biliyordu ki, artık hayatı· 
nın yeni bir devresi baılamıştır. Artık her ıeY çizi· 

len muayyen yoJlarda yürürniyecektir. 
"Bir §eyler ••• Bir §eyler olacak... Ne yapabili· 

rim?,, 
diye mırıldandı. Fakat bu olacak "bir §eyler,,· 

den çekinmediğini, hatta aksine olarak, ekseriya 
bir atı çok hızlı koıtururken duyduğuna benzeyen, 
korkuyla karıtık müthiş bir heyecan hissettiğini 
hayretle kendine itiraf etti. 

Ne olacağı, nereye varacağı ma(Uın olmıyan 

hayatının artık bir mi.na almağa başladığmı görü· 
yordu. Bundan sonra kafası, üzerinde dütünülecek 
feyler bulmakta, güçlük çekmiyecek; hisleri, kopa· 
rılmadan kuruyan meyvalar gibi, içinde buruıup 
kalımyacaktı. Sabahları kalktığı zaman "bugiin de 
her gün gibi. Niçin uyandım ... Niçin bana kendimi 
unutturan uykum sürüp gitmedi?,, demiyecek, so
kaklarda yürürken ayakları isteksiz ıekilde kaldı· 
rımlarda aürüklenmiyocekti. 

Bu Omer ne biçim bir çocuktu? Buna dair hiç 
bir ıey bilmiyordu. Onu daha dün sabah ıörmüf, 
belki biraz dikkatle süzmüı fakat üzerinde hiç dü· 
§ÜDmemit ve kimseye aonnamııtı. 

Onun hareketlerini, aözlerini §İmdi bir daha 
gözden geçirerek hükümler vermek, isteyince ac
zini tekrar itirafa mecbur oldu. Ömer üzeri terle· 
miı dudaklariyle ona tekrar yakıcı sözler söyle • 
~e1ğo baıladı ve kah titriyen, kah hükmeden se· 
sıy e onu teslim olmağa mecbur etti. 

. Y atağınm Üzerine elbiseleriyle uzandı, gözleri· 
nı tahta oymalı tavana dikti ve bir müddet sonra 
uyuya kaldı. 

11 
Sabahleyin erkenden kalktı ve hazırlandı. Hemen 

sokağa çıkmak istiyordu. içinde garip bir üzüntü 
vardı. Aktamki hislerinden ancak büyük bir kor· 
ku kalnuıtı. Yeni girdiği bu kanıık, bu hareketli 
ve sürükleyici hayatın naad devam edeceğini bil
miyor ve timdiye kadar her itinde onu sevkeden i
radesi batını kaldırarak tekrar hükmünü yürütme· 
ğe çalıııyordu. Buna rağmen evden erken çıkmak 
ve Ömere rastlamadan mektebe gitmek tasavvuru
nu tatbik edemedi. Odada aıaiı 7,11karı dolaıtı; 

tir. Program şudur: 
Şef: Ernst Praetorius 

1 - Pierre Maurice (1868·1937): 
lslanda balıkçısı (Pecheur d'İslan~ 

de) op. 8 

(Pierre Loti'nin romanı üzerine) 
a) talanda denizinde 
b) Düğün alayı 
c) Aşk konuşması 
ç) Bekleme 

Havanın fena olması dolayısiyle 
bu sabah tayyare ile hareketi mukar
rer olan B. Markoviç, bu akşam trenle 
hareket etmiştir. Resim müsabaka sergisinde te§hir 

edilmekte olan resimler için bu maz 
bariyeti temenni ederken, buııdan 
böyle yapacaklan seyahatlerdeki 
çalışmalarına dair ressamlarımıza 
§11 çok samimi fikirleri dikkatte 
tutmalnnı rica etmek isterim: az ve 
iyi eser meydana getirmeğe rayret 
ediniz. Zira sanatta istical ekseriya 
kötü netice1er vermiıtir. Sanatkarın 
en büyiik hedefi olan k e IO a l İse 
hazan bütün bir ömrün huılasıdll'. 

2 - Paul Dukas (1. 10. 1865): 
Çırak Sihirbaz (L'apprenti sorcier), 

Senfoni)[ Scherzo (Gocthe'nin bir 
Balad'ından mülhem) 

10 dakika dinlenme 
3 - Gustave Charpentier (25.7. 

1860): 

Gümüşone 
atıcılarının 
çahşmaları 

İtalya intibaları (İmpresı:ıions d'İ
talie) 

Orkestra süiti. 
a) Serenat 

Gümüşane, (Hususi) - Bu hafta 
pazar günü bölge atıcılık ajanlığınm 
tertip ettiği müsabakalar şehrimizde 
büyük bir alaka uyandırdı. Y azımm başındaki suale avdet 

ediyorum: b) Çeşmede 
c) Katırlarla gezinti 
ç) Dağ tepelerinde 
d) Napoli. 
Gelecek halk konseri 6. 5. 939 cu

martesi günü saat 15,30 dadı.r. 

Atışa 41 kişi iştirak etmişti. Bun
lardan atış vazifesini tamamlıyan 25 
kişi arasından marangoz B. Halim 
koç 36 puvandan 35, Zekeriya Yılmaz 
34, Abdi Öztürk 32 puvan kazanarak 
birinci, ikinci, üçüncü olmuşJ:ı.rdır. 

- Cemiyet bakmımdan sanatın 
kıymeti ıunu ifade eder ki güzeli ve 
çirkini biz ancak onunla istinas et· 
tikçe tefrik edebiliriz. 

Nasuhi BAYDAR 

Ara sıra pencereden sokağa hırsızlama bakışlar 
attı; afağıya inerek bir kaç lokma bir şey yeme
ğe çalııtı; tekrar odauna çıktı ve nihayet dün evi 
beraberce terkettikleri zamana kadar bekledikten 
sonra sokağa fırladı. 

Ömer oralarda yoktu. Genç kız iki tarafına sÜ· 
ratle baktı ve tramvay caddesine doğru yürüdü. 
Bunu, yani Omerin gelmemesini beklediği ve iste
diği halde şimdi büyiik bir teessüre kapıldığını 

gördü. Katları çatrldı içinde biribirini çaprazlıyan 
bir sürü hisler vardı. Kendi kendine söylendi: 

"Daha iyi... Onu görmekten korkuyorum. Çün· 
kü hiç bir sözüne itiraz edecek, hatta cevap vere· 
cek kuveti kendimde bulamıyorum. Ne kadar çok .. 
Ve güzel konutuyor... Ama tehlikeli.... Mesela 
dünkü sözlerini her halde dinlememeliydim. Bir • 
denbire ne olduğumu anhyamadım. .. Sözlerini ka
bul ettiğim için değil, ıaıırdığım için tres cevap 
veremedim. Halbuki susmaıım aöyliyebilirdiın. O 
zaman da kızar ve bırakıp giderdi ... Öyle ya .•• On
da öyle bir hal var •.• insana azıcık darılırsa hemen 
yanmdan kaçacak gibi bir hal ••• Ben bunu da iste
mem. Yanımda yürüyen birisi ne diye bana darı· 
lıp kaçıın ... Hem fena bir ıey aöylemedi ki ... Dahı
fena da ne aöyliyebilirdi... Beni sevdiğini söyle· 

di ..• " 

Macide bir müddet düıündü ve sonra olduğb. 
yerde kalarak gözlerini yan kapadı. Kafasmda o
lan bir takım fikirlerle pençeleıiyor gibiydi, tek
rar mınldandı: 

"Beni sevdiğini söyledi... Bir inan tarftfından 
sevilmek bu kadar fena mı? Beni timdiye kadar 
kim sevdi 7 Annem, babam ..• Belki .•• Ama bu ne bi· 
sim bir acv&İ idi?. zavallı babacığmı ••• Demek öleli 

iki ay olmuş... Teyzem her halde beni dü~ündüğü 
için bunu sakladı. Kim bilir, belki de evde tatsızlık 
olmasın diye böyle yapmıştır •.. Acaba annem ne 
halde. •• Ablam her halde onu yanma almıştır. BeJ. 
ki do bu haberi tatile kadar benden saklamalarını 
o yazdı... Zavallı anneciğim... Kim bilir nasıl dö
vünmüıtür ..• iyi ki hen Bahkesir'de değildim. •. Ora· 
da olup babacığımı aon defa Öpmem, annemi tesel· 
li etmem daha doğru olmaz mıydı? Elbette... Hal· 
buki ben iyi ki yoktum diyorum. Acaba ben fena 
huylu bir kız mıymı? •• Hele dün o laflan da dinle
diın. •• Ama ne kadar rüzel söylüyordu ... Ne güzel 
dudaklan vardı ••• ,. 

Macide lopkmmzı oldu. Düıüncelerinin orta• 
sında tekrar yilrümeğe batlamıt ve caddede bir 
hayli ilerliyerek Bayazıt'a yaklaımı§tı. Kolundaki 
saate baktı: dokuza geliyordu. 

"Tramvaya bineyim!,, dedi. 
Notalarını evde unuttuğu aklına geldi. Geriye 

dönüp alsam mı, yoksa böyle gideyim mi? c.ıiye dü
şündü. Sonra garip bir gülüt le: aanki bir şey ça• 
lışacakmııım gibi! dedi. Bu sırada batını kaldırıp 
etrafına bakındı ve dün yolda olduğu gibi her ta• 
rafı titremeğe başladı. Tutunacak bir şey aradı. 
Diılerini sıktı. Başını kaçmak ister gibi, sağa, sola 
döndürdü ve sonra, arkasından uzun zamandan
beri geldiğini derhal anladığı Ömer'e yaklaşır yak
Jaımaz iki elini birden uzattı. 

Derin bir oh demi§ gibi içi tekrar yatrşmağa 

başlamııtı. Yalnız olduğu zamanki bütün mücade
lesi ani olarak durmu,, iç ve dıt hayatına ait her 
§ey yanında sessizce yürümeğe başhyan delikan
lının hükmü alt1na girmitti. Analarının kanatlan 

(Sonu var) 
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Üstündağ davasına 
dün-de devam edildi 

Lordlar ve Avam NEŞRiYAT KONGRESİ HAZIRLIKLARI 

Kamarasındaki müzakereler Kongrenin esas mevzuları 
1 

Dün altmış şahidin ifadeleri okundu, 
maznunlar ittihamları reddettiler 

(Başı 1 inci sayfada) 
yeceği nutukla alakalı görülecekti. 

miş olan teahhütlerin mecburi asker
lik tedbirini zaruri kıldığını beyan 
etmiş ve bu kararın Hitler'in nutku
na bir cevap teşkil etmemesi için Çem 
berleyn'in isticalini tasvip eylemiş -
tir. 

ve ruznamesi tesbit edildi 
Bu nutkun muhteviyatı hakkında 

hiç bir malumatımız yoktur. Bizim 
tedbirlerimiz bu nutuktan tamamiyle 
ayrıdır. Bunun bütün dünyaca böyle 
bilinmesi lazımdır .. , 

(Başı ı inci sayfada) \ tır: 
riyat programı hazırlanması, a) Basın, Yayın ve Satış İşleri En-

Dilimize tercüme ettirilecek eserle- cümeni, 
Bununla beraber Çörçil, yalnız 20 

yaşındakilerin çağrılmasını kafi gör
memiş ve diğer bazı sınıfların da si
lah altına alınabileceğini kaydetmiş . 
tir. Mamafih diğer yaşta olanlar için 
gönüllü usulünün devam edeceğine 

nazaran bu tedbir şimdilik kafi adde
dilebilir. 

rin klasikler dahil olarak en lüzumlu- b) Dilekler encümeni. 
larının senelere ayrılmış bir planda c) Edebi Mülkiyet encümeni. (Başı 1. inci sayfada) 

Maznunlardan Üstündağ ve Ekrem 
Sevencan hazır bulunuyorlardı. Celse 
açıldı. Evela belediye otobüs talimat
namesinin hazırlanıp umumı heyette 
müzakere olunması tarihinde Üstün
dağ'ın Avrupa'da bulunup bulunma
dığına dair yazılan tezkere okundu ve 
bu müzakere sırasında Üstündağ'ın 
hakikaten seyahatte olduğu anlaşıldı. 

geldiği halde doğrudan doğruya mü . 
tevellilerin şartlarının niçin olduğu 
gibi kabul olundu sualine; Üstündağ 
şu cevabı verdi: 

Çemberleyn, bundan evelki taahhüt 
!erine riayyet etmediğine dair yapı
lan hücumlara itiraz ederek mezkur 
taahhütlerin şimdiki şartlardan büs
bütün başka şartlar hakinı bulunurken 
yapılmış olduğunu teyit eylemiştir. 

tespit edilmesi ve bunların neşri için d) Gençlik ve Çocuk Edebiyatı 
alakadarlar arasında iş bölümü yapıl- Encümeni. 
ması, e) Mükafat, Yardım ve Propaganda 

Orta tahsil çağındaki gençlik için İşleri Encümeni. - Onlar şartlarını bildirmişlerdi. 
Meclis de tamamiyle muvafık görmüş
tü. Ben de tasdik ettim. 

yazdırılması veya tercümesi lazım- f) Neşriyat Programı Encümeni. 
gelen eserlerin tesbiti ile bunların g) Tercüme İşleri Encümeni. 

Bundan sonra şahitlerden İzmir' _ 
de olanların ifadeleri henüz gelmedi
ği için bunların da ifadelerine intizar 
etmek üzere mahkemenin öğleden 
sonraya talikine karar verildi. 

Bundan sonra asri mezarlık dava
sının muhakemesine ba~landı. Müdde
iumumi iddianamesini okudu. Ve maz 
nunlar hakkında geçen celsedeki aynı 
iddiasını tekrarlıyarak 240 ıncı mad
denin ilk fıkrası mucıbince cezalan
dırılmasını talep etti. 

Maznunların avukatı atfedilen su
çun mahiyetinin tasrih edilmediğini, 
halbuki suçlunun cürümle alakasını 
sarih olarak ifade etmenin lüzumlu 
olduğunu, iddia makmının serdettiği 
mütalealarda maznunları suçlu gös _ 
teren bir noktay~ rastlamadığını, 533 
numaralı Resmı Gazetede umumi 
menfaatlere müteallik olup mahsus 
kanununun hükümlerine göre ve iki 
tarafın rıza<-:. 'e arazi mübayaasının 
caiz olınad• ·myiz heyeti umumi -
yesinin kar. .ılarak neşredilmiş ol -
ması dolayısiyle iddia makamının ta
lebinin hiç bir hükmü tazammun etmi· 
yeceğini ileri sürdü. 

Avukat iddia makamının mütalea
sı kabul edilecek olursa Vekiller He
yeti için Divanı Alinin teşkili lazım 
geleceğini, çünkü hiç bir Vekiller He
yetinin kendi belediyesini kazandır -
mak için diğer tarafı ızrar etmiyece -
ğini söyledi ve müekkillerinin bera
etini istedi. 

Söz alan Üstündağ bu işle alakası
nın sadece evrakı makama havaleden 
ibaret olduğunu, İhsan Namık da en
cümenin mesuliyeti mucip hiç bir 
hadise olmadığını ve mahkemenin a
dil kararına intizar ettiklerini söyle -
diler. Muhakemenin devamı öğleden 
sonraya bırakıldı. 

1 kinci C elıe 
İkinci celsede Sürpagop mezarlığı 

nıri davasına başlandı. Muhittin Üs
tündağ, ermeni patrikhanesini dava 
ettiğini, mütevellilerin Dahiliye Ve -
kaletine müracaat ettiklerini, Dahili
ye Vekaletinin meseleyi sulhan hallet 
mek eınrini verdiğini, Vekaletin va
ziyeti kendisinden şifre ile sorduğu -
nu kendi görüşünü mufassalan bil
di;diğini, aldığı cevapta Vekalet hu
kuk ınüşavirinin bu işi sulh yolu ile 
halletmek taraftarı olduğu bildirildi
ğini, kendisinin_ bunun salahiyeti dı
şında olmasını ıfade etmesi üzerine 
Dahiliye Vekaletinde dahiliye, evkaf 
ve maliye murahhaslarından mürek
kep bir komisyonun. topl~ndığını, bu 
komisyonların tetkıklerınden sonra 
Vekaletin tekrar bu işi, sulh yolu ile 
halletmek şeklini tasvip eden bir e
mir aldığını söyledi. 

Bundan sonra Muhittin Üstündağ, 
belediye meclisinin sulh şartlarını 
tesbit ettiğini söyledi. Mütevellilerin 
evelce belediye tarafından aleyhleri -
ne alınmış olan 150 bin liralık tazmi
nat kararının kaldırılmasını istedik
lerini, kendisinin bunu kabul etme
yince gene Vekalete şikayet ettikleri-

ni anlattı: 
•·- Ben, dedi, maf ev kimden aldı

ğım emri yerine getirdim, suç bunun 
neresindedir? Riyaset makamı şu su-

ali sordu: 
_ Sizin cemaatle sulh akdettiğiniz 

söyleniyor. Bunun Dahiliye~en ta~di~ 
ki lazım geliyormuş, tasdık edıldı 
mi? 

Üstündağ şu cevabı verdi:·~· 
_Dahiliye Vekilinin bakemlıgı. :_r:ev 

zuu bahis oldu. Vekil bize vtrdıgı e: 
mirde "sulh olunuz,, diyordu. Hatta 
bu işin uzamasından dolayı 87 :288 nu· 

·ı 31 7 936 da bir de ıhtar almara ı e .. 
mıştım. .. , ]eri. 

Muhakemenin devamı öğleden son
ra saat. 16 ya bırakıldı. 

B. Attlee'nin tenkitleri 
Avam Kamarasında, Çemberleyn'-

den sonra söz alan işçi partisi reisi 
Attlee işçi partisinin de icabeden fe
dakarlıklarda bulunmasına hükümet 
kadar tarafdar olduğunu söylemiş, fa
kat mecburi askerliğe itiraz ettiğini, 

çünkü bu tedbirin memeleketi kuvet
lendirecek yerde bilakis zayiflataca
ğı memlekette ikilik çıkaracağı kana
atinde olduğunu söylemiştir. 

Mecburi askerlik hakkındaki kanun 
layihasını avam kamarası 145 muha -
lie karşı 376 reyle kabul etmiştir. 

Ôileden sonraki celse Layiha aleyhindeki muhalefetin 
takriri ise, 143 e mukabil 380 reyle 
reddedilmiştir. Celse açılınca mütevellilerin sabık 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya yaz
dıkları ve bir türk vatandaşı sıfatiyle 
meselede hakemlik istiyen mektupla
rı Vekilin de meselenin mahiyetinin 
kendisine bildirilmesi hakkında Mu -
hittin Üstündağ'a gönderdiği şifre o
kundu. Bu hususta vaki olan r.uale ce
vap olarak eski İstanbul valisi evraka 
hiç bir diyeceği olmadığını söyledi. 
Mütevellilere beş bin liraya satılan 
1287 metre murabbalık yerin mütevel -
lilerce başkasına kırk bin liraya satıl
mış olması meselesi için sorulan sua
le, bu işin de meclis karariyle olduğu
nu, şimdi iyi hatırlamadığı cevabım 
veren Muhittin Üstündağ, 150 bin lira 
tazminattan Dahiliye Vekaletinin em
riyle vazgeçtiğini, bu emir kati oldu
ğu için keyfiyeti daha sonra Vekalete 
bildirmek lüzumunu görmediğini an-

Lordlar kamarası da tasvip etti 

lattı. 

Mahkemenin metruk mezarlıklar 
yerine ait ve mütevellilerin yedinde 
bulunan tapuyu ıptale karar vermiş 
olması dolayısiyle belediyenin bu ka
dar kuvetli bulunmasına rağmen ne
den sulh cihetini istilzam ettiği hak
kındaki riyaset makamının sualine 
Üstündağ şunları söyledi: 

"- Biz de bunu biliyorduk, ancak 
sulha razı olan biz değil, Dahiliye Ve
kaletidir. Onların emri üzerine ve 
meclisin müzakere ve kabulünden 
sonra biz de muvafık gördük.,, 

Avukat evela sulh şartlarının mü
ekkili tarafından Vekalete bildirildi -
ğini ve Vekaletin bu şartları bilerek 
anlaşma emrini verdiğini tekrarlıya
rak, asıl suçlular dururken bir masu
mu cezalandırmanın adalete uygun ol
madığını söyledi. 

İddia makamı mütalea için zaman 
istedi ve mahkeme talik ofondu. 

Otobüs davası 
Bundan sonra otobüs davasına ba

kıldı ve İstanbul'da istinabe suretiy
le ifadeleri alınan altmış şahidin va -
rakaları okundu. İki saat süren bu i -
fadelere karşı Muhittin Üstündağ 
kendisine adeta şikayette bulunduk
larını, otobüs kullanmayı kendilerine 
verilmiş bir imtiyaz addederek müta
lea ileri sürdüklerini, esasen bu gü
rültülerin 37 senesi haziranından ve 
temmuzundan sonra başladığını söy -

liyerek dedi ki : 

"- Bu tarihten sonra mevcut oto
büslere bir tek bile ilave edilmemiş -
tir. Esasen hiç kimseye ruhsat vermi
yorduk ki bunlara vermiş olalım. Bu 
işleri yaparken vicdanımızın sesini 
dinledik ve kimsenin zarara uğrama -
masına çalıştık. Bu muamelelerde 
başlıca rolü oynıyan arkadaşım bera
et etmiştir. Benim bu işlerle ne ala
kam var? 

Sahur Sami'nin belediye ile olan 

malCim temasının Kurtuluş - Bayazıt 

hattının talebi ile başladığını, bu va -
ziyet dolayısiyle kimsenin bilerek ve
ya bilmiyerek mağdur olduğunu ha
tırlamadığını izah eden eski İstanbul 
valisi bu bahis üzerinde sözlerini şu 
tek cümlede topladı: 

Altlee bir harp takdirinde İngilte
renin deniz, hava ve cephane yetiş
tirme sahasında sarfetmeğe mecbur 
olacağı mesaiyi ehemiyetle kaydede
rek bundan başkaca da kara devletle
ri gibi o ayarda büyük ordu elde bu
lundurmıyacağını ilave etmiştir. 

Liberal liderine $!Öre ... 
Liberal lideri Sinclai;, İngiltere'-

nin bütün müttefiklerine tarrı manasi
le müzaharet edeceğini muhakkak ol
duğunu, ancak gönüllü usulü imkan
ları en son haddine vardıktan sonra
dır ki bunun kafi olmadığı görüldüğü 
takdirde mecburi askerliğe müracaat 
edileceği Iazım geldiğini söylemiştir. 

Sinclair'e göre, eğer mecburi asker· 
lik tatbik edilecekse bu, yalnız genç
lere değil eli silah tutabilecek bütün 
erkeklere teşmil edilmelidir. 

Nihayet Sinclair, İngilterenin, sul
hun hüriyetin ve nizamın müdafaası 
meselesinde partiler arasında cidd1 
ihtilaflar bulunduğu hakkında bazı 

yabancı memleketlerdeki düşüncenin 
b~yük bir hata olduğunu kaydeylemiş 
tır. 

B. Cörçil B. Cemberleyn'i 
tasvip ediyor 

Muhalefet reisleri Attlee ve Sinclair
den sonra söz alan muhafazakar lider
lerden Çörçil, mecburi askerliğe mua
rız olanların zaferi takdirinde nasyo
nal sosyalist tahakkümüne karşı Av
rupaca gösterilen mukavemetin yıkı -
lacağını beyan etmiştir. 

Çörçil, İngiltere tarafından girişil-

B. Ruzvelt pazar günü 

bir nutuk verecek 
Nevyork, 27 a.a. - Cüınhurreisi 

Ruzvelt bu sabah buraya gelmiş ve 

pazar günü serginin resmi açılış me

rasiminde garbi Avrupa saatiyle 18.30 

da söyleyeceği nutku hazırlamıya baş 
lamıştır. 

Alman ordulart baş 
kumandanı 

Roma'ya gidiyor 
Roma, 27 a.a. - Alman orduları ku

mandanı general Brauchitsch, italyan 
yüksek kumanda heyeti ile müzakere
lerde bulunmak üzere cumartesi günü 
Roma'ya gidecektir. 

General müteakiben Trablus'a gi • 
derek mareşal Balbo ile görüşecektir. 

Çin kıtalarının 
. 

yenı 

' 
••- Bunların hiç birini kanuni şa

hit olarak kabul etmiyorum . ., 

zaferlera 
Hongkong, 27 a.a. - Çin kuvetleri 

Kuangtung'da yaptıkları mukabil ta
arruzlar neticesinde, beş bin metre 
murabbaı toprağı Japonlardan istir
dat etmişlerdir. 

Kuankiu demiryolu boyunca yapıl
makta olan muharebeler şiddetini ar
tırmaktadır. Çin kıtaları, Tongven 
şehrini zabtetmişlerdir. 

Londra, 27 a.a. - Lordlar kamara
sı, mecburi askerlik hakkında hükü -
metin yaptığı teklifleri tasvip eden 
layihayı kabul etmiştir. 

T eritoryal tayyareciler silah 
altına ca~rılacak mı? 

Londra, 27 a.a. - Teritoryal ordu
ya mensup tayyareciler pek yakında 
silah altıan çağrılacaklardır. Dün 
Çemberleyn tarafından avam kama -
r~s~nda yapılan beyanat, böyle bir şe
yı ıhsas etmemiş ise de bugün harbi
ye nezaretinde bunun pek muhtemel 
olduğu beyan edilmiştir. 

Harbiye nezareti erkanından biri_ 
nin söylediği gibi, tayyarecilerin si
lah altına çağrılması yeni kura' ef
radının talim ve terbiyesini kolaylaş
tıracaktır. 

Milisler orduya iltiha kedecekler 
Londra, 27 a.a. - Harbiye nezare

tinden bildirildiğine göre ,eski asker
lerden mürekkep ve mevcudu az olan 
milis kıtaları genişletilerek !ngiltere
nin umumi silahlı kuvetleri kadrosu
na ithal edileceklerdir. 

45 inden 51 yaşına kadar olan eski 
askerler de dört senelik mukaveleler
le mezkur milis kuvetlerine ithal olu
nacaklar ve bu suretle teşkil edilecek 
yardımcı territorial ordu münhasıran 
ana vatan topraklarının müdafaasın
da kullanılacaktır. 

Kanun hemen meriyete Kirecek 
Londra, 27 a.a. - Selahiyetli mah

fillerden verilen malUmata göre, as
kerlik kanunu meclislerden çıktıktan 
birkaç gün sonra meriyete girecektir. 
Bu hususta icabeden bütün tedbirler 
alınmıştır. 

İspanyol sularındaki 

Alman filosu 

Cebelüttarık, 27 a.a. - İki alınan 
harp gemisi saat 7.30 da batıdan Ce -
belüttarık boğazına gelirken ve daha 
sonra da Ceuta'ya girerken görülmüş
tür. Bunlar bir kruvazör ve bir torpi
do muhribidir. 

Köln adındaki alman kruvazörü, 
bu sabah Algesira'ya gelmiştir. Leip
zig kruvazörü, Tanca'ya muvasalat et
miştir. Diğer üç cüzütam da Ceuta'ya 
gelmiştir. 

Şimdiki halde amiral Graff Spee 
harp kruvazörü ile diğer 8 küçük al
man cüzütamı Centa'da bulunmakta -
dırlar. 

Alman filosu Portekiz 
acıklarında 

Lizbon, 27 a.a. - İspanyol suların
da bir cevelan yapmakta olan alman 
filosu, Portekiz sahilleri açıklarında 
görülmüştür. Alman filosu bir zırhlı, 
bir kruvazör, 5 torpido muhribi ve 
üç tahtelbahirden mürekkeptir. Filo, 
İspanya sahillerine doğru gidiyordu. 
Altı mayısta Lizbon'u ziyaret ede -
cektir. 

Tayyare sürat rekoru 
Berlin, 27 a.a. - Tayyare sürat re -

koru, saatte vasati 755 kilometre ile al
man Wendel tarafından kırılmıştır. 

B. Göring, sürat rekorunun yeni sa· 
hibi Fritz Wendel'i tayyare yüzbaşısı 
tayin etmiştir. 

W endel, bazı dakikalarda 782 kilo • 
metre sürata varmış olduğunu söyle -
miştir. 

Bunun üzerine hukuk muşavır 
mizle konuştum ve onların rnu~afaka
tini aldıktan sonra hareket e~tı~,, 

Muhittin Üstündağ 150 bın lıralık 
. . . . ı· kafi derecede 

Bundan sonra Ekrem Sevencan 

söz aldı. Şahitlerden Refetin ifadesi

ne işaret ederek bu adamın bir istida 
ile valiye müracaat ettiğini ve niha
yet Mustafa Mecdi adlı bir mebusla 
kendisine geldiğini, muamelesinin ya
pıldığını, Şişli - Fatih hattını istedi 
ğini, sonradan Sarı Halit adlı bir za
tın da aynı hattı istediğini, sonuncu -
suna hattın daha evel başkasına veri -
leceği tebliğ edildiğini, bilahare Re
fet'in tekrar müracaat ederek Halit'le 
beraber çalışmak istediğini söylediği
ni daha sonra valinin her ikisinin de 
onar araba işletmesine müsaade etti -
ğini, kendisinin bütün alakasının bu 
arabalarda noksan gördüğü şeylerin 
tamamlamııdan izin vermekten ibaret 
olduğunu söyledi ve ifadelerin iftira 
olduğu noktasında ısrar etti 

Hainan adasındaki çin kuvetleri 
tayyarelerle cephane aldıklarından şi 
mal istikametinde japon ordusuna ta
arruz etmeğe başlamışlardır. 

ni bildirdi ve mütaleasını sordu. iddi
a makamı da evrakların tetkiki ve di
ğer şahitlerin ifadelerinin alınması 
ve evrak için de mütalea beyan edece
ği cevabını verdi. 

B. Göring, tayyareyi imal etmiş o -
lan profesör Messersbhmidt'e bir teb -
rik telgrafı göndermiştir. 

tazmınat ışının mec ıse 
vuzuhla anlatılmamış olduğu nokta.-

k rakın tetkı· sına da cevap verere e~ . ..dil· 
kinde muavinin, hukuk ışlerı ınu 
rünün ve 1stanbul'un en meşhur ~vu
katlarının da bulunduğunu söyledı ve 
bu arada şu isimleri verdi : Faik De
reli Ahmet Vefik, Mehmet Şevket . . . 
Yurt Esat, Fehmı, Azız ... 

Rlyaset makamının iki tarafın .~~ 
§artları bulunduğu ve uzlaşrnanı~ ı ı 
taraflı şartlar üzerinde olması lazım 

Riyaset makamı iddia makamına 
bazı şahitlerin İzmir ve Zonguldak'ta 
bulunduğunu ve İstanbul'da bulunan 
bazılarının da ikametgahlarının meç
hul olması dolayısiyle dinlenemediği-

On beş dakika kadar müzakereden 
sonra celse tekrar açıldı. Bulunamı
yan şahitlerin ifadelerinin alınmasına 
karar verilerek bütün mahkemelerin 
25 mayıs perşembe günü saat ona ta
!kine karar verildi. 

Muğla'da güzel bir 

otel binası yapıldı 

Muğla, 27 a.a. - Ebedi Şefimiz A -
tatürk'iln anıtı karşısına vilayet tara • 
fından yapılmakta olan büyük şehir 
otelinin inşaatı bitmiştir. Şehri süs -
liyen bu bina aynı zamanda büyük bir 
ihtiyacı karşılamaktadır. 

neşri için bir program hazırlanması, 
Konııreye iştirak edecekler Bir çocuk edebiyatı kütüpanesi kı· 

sa zamanda vücude getirmek için ic
rası lazımgelen işler, 

Halk için yapılması lazım gelen neş 
riyat için yıllara ayrılmış bir prog

Kongrede bulunacak olan zatlar ve 
muhtelif müesseseler mümessilleri 
şunlardır: 

Resmi makam ve müesseselerden : 

ram viicude getirilmesi, 
Yazma ve basma eski kitaplarımız-

Başvekillik ve Vekiller mümessil
leri; 

dan yeniden neşri icap edenlerin tes
biti, 

Genel Kurmay Başkanlığı mümes
sili ve Askeri Matbaa müdürü; 

Ansiklopedi ve müracaat lUgatları 

vücude getirmek için yapılması lazım 
gelen hazırlıklar ve işler, 

Memlekette telif ve tercümeyi teş· 
vik edecek mükafatlar ihdası ve bun
ların hangi esaslar dahilinde verile

Basın, İstatistik, Devlet Meteorolo
ji işleri, Harita, Posta, Telgraf ve Te 
lefon, Devlet Demiryolları umum mü
dürlükleri mümessilleri; 

Üniversite Rektörü ve Fakülteler 
mümessilleri; 

ceğinin tcsbiti, 
Hususi neşriyata devletçe yapılan 

yardımın daha verimli ve esaslı bir 
yola konulm.:sı, 
Okumayı teşvik etmek ve neşriyatı 

tanıtmak için yapılabilecek propagan 
d?. Neşriyatın satış ve dağıtma işleri
m tanzim için alınması faydalı olacak 
tedbirler, 
Matbaalarımızda işin verimini art

tıracak ve kalitesini yükseltecek ted
birler, 

Edebi mülkiyet hakkına dair olan 
mevzuatımızın gunun ihtiyaçlarına 

göre tadili lazım gelen cihetlerin tes
biti, 

Kongreye iştirak edeceklerin kon
grenin açılmasından en çok on gün 
önceye kadar bu mevzularla alakadar 
olmak üzere yapacakları yazılı teklif
ler, 

Konf{renin çalışma esasları 
Gene aynı programa göre, kongre

nin çalışma esasları şunlar olacak ve 
aaşğıdaki encümenler teşkil edilecek
tir: 

- Kongre umumi heyet halinde · a
çılacak ve intihapta encümenlere ay
rılacaktır, 

Kongrenin tetkikine arzedilen mev
zular evela encümenlerde müzakere 
olunacak ve alınan kararlar esbabı 

mucibeli birer raporla umumi heyete 
verilecektir, 

Umumi heyetin müzakereleri encü
menlerin hazırladığı raporlar üzerin
de cereyan edecektir 

Kongre şu encüme~lere ayrılacak-

İngiltere bütçesinin 

müzakeresi gelecek 

haftaya bırakıldı 
Londra, 27 a.a. - Bütçe müzakere

leri tekrar açılmış ve müteaddit mü
dahalelere sebebiyet vermiştir. Ez
cümle işçi muhalefeti insanlar hak
kında olduğu gibi servet hakkında da 
seferberlik ilanını ve yüzde bir nisbe
tinde bir vergi alınmasını istemiştir. 

Hükümet namına cevap veren Cro
okshank. servet seferberliğinin sür
taks şeklinde esasen mevcut olduğu

nu bildirmiştir. 
Müzakere gelecek haftaya talik o

lunmuştur. 

Radyoda bir nutuk söyliyen Attlee, 
bütçe tekliflerini tenkit ederek bunun 
hayat pahalılığını intaç edeceğini bil 
dirmiştir. 

Amerikan filosu 

Panama kanalında 
Vaşington, 27 a.a. --- Pişdar cüzü _ 

tamları bir çok torpido muhriplerin _ 
d_en müteşekkil olan Amerika harp 
fılosunun kuvei külliyesinin sabahle
yin bildirilen muvasalatı haberi üze
rine Panama kanalı dün öğle vakti 
ticaret gemilerine kapatılmıştır. 
Hatırlarda olduğu veçhile cihan 

sergisi münasebetiyle Nevyork'a .t _ 
' lA gı 

mesı azım gelen filoya son günl d 
b 

.... k k er e 
uyu o yanostaki üslerine d ·· . 

d
.
1 

. . onmesı 
emre ı mıştır. 

Şarki Akdeniz' deki 

İngiliz gemileri 
Cebelüttarık 27 a a Ram·lı· G ' · · - ı ıes ve 
alant adındaki İngiliz harp gemileri 

bu sabah şarka doğru yola çıkmışlar . 
dır. 

Şarki Akdenizde manevralar yap • 
makta olan ingiliz filosunun bir kısmı 
Calamata'ya gelmiştir. Diğer bir fi -
lo da Navarin'de demirlemiştir. 

Ankara Tarih, Dil ve Coğrafya Fa
kültesi Dekanı ve Profesörler mümeı-
sili; 

Siyasal Bilgiler okulu, Güzel San
atlar Akademisi, Gazi Terbiye Ensti
tüsü, Yüksek Mühendis mektebi ve 
Yüksek Ziraat Enstitüleri profesörle
rinin mümessilleri; 

Lise, öğretmen okulu, ilk okul öğret 
menleri ile ilk Tedrisat müfettişleri 
mümessilleri. 

B -. Milli ve hususi müesseseler
den : 

C. H. Partisi ve Halkevleri mümes
silleri; 

Türk Tarih ve Dil Kurumları mü
messilleri; 

Türk Basın birliği ve Anadolu A
jansı mümessilleri; 

Türk Hava Kurumu, Türk Kültür 
kurumu, Kızılay, Gençlik Kızılayı ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu mümessil
leri; 

T. C. Merkez Bankası, Ziraat Ban
kası, Sümerbank, Etibank, ve İş Ban
kası mümessilleri ; 

Günlük gazteler mümessilleri; 
Kita_p tabilerinin aralarından seçe• 

ceklerı beş mümessil; 
Matbaa sahiplerinin aralarından se

çecekleri iki mümessil; 

Çocuk mecmuları sahiplerinin ara
larından seçecekleri iki mümessil · 
Diğer mecmua sahiplerinin aralar~n

dan seçecekleri üç mümessil; 

M~arif Vekilliğinin kongreye ayrı
ca davet edeceği fikir ve yazı adamla
rı. 

tir. 

T ohron'daki resmi 

şenlikler sona erdi 
(Başı ı inci sayfada) 

Mısır ırelaretindeki ziya/et 
. Tahran, 27 a.a. - Pars ajansı bildi

rıyor: Dün Mısır sefaretinde ecnebi 
h~yetlere bir öğle ziyafeti verilmiş ve 
zıyafetten sonra bir resepsiyon yapıl
mıştır. 

Öğ.leden sonra Şehinşah Hazretleri, 
kıralıçe Nazlı Veliaht . ' ve prenses 
Fevzı!e, Ayabancı heyetler ve kordip-
l~amtık azası, nazırlar ve birçok şah
sıyetler hazır olduğu halde b"' "k b. 
askeri geçit yapılmıştır E l~yu b ır 

k 
• · ve a ya an-

cı as en heyetler sonra d 1 k 1 Ik 1 a ran ıta-
~rı ~ ış ar arasında geçmiştir. Süva-
rılerın sportif hareket! . b ı erı ve ya ancı 
ve ran .tayyarelerinin akrobatik ha -
reketlerı umumi takd' . k h ırı azanmış ve 

araretle alkışlanmıştır. 

:~~nı günün akşamı kıraliçe Nazlı 
Gulustan sarayında b" '"1- b' . 
verm. . . uyu ır dıne 

. ış ve bu dıneyı de bir süare ta -
kıp eyle · t" G . ~ış ır. ece yarısı, izdivaç 
~e~asımınden sonra, Şehinşah ile Ve-
~a t ve prenses Fevziye ve maiyetle

rı halkın alkışları arasında Gülüstan 
sarayından Şehin"'ahın mişlcrdir. ~ saı ayına git -

Macar Nazırlon 

bu ayın 29 unda 

Berlin'e g;decekler 
Berlin, 27 a.a. - 29 nisanda hususi 

~renle Berlin'e gelecek olan B. Teleki 
ıl~ Çaky, geldikleri günün akşamı B. 
Hıtler tarafından kabul edilecekler _ 
dir. 

2 misafir. 30 nisand~ akşam yemeğ'rıi 
B. Fon Rıbbentrop ıle yiyecekler ·-e 
1 mayıstaki milli şenliğin bir çok t ,. _ 
zahürlerine iştirak edecekler ve 1 O:a
yıs akşamı Berlin'den ayrılacaklar _ 
dır. 
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Askeri Fabrikalar 

Tenekeci 
alınacak 

'.Askeri Fabrikalar Umum Mü
'dürlüğünden : 
Kırıkkale fabrikalarımız için birin

ci sınıf tenekeci alınacaktır. İstekli
lerin istida ile umum müdürlüğe mü-
racaatları. (1445) 11449 

Müf aahhif nam ve hesabına 

30 ton lüleci kili 

alınacak 
'.Aakeri Fabrikalar Umum Mü

Ciürlüiü Merkez Satm Alma Ko
ınisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira o
lan 30 ton lüleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 10 .5. 939 çarşamba günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (90) lira ve 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atJarı. (1447) 11450 

50.000 metre torbalık 

bez al.nacak 

rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600)\lirayı ha 
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerirıdeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
atakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatları 

(1533) 11527 

Milli Müdafaa B. 

Muhtelif malzeme ahnacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko

misyon~dan : 
1 - Teçhizat anhan ihtiyacı için 

200(1 adet çenber tokası, 1500 kilo bal· 
ya ipi; 6000 metre kanaviçe; 250 kilo 
karfiçe çivisi açık eksiltme ilesatın a
lınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi
yat 2529 lira 35 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 2. 5. 939 cuma günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 189 lira 69 kuruş
tur. 

4 - Şartnamesi ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - Talipleri belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve vesikatariyle bir -
tikte M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları iUn olunur. (1279) 

11355 

Muhabere lilaması ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 

takım muhabere filaması açık eksilt
miye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 3. 5. 939 çarşamba 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- günü saat 11 dedir. 
Clürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 3 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruş 
misyonundan : olup şartnamesi komisyonda göriilür. 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
olan 50.000 metre torbalık bez Aske- minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer- maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
kez satın alma komisyonunca 12. 5. bi işlerle iştiğal ettiklerine dair tica-
939 cuma günü saat 15.30 da kapalı ret odasından alacakları vesikalarla 
:zarf ile ihale edilecektir. Şartname birlikte muayyen gün ve vakitte M.M. 
parasız olarak komisyonda':" verilir. V. satın alma komiayonunda bulun-
Taliplerin muvakkat tcmınat olan malan. (1381) 11398 

(1125) lirayı havı teklif mektupları- Sıva, Loya ve saı"re ı"rferr· 
nı mezktir günde saat 14.30 a kadar U f 
komisyona verm leri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tile· 
cardan olduklarına dair Ticaret oda
sı vesikasiyle me k(lr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1448) 

11451 

2 ton Klörat Dö Potas 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 
2 ton klorat dö potas Askeri fabrika
lar umum mıidürl ğü merkez satın al
ma komisyonunca 12.6.1939 pazartesi 
günil aaat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilır. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (52) lira (50) ku
ru§ ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki ves:ıikfo komisyoncu ol
madıklarına ve bu ışle aHikadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkfir glin ve saatte ko
misyona müracaatları. (1454) 11473 

60 ton döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

M. M. Vekaleti Satm 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 cumartesi 
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 -
ter ve bu gibi işlerle meşgul ol -
duklarına dair Ticaret odasın -
dan atacakları vesikalarla birlikte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun 
malan. (1531) 11509 

Ekonomi B. 

Satıhk eski eşya 
lktısat Vekaleti Levazım Müdür

lüğünden : 

Vekalette mevcut muhtelif tipte ve 
(164) parçadan ibaret Sandalya, Kol
tuk, kanepe ve masalar eskimiş ve kul 
!anılmış bir halde olduklarından do
layı :;atılacaktır. Ayrı ayrı bunlara 
kıymet takdir ettirilmiş olup yekunu 
(223) liraya baliğ olmaktadır. Her 
cim. ayrı ayrı satılacaktır. 

U(US 

Bayındırlık B. o·. Demiryollara 

Demirköprü inşaatı İnşaat münakasası 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara 
da dahiliye vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen ~efliğinden veya İskilip 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine ras
lıyan cumartesi günü saat 11 de İs
kilip belediyesinde toplanacak eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayın gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 112 lira 5 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmeye girmeğe bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü bulunması 
lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat 
almak isteyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve İskilip Bele
diyesine müracaat etmeleri. 

(1526) 11522 

Tüze Bakanh§ı 

Kütüpane memuru 
ah nacak 

Adliye V eki.le tinden : 

Nafıa Vekaletinden : 

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

2 - Eksiltme, 31-5-939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Re
isliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (189) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

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

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

Jandarma 

Yazhk elbiselik ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

ı - 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 

100 lira ücretli vekalet kütüpane tın alınacaktır. 
memurluğu açıktır. Talip olanların . 
memurin kanununun 4 üncü madde- 2 - Şartnamesı parasız olarak ko-
sinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz bu- ıı:isyond.an alınabi.lecek. Bu ~azarlığa 
lunmaları ve garp lisanlarından biri- gırmek ısteyenlerın dokuz yuz altmış 
ni bilmeleri lazımdır. Bu durumda o- dört liralık teminat banka mektup ve
lan isteklilerin nisan ayı sonuna ka- ya vezne makbuzu ile şartnamede ya
dar vesikalariyle birlikte vekalet zat zılı belgelerle birlikte vaktinde komis 
itl~ri umu müdürlüğüne müracaatla- yona bat vurmaları. (1530) 11508 
r. (1444) 11448 

Ankara Valiliği 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

At yarışları için lüzum görülen 
bahsi müşterek ve duhuliye biletle -
riyle yarıt programı ve stadyom du -
huliye biletlerinin bastırılması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

(1400) 11386 

Kum parselleri 

müzayedesi 
Ankara Valiliğinden : 

24. 4. 939 gününde ihale edileceği i
lan edilen Çubuk çayı mecrasındaki 

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 numaralı 
kum parsellerine talip zuhur etmedi
ğinden ihale müddeti 4. S. 939 perşem 
be gününe kadar uzatılmıştır. 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
J andanna Genel Komutanlığı 

Ankara Satm Alma Komiayon~-

dan:: 

Bir metresine 275 kuruş kıymet 
tahmin edilen 12864 lira 85 kuruş de
gerinde 4500 metreden 5000 metreye 
kadar vasıf ve örneğine uygun kışhk 
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 

Enstitüler 

Yol tamiri ve asfalt iıi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektür
Jüğünden : 

1 - Kurumumuz binaları dahilin
de bozuk bir halde bulunan (240) met 
re tulünde, ve 5 metre genişliğinde yo 
lun tamiri, ve asfalt kaplama işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. 5. 939 saı\ günü saat 
10 da RektöPlük binasında müteşek

kil komisyon tarafından yapılacak

tır. 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Afyon istasyonunda yapılacak 150 
metrelik kömür yolu ile, curuf kanalı 
inşaatı kapalı zarf usulü ile ve vahi
di fiyat üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Bu ~nşaatın muhammen bedeli 
24960 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 

ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara, Sirkeci ve Afyon veznelerin
den 125 kuruş mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 8. 5. 939 pazartesi gü
nü saat ıs de D.D. Yolları yol daire
sinde toplanacak merkez 1 inci ko
misyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına 
uygun 1872 liralık muvakkat teminat 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve
sikalar. 

C - Bu gibi işler başarmış oldu
ğun~ mübeyyin vesikalar. 11438 

Bina ve dıvar inşaatı 
O. O. Yolları Satın Alma Komis

yon~dan: 
Şıvas mağaza binasının bir kısmı ile 

Sıvas cer atölyeleri ihata duvarı inşaa
tı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat 
üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
135.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı Devlet demiryolları, Sirke
ci ve Ankara vezncJeriyle Sıvas istas
yon veznesinden 675 kuruş mukabilin· 
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.5.939 tarihinde çar
şamba günü saat 15 de Ankara'da D.D. 
yolları yol dairesinde toçlanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A. 2490 sayılı kanunun ahkamına 
uygun olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Muhabere ve münakale vekale
tinden musaddak ehliyet vesikası. (Eh 
liyet vesikası için ihale gününden en 
az sekiz gün evet müracaat etmek la-
z'ımdır. (1441) 11471 

Meşe travers alınacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 675 

kuruş olan 200 adet normal hat köp· 
rü meşe ve traversi ve beherinin mu
hammen bedeli 182 kuruş olan 4000 a
det dar hat meşe traversi 15 Mayıs 
1939 pazartesi glinü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 647,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tescll;.im ve sevk şefliğinden, Eski
şehir, lzmir'de idare mağazalarından 
ve Mudanya'da işletme amirliğinden 
dağıtılacaktır. (1495) 11520 

-Levazım Amirliği 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

28 - 4 - 1939 

2 kalem malzeme 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aşağıdaki ocak malzemesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 2. 5. 939 salı günü 

saat 10 da teminatlariyle birlikte An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1568) 

56 Adet Küçük ısgara 
1 Adet kuşak 11538 

8 kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 5atm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aşağıda cins ve miktarları ya

zılı sekiz kalem erzak pazarlıkla satın 
aılnacaktır. 

2 - Taliplerin 28. 4. 939 cuma gü
nü saat 14 de teminatlariyle birlikte 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis 
yonuna gelmeleri. (1544) 11516 

Kilo 

4500 : 5100 Adet Enğinar 
300 : 400 Kg. Kabak 
190 : 240 " 

Havuç 
864 " 

Kuru kaysi en iyi 
Malatya 

150 .. Sarımsak 

50 .. Kuş üzümü 
50 .. Çam fıstık 

3000 : 4000 ,, İspanak 

/ 
Kazalar 

Gemi işletme imtiyazı 
Birecik Belediyesinden : 

· (13500) lira muhammen bedelli Fı
rat nehri üzerindeki gemilerin işlet

me imtiyazı 1 Haziran 939 dan 31 ma
yıs 940 a kadar kapalı zarf usuliyle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Şartname 

her zaman belediyeden istenilebilir. 
İhale 15 Mayıs 939 pazartesi günü sa
at 14 de belediyede yapılacaktır. İs
teklilerin yiizde yedi buçuk teminat
lariyle beraber ihaleden bir saat evel 
zarflarını vermeleri ilan olunur. 

11529 

Balık avcılığı müzayedesi 
Bafra Malmüdürlüğünden : 

Bafra göllerinde saydolunacak bil· 
umum havyarlı ve havyaraız balıkla· 
rın hasılatı aaydiyyeai rilsilmu maa
rcımimiri balık avlamak hakkı için 
24. 4. 939 da yapılan açık artırma ao
nunda talip zuhur etmediğinden ihale 
bu tarihten itibaren on gün müddetle 
temdit edilmiş olduğundan 4. 5. 939 
perşembe günü aaat 14 de yapılacak 
ihalede taliplerin hazır bulunmaları 

ilan olunur. (1563) ıısn 

Devlet Orman İş. 

Satllk köknar tomruğu 
Devlet Orman f§letmeai Karabük 

Revir Amirliğinden ı 
1 - Karabüke 28 kilometre mesa

fede bulunan Büyük düz bölgesinin 
Mancarcı deposunda istifle mevcut 
"1624" adet muadili "1118" metre 
mikap "0,10" desimetre mikap kök
nar tomruğu açık arttırma ile satıla • 
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
paylan mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satı§ tartna
mesi Ankarada orman umum müdür
lüğünde ve orman baş mühendiı mu· 
avinliğinde, İstanbul'da Orman bat-

. mühendis muavinliğinde ve Kara • 
bük'te devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhmamen bede
li "9" lira "50" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %,5 muvakkat pey 
akçesiyle 8. 5. 939 günü saat "14" de 
Karabük'teki revir merkezine müra-
caatları. (2760/1504 11484 

Tahmin edilen bedeli (3000) lıra 

olan 60 ton dökum koku Askeri Fab
rikalar umum mudürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günü saat 14 te açık eksiltmo 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (225) li
ra ve 2490 sayılı kanunun .2. ve 3. mad 
delerindeki vesaıkle komisyoncu ol
madıklarına ve hu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret oda
sı vcsikasiyle mezkur gün ve saatte 

Müzayede 4. 5. 939 perşembe günü 
saat onda Yenişehirde vekalet bina· 
sında teşekkül edecek komisyon hu -
zurunda ve belediyeden gönderilecek 
tellal marifetiyle yaptırılacaktır. Tcl
Jaliye ve diğer resimler alıcıya aittir. 

Taliplerin yevmi mezkfırda saat 15 
de % 7,5 nisbetindeki teminatlariyle 
birlikte vilayet daimi encümenine ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin de 
hususi idare tahakkuk ve tahsil mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1562) 11536 

3 - Muhammen bedeli (3998,74), ve 
muvakkat teminat (300) liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları 

(1560) 11534 

1 - Kırklareli askeri hastanesinin 
939 mali yılı için 20.000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmiye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli kilosu 40 kuru~ 
olup muvakat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8. 5. 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

P. T. ve T. Md. 

Bir akkü bataryası ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Telefon santralı için bir akkü 

komisyona mürncatları. (1458) 
11495 

50 adet döküm kahbı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis-

~n~dan: . 
Tahmin edilen bedeli (8000) lıra o-

lan 50 adet döküm kalıbı Askeri Fab
rikalar umum nıiıdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 16. 6. 1939 cu
ma günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektiı. Şartname parasız ola· 

Taliplerin aynı gün ve saatte ayrı
ca eşyaları görmek ve izahat almak is
teyenlerin her gün müdürlüğümüze 
müracaatları ilan olunur. (1546) 

11526 

· iç işler Bakanlığı 

İskilip kasabası su projesi 

tanzimi iıi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

İskilip kasabası içme su tesisatı e
tüt ve projeleri tanzimi işi pazarlıkla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 1500 li
radır. 

Askerlik işleri 

Kısa hizmetliler hakkmda 
Ankara Yabancı Askerlik Şube • 

sinden : 

Yedek subay yetişmek hakkını haiz 
mekteplerden mezun olupta kısa hiz
metli askerliğine karar verilmiş olan 
ve asked ehliyetnamesi olmıyan ve 
Ankarada bulunan yabancı kısa hiz
metliler 1. Mayıs 939 da hazırlık kı
tasında bulunmak üzere sevk edilecek 
lerdir. 

Bu şartları haiz olanların hemen 
Ankara yabancı askerlik şubelerine 

müracaat etmeleri. (1522 11500 

Dıvar yaptırılacak 

Yükaek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden : 

1 - Keçiören yolu üzerinde, ve ens 
titü dahilinde mevcut ihata divarının 
Ziraat köprüsüne kadar uzatılması ve 
(200) metreden ibaret kısmının inşa 
işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. 5. 939 sah günü saat 
11 de Rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (3261,60), ve 
muvakkat teminat (245) liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

~1561) 11535 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını 46. tüm. satınal
ma komisyonuna vermeleri. (1386 ) 

11404 

Güpre satışı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu civarında birikmiş 

olan gübreler satılacaktır. 
2 - Talip olanlar gübreyi mahallin 

de gördükten sonra 2. 5. 939 salı gü
nü saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1569 11539 

bataryası açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedel 3000 muvak
kat teminat 225 lira olup eksiltemsi 1 
haziran 939 perşembe günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek -
!erdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım Müdürlüğünden ve fstan
bulda Kınacıyan hanında P. T. T. Le
vazım aynivat şubesinden p rasız ve-
,rilir. (1343) 11357 

• 
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1 A H K y E 
Sevgilisini bekliyen kız 

Ya.zan: Etudor Kiniui Ceviren: F. Zahir Törümküney 
,. 

Akpmın, alaca karanlığı siyah bir Erkckin, kalın ahenkli sesi cevap 
tül gibi yavaş, yavaş bütün şehiri ör - verdi: 
tüyordu. Genç kız, açık pencerenin ke- - Seni çok beklettim değil mi? Ku-
narına dirseklerini dayamış, gözleri u- sura bakma Kler. 
zaklara dalmıştı. Kalbinin en temiz, en - Şimdi bunları bırak İvan. Bana 
derin duygulariyle sevdiği erkeği bek- kararından bahset. Daha fazla bekle -
liyordu. Her akşam, bir hayal sukutiy- meğe tahammülüm kalmadı. Çıldıra • 
le neticelenen bu beklemelerin bir cağım. 
türlü sonu gelmiyordu. Pencerenin ö- - Kler, sevgilim. Bir haftadanberi 
nünde saatlerce, bin bir heyecan ve ıs- çektiğim ıstırabı sana anlatabilecek 
tırapla bekledikten sonra, gene yalnız kelime bulamıyorum. Bilhassa seni 
ve kimsesiz kalmak ne kadar acıydı. bir daha göremiycceğimi düşündükçe 
Gözlerini yumdu. Sevgili erkeğini, o- beynimin oyulduğunu, kalbimin par -
nunla birlikte ge!jirdikleri mesut gün- , çalandığını hissettim. 
lerini ve nihayet bir kaç gün cvelld Kız, ağlar bir sesle yalvardı: 
ayrılmalarını hayalinde canlandırdı. - 1van! ... Böyle çirkin şakaları bı· 

İvan'ı, iki sene evci bir kır eğlence· rak .•. Bu sözlerinle beni mahvediyor
ainde tanımıştı. Uzun boylu, geniş o- sun ••• 
muzlu, güzel bir erkektı. Tavrında, et- Erkek, ciddi bir sesle sözünü kesti: 
rafındaki insanları manasız ve küçük - Kler, liunun bir şaka olmasını ben 
gören bir gurur seziliyordu. Az konu- de çok arzu ederim. Fakat, ne yazık ki 
ıuyor, hemen hiç gülmüyordu. Onun sözlerimin şakayla hiç bir alakası yok. 
bu hali daha ilk görüşte kızın gözüne Zalim kader saadetimizi çok gördü. 
çarpmış ve kalbinde bir alaka uyandır· Genç kız, dizlerinin kesildiğini, a
mıştı. Gece yarısına doğru evlerine yakta duracak takati kalmadığını duy
dönerlerken tvan'la aralarında samimi du. Telefon masasının yanındaki kol
bir dostluk uyanmıştı. 1van yanına so- tuğa yığıldı. Gözleri sabit bir noktaya 
kularak ertesi günü için kendisinden dikildi. Kulakları oğuldayor, başı dö· 
randevü istemişti. nüyordu. 

Günler, tatlı bir rüya gibi akıp geç· Erkekin kalın, ahenkli sesi anlat -
mişti. Dostlukları kısa bir zamanda makta devam ediyordu: 
çılgın bir aşka dönmilştü. - Son zamanlarda biraz fazla zayıf-

Bir akşam 1van, neşesiz bir halde lamııtım. Arada sırada öksürüyordum. 
dd h. k d Sen israr ediyordun. Git, kendini bir 

gelmiş ve bir mü et ıç onuşma an doktora muayene ettir, diyorr!un. İlk 
kızın karşısında oturmuştu. Kler'in, i-.. ··km·· ·· o önceleri ben buna pek ehemiyct ver -
çine gizli bir ü~ü~tu ço. uştu. vna mcmiı:tim. Fakat, gün creçtikçe kuve-
bir ses saadctlcrını ntchlıkede oldugu- :ır b 

nu haber veriyordu. lvan, yavaşca a. timin azaldığını, vücudumu umumi bir 
ki dcrmansızlığın kaplamağa başladığını 

yağa kalkarak yanına ya aşmış ve ~- farkettim. Akşamları ate§İm yükseli -
lini avuçları içine alarak yorgun bır 

1 
yordu. Tehlikeyi ben de sezdim. Bir 

tavırla söylcmeğe baş amıştı: hafta evel bir doktora gittim. Dokto-
- Kler sevgilim. Sana mühim bir run muayeneden sonra söylediği söz. 

•özüm va;. Bir hafta biribirimizi gö- lcr, günlcrdcnberi uyanan şüpheleri -
remiyeccğiz. ..nmü mi teyit etti. Muayenehaneden çıktı

Klcr, yıldırımla vurulm~şa d~ . ı- ğım zaman ne yapacağımı şaşırmıştım. 
tü. Hayretten büyüyen gozlcrını er - Akşama kadar maksatsız bir serseri gi
kcğin yüzüne dikmişti. .. bi caddelerde dolaştım. Akşam üzeri 

İvan, ayni sükut ve yorgunlukla ao- sana geldim. Senden bir hafta mühlet 
zünc devam etmişti: istedim. Bu bir hafta zarfında hem 

- İstikbalimiz hakkında karar ve • kendimi iyice muayene ettirecek, hem 
rcccğim. Tam bir sükunete ihtiyacı~ de hastalığım tebeyyün ettiği takdirde 
var. Seni görmemeliyim. Çünkü; tes~r müttcrek hayatımız hakkında nasıl 
altında kalmaktan korkuyorum. Bır hareket edeceğimi tayin edecektim. 
hafta sonra, belki ebediyen senin ya- Senden ayrıldım. Ertesi gününden i
nında kalmak üzere geri döneceğım. tibaren dört gün Budapcşte'nin en 
Belki de ,hayatta biribirimizi bir da· meşhur doktor profesörlerine taşın -
ha hiç görcmiyeccğiz. Senden yalva • dım. Röntgenler yaptırdım. Neticede, 
rıyorum biraz sabırlı ol. Seni nasıl bir ciğerlerimdeki hastahğın bir haylı i -
aşkla sevdiğimi biliyorsun. Eğer, sen- terlemiş ve tam sirayet devresinde ol
dcn ayrılsam, daha doğrusu ayrılmak duğu anlaşıldı. İyi bir tedavi takip e
mecburiyetinde kalsam bile aşkımızı dildiği takdirde kurtulacağımı dok
son darbesine kadar kalbimde saklı - torlar temin ediyorlar. Fakat, hayatı
yacağıma emin ol... mın sonuna kadar evlenemiyeceğimi 

1van, son cilmlcleri zorlukla söyli - de söylüyorlar. Düş~ndüm. Kendi ha-
ycbilmi§ti. yatıma kıymet vermıyorum. Ama, sa-

0 gündcnbed tam bir hafta geçmiş· a nasıl kıyabilirdim? Hayatımdan 
ti. İvan'dan hiç bir haber yoktu. Klcr'· ~ok sevdiğim, seni. bdilc, bile ciğ1crlerinin, asabı artık tahammül cdilcmiyccek d n yaralamağa vıc anım nası razı 0

-

kadar bozulmuştu. l:r? İşte, onun içinkh~_yatlı~daBn ç~ki-
Genç kız, gözlerini açtı. Akşamın liyorum. Genç ve ço guzc sın. cm u-

ıerin rüzgarı çıplak kollarını üşütmüş nut, mesut olurs~n. . . 
tii. Doğruldu. Camları kapadı. Hava Klcr bitkin bır halde ınledı: 
epeyce kararmı§tı. Elektriği yakmak - t~a:ı ! ... Sen hayatımdan çekildik. 
üzere döndü. Bu sırada telefon çaldı. ten sonra benim için yaşamanın nema-

Kler, titriyen elleriyle mikrofonu nası kalır· Gitme... Yalvarırım sana ... 
kavradı. Kulağına götürdü. Heyecanlı, Ben. senin yanında olursam daha ça -
boğuk bir sesle mikrofonun içine aea· buk iyileşirsin ... 
lendi: Erkek, kesik, kesik öksiircrck sözü-

-- Allo ! ... tvan ! ... Sen misin? •.. Söy- ne devam etti: 
le ... Çabuk söyle ... Ne haber?... - Çocuk olma Kler. Zaman kalp ya-

u~us 

[ __ A __ N ____ D~A __ ç __ J 
NÖBETÇi ECZANELR 

Pazar : Mcrlccz eczancı;i 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perııcmbe : E.:e ve Cankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler 
Cumarte1i : 1atanbul eczaneıi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek iı;in 
belediyeler hastaneıine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). ·Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havaeazı l
nza memurlugu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpanrı civarı: (2806 
-3259). • Yeni15ehir, Havuzba5ı Bizim 
taksi: (3848), • Çankırı caddesi, Uluı 

taksisi: (1291). - İstanbul taksiıi: (3997) 
Devlet dcmiryolları Gar istihbarat ve 
milracaat aıemurlugu: (1788). 

Otobüılerin ilk ve aon seferleri 

Harp 
mükellefiyeti 
kanunu 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

icra Vekilleri Heyeti tayin edecek
tir. Yapılan her teklifin fiyatı ve 
her hizmetin ücreti muhakkak öde
necektir. Orducn tevzi edilen bu mü· 
kellefiyet her vatanda§ın hal ve va
ziyeti ve ordunun o zamanda ve o 
mevkideki ihtiyaciyle mütenasip O· 

lacaktır. Kanunun tatbiki için her 
yerde komisyonlar te§kil edilecek 
ve mükellefiyetin tatbiki bu komis· 
yonlar vaıutaaiyle yapılacaktır. Alı • 
nan malların fiyatları, aıağı yukarı 
umumi ahkamın nıh ve zihniyeti i· 
çindedir. Takdir edilen bedeli mu
vafık gönniyen mal sahibine, itiraz 
ve mahkemeye gitmek hakkı veril • 
mittir. Buna mukabil, amme menfa
atinin istilzam ettirdiği bu kutsi ve-

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'dcn Uluı M. na 7.15 23.20 cibeyi ifada gevıeklik gösteren ve 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 ondan çekinenler veya suiistimal e-
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 denler hakkında da pek tabii ola-
Ulus M. dan Dikmen'e 6.3o 20.00 rak ağır cezalar tertip edilmi•tir. 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 ,. 
Ulus M. dan Keı;iörcn'e 6.00 21.00 Kanun umumi tekilde mütalea edi-
Keçiörcn'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 lirae, artık cümhuriyct zihniyetinde 
Ulus M. dan Etlik'c 6.SO 21.00 • • ı k d Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.SO angaryenın tamamıy c al ırıldığı 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 ve harbin zaruretleri karınnnda i.m-
Cebeci'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 menin menfaatlerini korumak için 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.- alınan bu tedbirlerde kendi hukuki 
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 

Kiralık : 
Kiralık apartıman - Atatürk bul 

varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

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 ScHinik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı ~ar
kc döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Müasit §crait. Üst kattakilere müra-
caat. Ti : 3364 1400 
Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök

men apartımanında No: 8 konforlu 
mobilyalı bir oda bekarlara elverişli. 
Tel: 3792 1432 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 
1 - veya 2 oda aylığı 20 - 26 lira: Ye
nişehir Yenikalık S. 15 No: 2ci kat 
Bakanlıklara beş dakika. 1436 
Kiralık dô§elİ oda - Aile nezdin

de, kalorifer, sıcak su ve bütün konfor. 
Atatürk bulvarı Toygar Apartman 
No: 5 1441 

Kiralık daire - Sağlık bakanlığı 

karşısı Çagatay sokak No. 22 Akkaya 
apartmanı 3 oda bir hol mutbak ban -
yo ve saire 1442 Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 zihniyetimiz ve kendi aiıtemimiz İ· 

Ulus M. dan Ycnişchir'e 7.10 23.00 çined ferdin hakkı azami aurette 
S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.15 7.00 göz önünde tutulduğu görülür. Kiralık oda - Şehirde aile içinde 
Akkoprü'den S. pazarına 7.30 9.45 möbleli bir oda kiralıktır. İstiycnle-
Bahı;eli evlerden Ulus M. na 7.45 -.- Zaten cümhuriyet devrinin ana· rin posta kutusu 466 ya müracaatları. 
Ulus M. dan Bahçell evlere -.- 20.00 neai de bu yoldadır. İstiklal muhare- 1443 

ı d h 
beıinin en sıkıntılı günlerinde bile Kı·ralık 2 oda _ Adı.iye kar•ısında 

§ Ulus meydanıyle stasyon arasın a er ,. beş dakikada bir ıcfer olup tren zaman- başkumandanlık makamına bahıe- Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
lan seferler daha sıkur. dilen ve o günün kati zarureti ica- :zade Ap. No. ı. Kat il. Biri möbleli 

-3-

Küçük ilôn şartları 
Dört utırlık küçük ilanlardan: 

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

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kuçilk ilanlardan ber de· 
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir illin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak ilzere her satır, kelime arala
rındaki boeluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmistlr. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük lllnlann 120 harfi geçme· 
meal llzımdır. Bu miktarı ııeçen İ· 
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir, 

irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

Satılık Köşk - lstanbul'da Kadı· 
köy Feneryolu tramvay durağı ve şi
mendüfer istasyonu yanında 189 nu
maralı 12 oda ve salonlu köşk satılık
tır. Telefon, elektrik, terkos kurna ve 
banyolu hamamı vardır. Muntazam 
dıvarla muhat 8 dönümlük bahçesinde 
de mükemel tenis kortu büyük mer
mer havuzu kuyu depo ve hava per
vanesi, 2 dönüm bağ ve 110 meyva 20 
büyük çam olarak 209 ağaç arabalık 
uşak odaları ve saire. Müracaat Ti: 
Ankara 3293, İstanbul 60558 1380 

Satılık Arsalar - İstasyon arkası 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır 
paraellenmiı ucuz arsalar. Ko!j Ap. 
No. 4 Tl: 2181 1387 

§ Ulus meydanıyle Yeniı;ehir, Bakanlıklar, hından olan büyük salahiyetler he - diğeri boş. 1444 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den men hemen hiç ~ullanılmamıt ve Kiralık ı veya 2 oda _ Balkonlu Satılık kübik yeni apartman - Sa· 
20 ye kadar vasati her beı dakikada: aa· herkesin devletten alacağı öden· karya mahallesinde 3 katlı SlS M 23 
at 20 den 21 e kadar her on (lakikada; sa- l güzel manzaralı ve konforlu. Işıklar • • 
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her miştir. Bu suretle cümhuriyet ya • caddesi Yüksek apartman 3. cü kat 8 ~· cepbclı arsalı ko~forlu 1700 . lira 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun- nız fikir ve ideoloji sahaaında değil, ·· t. 1445 ıratlı % 40 bor!j dcvrı. Uygun fıyat. 
tazaman ıcferlcr vardır. maddi sabada dahi imparatorluk numaraya muracaa Ti: 2181 1388 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de· rejiminden ne kadar ayrı olduğunu Kiralık daire - Yenişehir Karan-
ki son seferlerle bunların Ulus meyda- f·ı k k k · k t• yanında 5 oda tamam·ıyle ı'ıbat ctmi•tir. Bu kanun ı so a şe er şır e ı -
nına dönilsleri sinemaların daiılıı saati· Y • ne tabidirler. ile devletimiz te~kilatı esasiye ve lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daırc-

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

Posta saatleri parti prenıiplerindeki halkçılık um, ler. Tl: 3515 e müracaat. 1454 
desi Üzerinde ne kadar hassas oldu- Devren kiralık dükkan - Anafar-

3563 1402 

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

Teahhütlü saat (18) e kadardır. ~ b. k d h f'l . b t et Posta saat (19) a kadar htanbul cihetin• gunu ır ere a a ı en ıs a • talar Kızılırmak kıraathanesine bitişi 
mektup kabul eder. mittir. ği. Bankalar caddesi No. 25 müra· 

N. A. KÜÇÜKA caat Telefon: 3654. 1463 
Tren aaatleri 

Haydarpaııa'ya 

Samsun hattı 

Diyarbakır hattı 
Zonguldak hattı 

: Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ııembe, Cumartesi, 
Toroa silrat.) 

: Hergiin 9.35 (Kaysc· 
rl, Sivas, Amasya bıı 
hat üzerindedir.) 

: Her cün 9.35 
: Her cüıı 17.08 

Zayiler 

XBrüksel - Mebusan meclisi, fev
kalade salahiyetler kanununu 84 reye 
karşı 104 rey ile kabul etmiştir. 

X Nevyork - Norveç veliahdi ve 
prensesi Oalo Ford gemisiyv Nev
yorka gelmişlerdir. İki buçuk ay ka
lacaklardır. 

X Roma - Gazeteler, adedini tas-
Zayi - Ankara belediyesinden al- rih etmemekte oldukları İtalyan leji

dığım ı 145 numaralı taksi otomobili- yoncrlcrinin Puciini vapuriylc Bar
min ön numarasını kaybettim. Diğerı selondan Cenova'ya gelmiş ve karaya 
ni belediyeye iade ettiğimden hükmü çıkmış olduklarını bildirmektedir. 
olmadığı ilfin olunur. X Nevyork - B. de Valera 6 mayıs 

Ankara Zincirli camiindc taksi ta Amcrikaya gelecek ve cvelce der-
1191 Oto. Yakup Levent 1498 piş edildiği vcçhile 15 gün değil iki 

Zayi Ankara belediyesinden aldı- ay kalacaktır. 
ğım 411 sayılı şoför ehliyetnamcmi X Londra - İngilterenin sabık Ro 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es· ma sefiri Lord Perth, hariciye neza
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. retinc giderek hariciye nazırı Lord 

Ankara Hal taksisinde şoför Ce· Halifaks ile uzun uzadıya görüşmüş-
mal Akça. 1499 tür. 

Zayi - Amasya orta okulu birine 
·ı X Vaşington - Harbiye nezareti, 

50 milyon dolarlık askeri tayyareler 
sınıf(A) şubesinden 17.10.932de. . . . sıparış etmıştır. Harbiye nazırı mua-
ayrıldığıma dair aldığım tasdikname vini, B. Ruzvclt tarafından idareye 
yi zayi ettim. Yenisini alacağımdan k _ as eri tayyareler adedini 6.000 e çı-
kayıp tasdiknamemin hükümü kalma karmak salahiyetini bahşeden havai 
dığı ilan olunur. silahlanma kanunu imza edilir cdil

Amasya orta okul birinci sınıfında mcz bu siparişlere ait konturatları ak 
93 No. da kavıtlı M. T. A. Enstitüsü dctmiştir. 
memurlarınd~n Hasan Sanal 1500 

Ankara Adiye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

X Prag - Eski hariciye nazırı Şva 
lkowski, Bohcmya ve Moravya'nın 

Berlin mümessilliğine tayin edilmiş· 
tiı. 

Ankara jandarma genel komutanlı· X Paris - B. de Monzie, Şova'dan 
ğı ikinci şube muamele memuru Emin gelmiştir. 
Özkara tarafından açılıp mahkememi- X Bcrlin - Berlin ile İstanbul a
zin 39/1001 sayısına geçirilen Özkara rasındaki yeni hava hattının ilk mun
soyadının Özkan ile değiştirilmesine tazam seferi, Haziran ayının nihayc
mütec.lair olan dbanın yapılan du- tinde yapılacaktır. 
ruşması sonunda: X Vaşington - Senato hariciye 

Özkara soy adının Özkan ile değiş· komisyonu bitaraflık kanununun ta
tirilmcsinde bir mahzur olmadığı ge- dili hakkındaki tahkikatına devam e
len kayıttan anlaşılmış olduğundan dcrek Amerika iş federasyonunun mü 
Özkara soyadının Özkana tebdiline messillcrini dinlemiştir. Federasyon 
ve ol surette tesçilinc 21. 4. 939 tari- şimdiki kanunun muhafazasına taraf-
hinde karar verildiği ilin olunur. tar olduğunu bildirmiştir. 

ralarının en güzel ilacıdır. Bir gün o
olur, unutursun ... Unutmalısın da ... 

Klcr, göz yaıtarını zabtedemedi. 
Son bir ümitle yalvarıyordu: 

X Bcrlin - İtalyan sivil hava ku
vctlcri direktrü hava filosu gencralı 
Pcllcrgrini'nin Bcrlin'i ziyareti müna
sebetiyle hava hatları servisleri hak
kında İtalyan ve Alman hava nezaret
leri arasında bir itilaf aktcdilmiştir. 

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

Kiralık daire - Bakanlıklara kar§t 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köıesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban· 

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

Ucuz satılılc arsalar - Maltepe jan-
yo 40 lira. Kapıcıya mUracat. 146'1 k 1 d • t k darma o u u yanın a ıs asyon ar a-

Kiralık oda - Havuz baJında aile- sında imarca parsellenmiş küçük çap
yanında konforlu bir oda kiralıktır. ta münferit inşaata elverişli. Ti: 1538 
Yenişehir Özen paatahanesine müra· 1458 
caat. 1470 

Kiralık oda - Adilye sarayı karıı
sında Ortaç apartmanı No. 4 bir bay 
veya ba'yan 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 
lorifcrli sıc.ak sulu üç oda bir hol tz. 
bede sandık odası, Y cnişchir Menek· 
şe 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 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtcpc Yaltırık 
caddesi asfalt köprünün başında No. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

Kiralık oda - Çankaya caddesi Mı 
sır sefareti yanında No. 49 - 1 re mü-
racaat edilmesi. 1490 

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

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A-

1475 

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

1476 

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

Satılık apartmanlar - Yenişchirde 

bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli 
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 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Kiralık oda - Bir bay için mobil
yalı veya mobilyasız. Sağlık bakanlı· 

ğı otobüs durağında No: 10 Bakkal 
Mehmet Mustafaya müracaat. 1491 Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 

. . • • kooperatif hisselerinden satılık hisse 
Kıra/ık rnobılyelı, yem~kli oda _ vardır Tel· 2406 B · 

At t 
•. k b ı · . . . · · ayram caddcsı No .• 

a ur u varında ıyı bır aıle nez- 1 
dinde çama ır, banyo, ütü ve günde 1502 
üç kap yemek acele kiralıktır. P. K. S~tı~ık arsalar - İstasyon arkasın-
2001 No. Tokay mektupla müracaat. da ıstımUik haricinde inşaata hazır 

1492 asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

'K_iralık - Yenişehir Sclinik cad- --------------
dcsı 22 No :lu müstakil hane ehven 
fiyatla .. kiralıktır. Aynı evin ı. ci ka-
tına muracaat. 1494 

Kiral~k oda - Alman ailesi nez
dinde bır mobilyalı oda kiralıktır 

tAı"fnkara Ali Nazmi ap. 9/2 Kooper~~ 
_arkası. 1497 

iş arayanlar : 
Tecrübeli muhasip mütercim mu

habir daktilo - Almanca Fransızca 
Türkçe iyi bilen bir zat akşamları ça
lışır .. Ulus'ta "KAJ" mektvpla müra-
caat. 1451 

- İvan !. .• Sevgilim ı ... Beni yalnız 
bırakma ..• Nasıl olsa günün birinde 
ben de . gözlerimi hayata kapı yaca -
ğım .. Hıç olmazsa son rüyam ıcnin aş
kın olsun ... 

!clcfonda, boğuk bir sesin hıçkır
dıgı sonra karşı tarafın mikrofonu ka· 
padığı işitildi. 

X Bern (Stefani) - Bütün evlere 
dağıtılmış olan bir risalede aile reis· 
!eri havayici zaruriyedcn olan zahire
lcrlc kömür tedarikine davet edilmiş-

tir. Bu risalede muhtemel bir sefer- Sahlık • I§ arayor - bir müessesede kitiplik 
plasiyc tahsildarlık ve her hangi bü
ro itleri kabul eden Türkçe Fransız
ca ve Almanca orta tahsili olan bir 
genç iş arıyor. Posta kutusu 139 L. Kler, baygın bir halde koltuktan yu· 

varlandı. 

bertik ilanı halinde daha ılk günden 
itibaren ve belki de daha evciden ih
tikar yapılması muhtemel olduğu be
yan edilmektedir. 

Satılık apartman - İstanbul, L~lc· 
1i Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4.; o
da nezaret güneı modern 2500 lira rumuzuna müracaat. 1453 



• C. MERKEZ BANKASIN DAN 
Aşağıda isimleri ve adresleri yazıh hissedarlarımızın bir an evel Bankamf%a müracaatla kati 

hisse senetlerine ait muamelelerini ikmal ettirmeleri lüzumu ilan olunur 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
ISMI 

Mehmet Ali Fuat 

Tezer Aiaoilu 
Ahmet 
Azmi 
Ali 
Niıaret 

Hafız Ahmet 
Sabri 
Süleyman Zeki 
Zehra 
lbrahim Fevzi 
Osman Kemalettin 
Nuif 
Vahit 
'Nihat 
Nuri 
Rifat 
Bedri 
Tevfik 
Halil 
Mehmet Şerif 
Kenaa 
Mustafa Remzi 
Muıtafa 

Mustafa Sabri 
Sıddıka 

Emin 
Haaıı 

Dmil 
Şahap 

Ali Risa 
Nüzhet 
Mehmet Kimil 
Puat 
Salih 
Naf'ız 

Hayri 
Muıtafa 

Yuauf 
Abdullah 
Ramasu 
Saffet 
Abdurrahım 

S. Fahri 
Edip 
Zlya 
.Mustafa Rüftii 
izzet 
Jluıtafa 

Saffet 
Salih 
Memdula 
Tahsin 
Muıtafa Fevzi 
Zakir 
Nuri 
Ahmet Hamdi 
Mehmet Ali 
Mu har 
Hamdi 
Kemal 
L Hakkı 
Zebra 
HtiMyin 
Ramis 
Müeyyet 
Kuma 
Süleyman 
Ahmet 
Muhterem 
Hayrettin 

lhaan 
Sabiha Remzi 

Olman Remzi 
Abdülkadir 

lefti 
Jhaan 
A. Hikmet 
Nadide 
Hüseyin Avni 
Yunus 
VakkM Ferit 
Kadri 
Ibralıim 

Osman 
llua 
izzet 
Tevfik 
Sıtkı 
il. Seyfettin 
Teriik 
Hakkı 
Hamdi 
A. ŞWrril 

Abdülkadir 
Mebmte Emin 
Lutfiye 
SUleyman Vehbi 
Recep 
Ahmet 
An. 
Stıleyman Ktmil 
Hayrlmıisa 

Salih Zeki 
Bekir lrtkı 

ADRESİ 

Kozlu Kömür İtleri Ş. Komiseri 
Ankara kız liaeıi muallimi. 
Sıhhat t. (siliktir okunmuyor) 
Maliye Muamele vergisi memuru. Ankara 
Kuanç Ş. memuru. Aydın 
Belediye sandık emini ve evlenme memuru. Aydın 
Belediye anbar memuru htanbul 
Belediye tahsildarı. Aydın. 
Tapu bqkitibi. Aydın 
Nafıa daktilosu. Aydın 
Belediye tahsildarı. Aydın 
Hukuk bilimi. Aydın 
Müstantik 
Aydın köyil muallimi. Artvin 
Mahalli muhasebe tahsildarı. Acıpayam 
Maliye tahlil memuru. Acıpayam 
Akyuı Jan. Takım kumandanı. Adapuan 
Adapazan maliye tahakkuk il. muavini 

Virantehir nahiye müdUril. Akçada&. 
Levent nahiye müdürü. Akçadai. 
Hükümet tabibi. Akdağmldeni. 
Tahrirat kitibi. Alqehir 
Belediye tabibi. Alqehir 
Maliye 6 ıncı daire tahaildan. Alatehir. 
Tapu memuru. Alqehir. 
Belediye kabilesi. Alqebir. 
Muhuebei H. memuru. Avanos 
Maliye 6 ıncı daire tahsildarı. Ayancık 
Maliye müsakkafat Ş. Me. muavini. Balıkesir 

Maliye daire 17 tahsildarı. .. 
Mahkeme zabıt kitibi. Bolu 
Kız muallim mektebi Fizik Kimya muallimi. Bolu 
Merku Malmüdürü. Bolu 
Tapu bqkitibi. Bolu 
Mürettip. Bolu 
Vaiz. Bolu. 
38. N. 1ı polis. Bursa 
Nafıa fen memur muavini. Bursa 
Kafalca muallimi. Babaeski 
Mubuebei H. Süvari tahsildarı. Babaeski 
Marmara G. muhafaza memuru. Bandırma 
Müddeiumtamt Bartın 
Belediye tahsildarı. Bayındır 
Koca Yayla Mek. Bq muallimi. Bip 
Belediye Jleiai. 
U-Jf.w.BHDM4a 
Muhuebei H. memuru. Bozcaada 
Jandarma kumandan vekili. Bozcaada 
Muhuebei H. Süvari tahsildarı. Çakın 
Seyyar ııbbat memuru. Çanıkble 

Muhuebei H. llüd6rll. .. 
Encümeni daimi bqkitibi. Çanıkble 
Daim! encümen balı. Çanakkale 
İatikW mektebi muallimi. .. 
Nafıa fen memuru. Çorum 
Mahkeme bul. Çorum 
Varidat kitibL Çarpmba 
Askerlik ıubni reiai. Çarpmba 
Frengi mücadele doktoru. .. 
İdarei H. tahsildarı. Çerkeı 
Eskipuat nahiye mildtıril. .. 
Kaymakam Çiçekdaiı 
Küllilköyük muallimi. Çiçekdaiı 

Belediye reisi. Çubuk 
Belediye kitibi " 
Gazi Mektebi muallimi. Ezine 
Maliye Varidat kitibi. n 

Belediye .... ip muavini. Edremit 
Hesap memuru. Eluıi 
Çifteler aygır depoeu mürebbial. Elkipbir 
Orman fen Kondokt6ril. " 
tdarei H. birinci daire tahsildarı. Erzincan 
Kız muallim Mek. Müd. muavini ve Beden Terbiye 

muallimi. Edime 
Ziraat fen memuru. Foça 
Tapu llüdilril Guiantep 
Tahlil 3 üncü ıube teblii memuru. Gaziantep 
Nilfua kltibi. Gaziantep 
Gümriik merkez Müd. 253 N. 1ı muhafaza Me. n 

" .. " Mabalebe katibi. Gaziantep 
Caiülltl köyü muallimi. Gerede 
Tapu memuru. Geyve 
Kaymakam. G6rdel 
GUmüt bilkilmet tabibi. Gilmilfbacıköy 
Karacaviran muallimi. Gihnlfbacıköy 
Malmiidürü. Hafik 
irenıi 11bbat memuru. Hafik 
Mubuebei H. memuru. .. 
lpaala muallimi. ., 
Adliye abat kitibi. Hendek 
Orman müblndiai Hendek 
J<aymakam Hozat 
Çal mildürii. P. T. T. tamir 
Nafıa Aruoa toföril. İçel 
Sahil nhbi,e memuru. İmros 
CUmhuriyet ilet. muallimi. tmros 
Mutemet. İnebolu 
:V.erkez mektebi muallimi. lnecCSl 
Hilmiye köyü muallimi. n 

ikinci daire lilvari tahaitdarı. İpsala 
Turpçular köyü ilk ilet. Maul. Vekili İpsala 
~ yoklama memuru. 
Tetkik memura. 
Ş. 4 Teblli memuru namsedi. 

.Maliye muhMebe kltilıii. Balmkay 
llaliye .. piyade tablildan Balmkay 

lSMl 

Ali RiA 
Niyui 
Recep 
Tacettin 
Adnan 
Remzi 

Şakir 

Kemal Hayri 
Demir Ferit 
Kemal 
Feyzi 
Münip 
Mehmet Remzi 
Ali Ulvi 

Halil 
Kemal 
Muuzez 
Sadık 

Osman Senai 
Hikmet 
lsmail Niyazi 
Saim 
Abdurrahman 
lluıtafa 

Emin 
Hasan Fehmi 
Cemil 
Salih 
Necip 
NUlret 

Ridvan 
Ali Aüattin 
Abdullah Hilmi 
Mehmet Ali 
Hüsnü Nuri 
Cemal 
Mehmet Ali 
Arif 
Mmaffer 
Tevfik 
Mediha 
lbaan Altay 
Afet 
I<i11til 
8-it --·uhar 

hmure 
.. ı:nan 
e1Nl Omer 
alih Zeki 

:a1it 
~nia 

brahim Ethem 

Omer 
Hakkı 

Hakkı 

Htinü 
Hıfn 

lltlllim 
Ferit 
Edip 
Hacı Mehmet 
Yusuf 
Alhttin 
Ahmet Hamdi 
Cemil 
Kalım 

Netet 
Adnan 

Kemal 
A. Sadi 
A. Kadri 
Ahmet Kemal 
Emin 
Refet 
Abdullah 
Yflmnll 

Sezai 
Ali Risa 
Ahmet 
Emin 
ismet 
Lutfi 

ADRESİ 

Ticareti Bahriye kontrol memuru. .. .. S. 1 liamn memuru 
n .. " .. .. 

Kamerbatun Maliye Ş. Tahail memuru. 
Galatuaray Maliye T. Ş. milaakkafat tahakkuk kitibi 
FerikiSy Maliye Ş. tahlil kitibL lıt. 

Tapu memuru. 
Sulh mahkemesi 1 inci hikimi 
Müddeiumumt. Çatalca 
Maliye tahsil Ş. veznedarı. 
Yenicami Ş. müsakkafat katibi. tat. 
Şebzadebaıı maliye müsakkafat kazanç Me. 
Aksaray Ş. tahsil teblii memuru. İstanbul 

,, kazanç memur muavini ,. 

Haydarı-ta Maliye Ş. teblli memuru. " 
Maliye Ş. tahsil kitibi. 
Maliye piyade tahsildarı. Kartal 
Sulh mahkemesi mübatiri. Kartal 
Orman fen memuru. Şile 
Ara tahrirat kitibi. Şile 
Beylerbeyi tahsil Ş. muamele kitibi 
Altuni zade maliye Ş. tahlil muavini. 

tat. Adliyesi eytam kitibi 
.. .. İcra tahsildarı 

Birinci ceza mahkemesi balı. lıt. Adliyesi 
3 üncü müatantik. latanbul adliyesi 
lıt. Adliyesi birinci ticaret mah. iza müliziml 

.. ,. ikinci ceza mahk. kitibi 

.. " Asliye ikinci hukuk llahk. katibi 

.. " Ağır ceza mahkemesi balından 

.. .. Müddei U. muavini. 
Ticaret Müd. kitibi. latanbul 
Merkez Baytarı. latanbul 
Y. mücadele baytarı. İıtanbul 
İktisat V. İhracat hukuk müpviri. Raportörü. 
Ticaret llüd. Şirketler daimt komiseri. lıt. 

· Nafıa fen memuru muavini. İstanbul 
Kadastro re11amı. latanbul 
Maarif emini. tıtanbul 
Murif Emaneti kitibi. İstanbul 
X:emerburcu Mek. muallimi. lıtanbul 
5 inci mektep muallimi. lıtanbul 
29 uncu ilk mektep muallimi. latanbul 
Kadutro heyeti lauı. İatanbul 
Kadastro reuamı. latanlftal 

• SMIW. • 
Tapu ressamı. • 
33 Uncil mektep maalltml letanbal 
Belediye yan itleri mild6rll. • 
Belediye iktisat itleri mildilril. lıtanbul 
Belediye mütebauısı. lıtanbul 
Sulh htkimi. İmik 
Sıhhat memuru. talk 
Tqh çay bqmuaJHmi Diyadin 
Poeta Tevziat memuru. Dartyol 
Kovacık nüfus memuru. Dursunbey 
Sahil mubafua il. 39 N. h Glmrilkler lmıir 
Gilmrilk M. memuru N. 411. Gilmrilkler tamir 
latiblik memuru. İnnir Def. 
Muamele memuru. lnnir 
tamir Def. memuru. 
İzmir Deft. tahlildan. 

lmıir Deft. tahsildarı. 

• • .. • .. Teblll memur muavini 
n ., ., 

İzmir Deft. Tapu memuru 
tamir Deft. tapu katibi 
Fen memuru. İzmir 
Sanayi mUmeyyisL İzmir 
Mudin müdUrU. İzmir Def. 
İzmir Def. icra Bq muavini. 
tamir Def. fen memuru 
tamir Def. mllesMMler komiseri 
lıt. belediyesi defteri kebir katibi. 
lst. belediyesi tofiSril 
Betiktat ıulh mahkemesi hlkimi 

Betiktq ıulh mahkemeli katibi 
Denb ticareti 1. ıube milmeyybi. latanbul 
Galata maliye Ş. tahall kltip muavini Beyoflu 
Emircln maliye tahıil memuru. Sarıyer 
Yalova Hacı Mehmet köyil Bqmualliml. 
Zat maaılan muhasebe kltlbi. İıtanbul 

Mıuırmner .. .. ., .. • 
Mehmet Eaa' Şile Alaca muallimi. 
M. Tevfik Silivri fener köyü muallimi. 
lbrahim Eminönü belediye kitibi. İıtanMıl 
Sedat Eminönü • kontrolörü, " 
Nuubi .. ., nesafet katibi. latanbul 
11. Fahri P. Kaymakam SC. 317.247. SN. 299 Ankara 
ReJİt Tayyare bintıqı11. SC. 1114. SN. S202 11.M.V. 
Hamdi .. yüzbqa11 SC. 332. 296. 11.11.V. 
Remd Topçu Ysb. SC. 331. S. SN. 3211. 11.11.V. Ankara 

Ferik Pertev SC. 315. 3. SN. 520 11.11.V. Ankara 
11. Emin Piyade Yzb. SC. 324. 453. M.M.V. SN. 7~ 
Ahmet Rlza Miralay. SC. 311. 214. SN. 1171 11.11.V. Ankara 
Ziya Piyade Yzb. SC. 336. 773 SN. 1470 11.M.V. Ankara 
ŞUkril S. 6 İmam. SC. 322. 14. SN. 140. M.M.V. Ankara 
llebmet Asım Maltepe askeri liaesinde Mllt. binbap. SC. 315. 64 
Galip S. 6 muamele memuru. SC. 310. 22. SN. 1949. M.M.V. 
Nurettin Topçu Ysb. SC. 333. S. SN. 2003 11.11.V. 

Piyade Xd. Yab. Sami SC. 327. 7. SN. 2918. 11.11.V. 
Mehmet lılannp SC. 1001 D.D.Y. Ankara 
HU.U latMyOD memuru. SC. 159. D.D.Y. Ankara 
Keun Tomaca lC. .1342. D.D.Y. Ankara 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
ISMI 

Abdullah Eyyilp 
lbrahim 
Mevlut 
Muharrem 

Ihsan 
Fahri 
Mes'ut Osman 
Mehmet Tevfik 
Muammer Hilmi 
Necmettin 
Girazkoviç 
Marina Vantora 

Sabiha 
Vasıf 

Osman 
Muzaffer 
Mehmet Sabit 
Hüseyin Hiltnl 
Ferit 
lsa Mustafa 
Halil 
lhaan 
Zeki Ahmet 
Fahri Hakkı 
Şevket 

Suat 
Velittin 
Kemal 
Nuif 
Behçet 
Hilleyin Ali 
Ali Risa 
lahak 
il. Sabri 
Şevki 

Nuri 
Omer 
HOanil 
llbeyyen 
ıwmı 
Nuun 
Ahmet 
Edip 
Bekir Avni 

Yuauf Ziya 
Sadriye 
Ahmet Lutfi 
Numiye 
Seyit Ahmet 
ömer Faruki 
Hikmet 
Halil Hilmi 

Mehmet Ali 
lelik 
Amir 
Naci 
HUwnettln 
Ziya 
Necati 
Hacı Ahmet 
Seyfi 
Kemal 
Adem Zinnur 
Hayri 
Ysb. Sabit 
1 Mis. Sabri 
Salih 
Yahya Şadi 
Muhittin 
A.Saim 
Tevfik 
Ahmet Hamdi 
Ahmet 
Faik 
Cuim 
Numl 

Mu har 
Imnail Hakla 
Sadi 
Nusret 
Refik 
Ferit 
Bahri 
M. Şükril 

Rqıp 

Namık 

Sabri 
Refet 
Mehmet Nuri 
Sellhattln 
Mustafa Adil 
Lutfl 
Aaım 

Talit 
Abdüllatif 
Muıtafa 

Hu.eyin 
lsmail 
Cevdet 
İbrahim Hilmi 
Mu har 
Vufi 
O. Nuri 
Nafia 
Numi 
Hasan 
Celil 
Halil 
Şevket 

Ethem 
Mehmet Hayri 
Ali Ria 
lilkrü 
HOanü 
Fuat 

ADRESİ 

ÇaVUf. SC. 8163 D.D.Y. Ankara 
Maranı~ SC. 8235. D.D.Y. Ankara 
Makasçı. SC. 4312. D.D.Y. Ankara 
Etfaiye memuru. Buca 

Belediye varidat müdürü. İzmir 
Belediye duhuliye kontrolörü. İzmir 
Belediye ikinci aınıf zabıta memuru. İzmir 
Belediye ikinci ıınıf zabıta memuru. İzmir 
Belediye karton katip muavini. 1zmir 
Belediye heyeti fenniye müdüril. İzmir 
Belediye etfaiye mildiir muavini. lmıir 

.. " malrinilti. !amir 
Belediye kabilesL tmdr 
Husul muhasebe katip lllllnlnt. İzmir 
Hususi muhuebe tabaildan. hmir 
P. T. T. Muhasebe katibi. 
P. T. T. Nazilli bat memuru. İzmir 
Posta T. Afyon memuru. İzmir 
Çalbaklan müdilril. P.T.T. İzmir 
Sıvacı. SC. 6255 D.D.Y. Ankara 
Filyos depo mildüril SC. 7712 D.D.Y. Ankara 
2340 N. 1ı polia. İıtanbul 
1 Mla. deniz Maye. llf. 11.M.V. Ankara 
Deniz Kay. Marmara OMiibabri K. SC. 7. 809 11.11.V. 
Çatalca müstahkem mevki muhasebecisi il. il. V. 
Denis muıı.ebeciliii mubuibi il • M. V. 

46 ıncı mektep muallimi Olklldar 
Sandık emini. Dadya 
Sıhhat memuru. Dadya 
Huaull muhasebe memuru. n.t,. 
Sıhhat ve t. 11. lllldtlril. Denisli 
Memleket hutahawf niaalye tabibi. Denizli 
Belediye katip w wwdan. Disce 
Belediye tabaildan. Dbce 
Zabatal belediye memura. Dllace 
Mubalebel H. memara. J>lsce 

.. • ,. .. .. .. 
llerku belediye elleel. Diyarbakır. 
HUkamet tabibi. .. 
Varidat tetkik memma. • 
llaarif eminllfi 11it1bi. .. 
Tahlil memuru. EleıJrirt 
Karaağaç köyil muallimi muavini. Ert.a 

Sunuaa muallimi muavini 
Yeplırmak muallimi. 
Belediye reiai. Edremit 

• ebesi ,. 
Sıhhiye memuru. ,. 
Huine avukatı. .. 
BüyUkdere tahlil kltlbf tn. 
ıtuanç yoklama memuru. İstanbul 
X:ısuç yoklama memun1. latanbul 
~ • Ş. 1 m6dlrtl. tatabal 
Def. ş. 4 müdürü. 1ıtan&al 
lst. Zat 1D1111lan llltl1ll 
Zat maaılan kltlbl. latanbul 
Zat ma•flan mutemedi. 

,, 
.. .. 

.. 
• 
• 

.. .. 
• 

• 
• ,. . ,, .. ,, 

Kaymakam. Cisre 

• 

Jandarma BL kumandanı Cisre 
Jan. Takım kumandam. Cbre 
4 Oncit daire tahlllclan. .. 
Hastahane idare memuru. Ceyhan 
Belediye sandık emini. Birecik 

• 
• 

Gilmriik llüd. muhuibi mesuHl ve venedan. Bodrum 
Gilmriik muayene memuru. Bodrum 
Gtimriik mubafua memuru. .. 
llaliye 'ftridat katibi. Bolvadin 
Tahlil memuru. Bor 
MalmUdilril. Garzan 
Orman milbendiai. Alaiye 
Sulh bakimi Adana 
Adliye icra memuru. Adana 
icra memuru. Bayındır. 
Belediye fen memuru Bayındır 
Seyyar llhlıat memuru. Bodrum 
Aıliye mahkemesi reiıl. Ersincan 
Merkez ilk tedrisat llUfettip. Erzurum. 
HükUmet tabibi Foça 

Gebze kaymabmı 
MalmüdUril. Geyve 
lzmir Def. Varidat müdüril. 
Komiserlik katibi. lzmir Def. 
Belediye masraf kltip muavini. lsmlr 
Belediye merkez baytarı. lsmlr 
Belediye reiı muavini. İzmir 
Mubuebei H. memuru. Çepne 

MalmüdUril. Çepne 
Çepne kaymakamı. 
Behramki nahiyesi varidat katibi. Di,.-büır 
Karaceban varidat katibi. Dimıi 
Nllfua memuru. Dadya 
Zabıt katibi. Er4ek 
Gilmrilk muayene memuru. Erelll Karadenls 
Lille taıı madeni milbendiai. Eüipbir 
Fen memuru. Antalya 
Orta mektep doktoru. Antalya 
Orman mühendisi il. Antalya 
Varidat kitibi. Antalya 
Muno.. muallimi. Antalya 
Nafıa makiniıti. 

Belediye imibat memuru. Antalya 
Belediye toföril " 
Amasya Maliye tetkik memuru. 
Orman fen kontrolöril Adana 
Kaymabm Kulp 
Mapavi au1h hllrimi. llise 
len Şahin Bey llek. Bq muallimı Gaziantep 
Kurtuluı Mektebi muallimi. Guiantep 
Kurtul ut .. .. • 

• 



28 ~ 4. 1939 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
1SM1 ADRES! 

S. Sabri 

Doğan 

Hayri 
Mustafa 
Om er 
Feruz 
Ahmet Muhlis 

M. Ali 
Ihsan 

Mehmet 
Nuri 
Muzaffer 
Mustafa 
Suat 
Sıtkı 

Fikret 
İbrahim 

l'evhide 
,Vahit 
Selahattin 
Veli 
Burhanettin 

"!ıfedia 
'l Mlz. Nadir f 
Nebahat Sacit 
'Ali Riza 

Omer 
Muzaffer 
Süleyman 
Şekür 

Fahri 
Hamdi 
Halit 
Mahmut 

Hulusi 
~zb. Muhsin Salih 

Galip 
Hatice 
ş. Turgut 

Baki 
Halide 
()sınan 

o.Nuri 
Selahattin 

lbsan 
A. Şükrü 
Şevki 
Salih 

J!uluıi 

llakkı Recai 

Cemal 
1. Fevzi 

~·Ahmet 
~.zb. Hail İbrahim 

Emin 
Makbule 
Şerif 

Lf uıuf Kemal 

"'6. Hadi 
Baharrin 
lbrahim Ethem 

Nazmi 
Mehmet Şevki 

M. Kemal 
lbrahim 
H. Gündüz 
ıFazıl Haluk 

Osman 
Reşit 

Hafız Ahmet 

Niyazi 

Muharrem 
Ahmet 
Ahmet 
Lut fi 
Kadri Bilal 
Meliha 

Suphi 
Şevket 

İbrahim 
Nüaret 

Ali Riza 
lsmail Suat 
Ziya 
lsmail Hakkı 

Ali Mustafa 
Cemil 

Hasan 
Ali 

Mustafa 
Fettah 
Edip 

Niyazi 
Nuri 
İzzet 

Hüseyin 
Emin 

Mustafa 
lrfan 
Cevdet 
Şaban 

Emin Daim 
Mes'ut 
Memduh 
Cemal 

Sadık 

Nihat 
Nedim 
Celal 
Hamdi 
Bahri 

İsmet Paşa mektebi başmuallimi. " 

c.~mhur.iyet mektebi muaJlimi. Gaziantep 
Cumhuny~t mektebi baş muallimi Gaziantep 
Mtıhasebeı Hususiye evkaf katibi. 

" " ,, Pul katibi. Gaziantep 
" ,, Vilayet katibi. ,, 
,, ,, Başkatibi 

t . t İ .. spırto ve · .!. Biga memuru Çanakkale 
Piyade Yzb. SC. 333. 89 SN. ;172 Ankara 

Piyade tahsildarı. Erdek 
Suvari tahsildarı. Erdek 
Gazi Mek. muallimi. Bartın 
Gazi Mek. muallimi. Bartın 

" " " ,, ,, 
" Namık Kemal 
" ,, 

,, ,, 

Kozlu ~ek. M~allimi 
Mithat Paşa ,, 

,, .. 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, Baş ,, ,, 

Bl. Kumandanı. Baskil 
Baskil baş muallimi. Baskil 
Maden nahiye müdürü. Bayburt 

Muhasebei H. tahsildarı. ,, 

" ,, ,, 
,, ,, ,, 

Mahalli muhasebe memuru. Bayramiç 
Bulancık Nahiye müdürü. Giresun 
Tahrirat katibi 

" Ağır ceza malı' mesi Başkatibi. Giresun 
Nafıa fen memuru. 

Muhasebei H. memuru. ,, 
Jan. Bl. Kumandanı. Giresun 
Mektupçu. ,, 
Muallim. Gümüşane 
İlk tedrisat ikinci mıntaka müfettişi Gümüşane 

Muallim. Gümüşane 

,, ,, 
" 

,, 
Küçük sıhaat memuru. Gümüşane 
Varidat katibi. ,, 
Muallim. Gümüşane 
İlk mektep muallimi. Gümüşane 
Muhasebei H. memuru. 

•• Tahsildarı. 

., Memuru. 
Belediye müfettişi. Gediz 

Tapu memuru. Gediz 

., 
,, 
,, 

Akçalan köyü Mek. muallimi. Gediz 
Givargürlek köyü Mek . ,, ,, 
Jandarma Bl. kumandanı. SC. 2527. Gediz 
Pazar oğlu belediye reisi. 
Belediye kabilesi 
Muhasebei H. Memuru. Gebze 

., 
,, 

Belediye katibi sandık emini ve evlenme memuru. 
Gebze 

Jandarma kumandanı Gebze 
Karapürçek nahiye müdürü. Gebze 
Kayalar nahiye müdürü. ,, 
Molla Fener nahiye müdürü. Gebze 

Muhasebei H. tahsildarı. Gebze 
Tuz inhisarı anbar memuru. ,, 
Maarif memuru. Gerçüş 
Hasankeyf Mek. muallimi. Gerçüş 
Kaymakam. Gerede 

Orman muamelat memuru. Gerede 
Belediye emrazi zühreviye tahakkuk memurn. İst. 

Belediye eınrazi zühreviye tahakkuk memuru. lst. 
Belediye ser veznedarı. İstanbul 

Belediye tesellüm nıemuru. ,, 
Belediye ehliyetname katibi. ,, 

,, müruriye katibi. ,, 
,, fen memuru İstanbul 
,, ,, 
,, Daktilosu. ,, 

,, Dahili tahakkuk memuru. İstanbul 
Dahili tahakkuk memuru. İstanbul 
Balıkhane memuru. İstanbul 
Belediye tahsildarı. İstanbul 

Sirkeci yoklama memuru. İstanbul 
Oktruva kontroJörü İstanbul 
Belediye mutemet ve muakkibi. İstanbul 
Makbuz katibi. (Belediye) İstanbul 

Belediye hademesi. İstanbul 
Belediye müdürü. ,, 

Fatih Maliye Ş. Tahakkuk katibi. İstanbul 
Fener Maliye Ş. Tahsil tebliğ memuru 

Fener Maliye Ş. Tahsil tebliğ memuru ,, 
Eyyüp Maliye Ş. tahakkuk muavini ,, 
Eyyüp Maliye Ş. tahsil memur namzedi. !st. 

Eyyüp ,, tahakkuk memuru. ,, 
,, ,, muavini ,, ,, ,, 

,. muavini ,, .. ,, ,. 
,, tebliğ memuru. ,, 

Fa;ih mal[~e Ş. tahsil katibi. İstanbul 
Edirnekapı Maliye Ş. Tahsil katibi. ,, 

,, " 
,, ,, ,, 

,, tahakkuk katibi. İstanbul 
,, 

,, ,, 
Yedikule tahsil Ş. muamele memuru. 

muavini ,, ,, ,, 
" ,, ,, 

,, tebliğ memuru. 
kontrolörü. 

Yedikule ta.ıı'~il ş. tahsil katibi. İstanbul. 
kazanr tahakkuk katibi. İstanbul ,, ,, :s 

Bekirbey mektebi başmuallimi. Gaziantep 
Şambayat nahiye müdürü. Gaziantep 
Sivarlı nahiye müdürü. Gaziantep 
Belveren nahiye müdürü. Gaziantep 

Keysun nahiye müdürü. ,, 

.SON 

IJ J LL'i~~~ 

U(US 

Vergi borçluları 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Verginin İhbarname 
Dosya 
No: sı 

Mükellefin 
adı ve adresi 

Senesi Nevi Miktarı No. sı 

14307 

14307 

,. 

13258 

13.258 

13258 

13258 

13258 

13258 

13258 

13258 

13258 

13258 

14307 

1232 

Erzurum mahallesi 
Yakup oğlu Salih 
Kal.aba köyünden 
57 No. 1ı evde mu
kim Akif oğlu Ra. 
nıazan 

Ankara Kalaba kö • 
yünden Veli oğlu 
Mümin. 
Kalaba köyünden 
37 No.lı evde mu -
kim Süleyman oğlu 
Ömer 
Erzurum mahalle -

sinde ve telsizlerde 
baytar müdürlü -
ğünde müstahdem 
Salih oğlu Refet ve 
kattieşi Osman 
Küçük Yozğat'ın -
Yenişeyh köyün -
den Cuma oğlu Ali 
Yenidoğan mahal -
lesi Rüstemağa so -
kak 16 No. da İsma-
il oğlu Şerif Ali 
Tabakhane börek -
çiler sokak 10 No .. 
da Ahmet oğlu Meh-
met. 
Yenidoğan mahal
lesi Ahmet oğlu İs
maiL 
Altındağ mahalle
si Yeni sokak 253 
No. da Mehmet oğ -
lu Abdülveli Özbek 

Duatepe mahallesi 
Mehmet oğlu 303 
doğumlu B1hri 

Çeşme mahallesi Se. 
yit oğlu Hacı 

Çankaya Leodomi 
köyünden Hasan 
oğlu Ahmet 

Altındağ mahalle -
sinde Kaya oğlu 

Aziz 

İstanbul - Beyoğlu 
Ankara Ata sokağı 
4 No. evde kayıtlı 
Abdullah kızı Hati
tice Saadetin kar -
deşi Sabahat Nazife 

tşi 

937 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

934 

937 

,, 

,, 

.. 

" 

Hayvanlar 

• I 

•• 

.. 

" 

,, 

,, 

,, 

" 

,, 

" 

" 

" 

Veraset 

Li. K. 

75 

1 80 

1 80 

1 80 

1 80 

1 80 

3 60 

1 80 

15 00 

00 75 

00 75 

o 75 

1 80 

7 50 

22 50 

2/2 

2/23 

2/25 

2/37 

1/100 

1/30 

1/95 

1/35 

2/62 

2/40 

1/74 

1/42 

2/1 

1/19 

10/52 

25156 Yenice mahallesi 936• Kazanç 4 02 53/ 10 
Mehmet Cemil, kundura 

tamircisi 

25156 Yenice mahallesi 937 ,, 8 59 8/59 
Mehmet Cemil kundura 

tamircisi 
25516 Kurtuluşta Celal Sebzeci 936 Kazanç 00 10 58/ 22 

11492 
24643 Koyun pazarında Fe- 938 ,, 78 50 85/ 82 

tullah oğlu Mehmet Aşçı 

24643 Koyunpazarında Fe 938 ,, 180 00 85/81 
tullah oğlu Mehmet Aşçı 

İkamet ve iş adreslerinde bulunmadıkları hakikatle tesbit ve zabıt varaka
lariyle tevsik olunan mükelleflere ait ihbarnameler hukuk usulü mahkeme
leri kanunu hükümlerine tevfikan ilanen tebliğ olunur. (1521) 11521 

Vilôyetler 

Arazöz pompası ve saire 
ah nacak 

Zonguldak Belediyeainden ı 

Sokakları sulamak için santrfujlu 
bir arazöz pompası ile mezbaha için 
bir depolu kompresör alınacaktır. 
İsteklilerin 5. 5. 939 tarihine müsadif 
cuma gününe kadar teklif yapabil
mek üzere Zonguldak belediyesinden 
şartname istemeleri ilan olunur. 

(1425) 11418 

Dizel motorü ve saire 

a l ınacak 

Amaaya Belediye Reialiğinden 
1 - Amasya belediyesi elektrik 

santralına konulmak üzere yirmi beş 
beygir takatinde bir dizel motörü ile 
komple alternatör ve tevzi tablosu ve 
teferrüatı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Bu gurubun muhammen bedeli 
montaj işlerde dahil; olmak üzere 
dört bin yüz elli ve montaj işleri ha
riç olmak üzere üç bin beş yüz elli li
radır. 

3 - Talipler montaj işlerini der 
uhte etmek veya etmemekte ve tenzi
latı ona göre yapmakta muhayyerdir
ler. 

4 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbctinde 
verilecektir. 

masya belediyesinin daim1 encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

7 - Talip olanların ihale günü be
lediye encümeinide açık miinakasaya 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

(2590/ 1422) 11425 

Şose ve menfez yapllrllacak 
Malatya Vilayetinden : 

1 - Besni - Adıyaman yolu üze
rinde ve 32 +436 ve 28 f-095 ve 4o+ooo 
ila 40 + 095 kilometreler arasında yapı 
lacak şose ve üç adet menfez inşaatı 
10. ıt. 1939 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak: 
A - Hususi şartname, 
B - Hususi fenni şartname, 
C - Keşif ve silsilei fiyat, 
D - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi, 
E - Eksiltme şarnamesi, 
F - Mukavele projesi ve mütefer-

ri evrak. 
3 - 6. 5. 939 tarihine rastlıyan cu

martesi günü saat on ikide ihalesi ya 
pılacaktır. 

4 - Bu işin keşif bedeli 23294 li
ra 39 kuruş ve muvakkat teminat mik
tarı 1747 lira 8 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evet vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve Ticaret o
dası veesikası ibraz eylemeleri meş
ruttur. 

6 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimi: encümeni riyasetine tevdii la
zımdır. 

7 - Fazla tafsilat alamak isteyen
ler vilayet daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. (1430) 11432 

Okul bi nası inşaatı 

tekemmül etmemiş olmasından tekrar 
eksiltmeye konulan iş Giresun vila
yet merkezinde kargir ve betonarme 
kısımlariyle çatısı yapılmış olan 10 
dersaneli ilk okul binasının ahşap sı
va boya ve sair kısımlarının inşası

dır. 
Keşif bedeli 20153 lira beş kuruş-

tur. 
Z - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename, bayındırlık iş

leri genel şartnamesi, 
C - Fenni hususi şartnamelerle 

proje, 
İsteyenler bu evrak ve şartnameleri 

bedelsiz olarak Giresun nafıa daire
sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6. 5. 939 cumartesi 
saat 12 de husust muhasebe müdürlü
ğü binasında toplanacak olan vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 -- Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1511 lira 48 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup göıterme· 
si lazımdır. 

A - Cari seneye ait ticaret odası 
vesikası, 

B - Ehilyet vesikası, 
Ehilyet vesikası alabilmek için is

teklinin elindeki referanslarla ihale 
gününden en az sekiz gün evel isti
da ile vilayet makamına müracaat et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar vilayet daimi encÜ· 
meni reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (1453) 11452 

Su tesisatı 
Siirt Belediye:;indcn : 

1 - Usulii dairesinde ilan edilmiş 
ve Siirt belediye encümeninde ihale
si yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan 
Siirt şehrine ihale edilecek suya ait 
eksiltmeye nisanın 20 inci günün saat 
11 kadar talip zuhur etmediğinden i
hale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 120000 lira olup 
2490 sayılı kanunun 16-17 ci maddele
rine uygun 705 liralık muvakkat te -
minat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edi
lecek bedeller haddi layık bulundu -
ğu takdirde ihale 20-5-939 gününe 
rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Siirt belediye encümeninde yapıla -
caktır. Şartnameler altı lira mukabi -
linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat 
almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Siirt belediye: 
sine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1496) 11467 

Hükumet konağı yaptırila<ak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmi

ye k~ulan iş 37796 lira 25 kuruş ke· 
şif bedelli Gelibolu hükümet konağı 
tekmil inşaatıdır. 

2 - Müteahhit mayıs 938 nihaye
fine kadar asgari 3000 liralık iş yapma 
ğa mecbur olup bu para 938 yılı büt
çesine mevzu tahsisattan ve müteba
kisi de 939 yılı bütçesindeki tahsisa· 
tından ödenecektir. 

3 - İhale 11 5. 939 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 15 de Nafıa 
müdürlilğü binasında toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tıı. 
liplerin 2834 lira 72 kuruşluk muvak
kat teminat yatırmaları ve ihale ta· 
rihinden bir hafta evel vilayet maka
mına müracaatla alacakları ehliyet 
vesikası ile 939 yılı Ticaret odasına 

ait vesikasını komisyona ibraz etme
leri l azımdır. 

5 - Bu işe ait keşif evrakı ve şart 
nameler Nafıa mlidürlüğünde para
sız olarak görülebilir. 2739/1500) 

11494 

l>azarhkla mezbaha yaphnlacak 
Tekirdağ Belediyesinden : 

Kapalı zarf us liyle eksiltmeye ko
nulan vt:. 28.23 lira bedeli keşfi bulu
nan mezbaha binası h~kkındaki vaki 
teklif haddi layik görülmediğinden 
bir ay içinde pazarlıkla yaptınlaca
ğından isteklilerin 23. 5. 939 salt gü
nü saat 15 e kadar Tekirdağ belediye 
reisliğine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (2797/ 1534) 11523 

Şose tômiri 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den : 

11-

F - Keşif cetveli metraj cetveli ve 
fiyat bordrosu, 

G - Malzeme grafiği, 
İstekliler bu ş::. ~nameleri ve evrakı 

Çanakkale Nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 18 5. 939 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat 15 de Nafıa mü· 
dürlügü binasında toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat müddeti mukavele tari· 
hinden itibaren 1180 iş günüdür. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün 
den nihayet 8 gün eveline kadar vi
Iayet makamına müracaatla alacakla
rı ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yı
lına ait ticaret odası vesikasını komis 
yona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olmaları lazımdır. 

Postadaki olan gecikmeler kabul e· 
dilme;.. (~808 1536) 1ı525 

Pazarhk ilônı 
Eskişehir Nafıa Müdiırlüğün

den : 
24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zü
hur etmiyen Eskişehir - Sivrihisar 
yolunun 13 -l 000 - 21+920 kilomet
releri arasında 19094,60 lira keşif be
delli şose esaslı tamiratı 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
ve evelce ilan edilen şerait dairesin
de bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl· 
mıştır. İsteklilerin şartnamede yazılı 
vesikaları hamilen viiayet daimi en· 
cümenine müracaatları. 11530 

Şose tamiratı 
Eskİ§ehir Nafıa Müdürlüğün• 

edn: 
24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zü
yolunun 27 ;- 000 - 30 , 700 ki • 
lometreleri arasında ( 14 779.44 ) li
ra keşif bedelli şose esaslı tami 
rtı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesine tevfikan ve evelce i 
lan edilen şerait dairesinde bir ay 
müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. İs
teklilerin şartnamede yazılı vesikala
rı hamilen vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 11531 

Pazarhkla eksiltme ilam 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden& 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse
ride yeniden yapılacak olan ve talip 
zuhur etmediğinden dolayı bir ay müd 
detle pazarlığa konulan Keyseri hü
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahit fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olınak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırı lacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Silsilei fiyat, 
B - Fenni ve hususi şartname, 
C - Rayiç, 
D - İhracat fiynt cetveli, 

. E -:--- Mukavele, projesi, bayındırlık 
ışlerı genel şartnamesi, 

F--: Yapı işleri umumi, fenni şart
?amesı~ şose ve kargir inşaat tcsviye
ı turabıye fenni şartnamesi 

5 - İstekliler: bu evrak~ Kayseri 
Naıfa müdürlüğünde görebilirler. 

6 -Muvakkat teminat (7030) lira· 
dır. 

. 7. - Eksiltme müddeti 21. S. 939 ta
rıhınde hitam bulacaktır. Talip olan-
ların ~u .~ar:~~~ kadar ve her gün Na
fıa mudurlugı.ine müracaat edebilir-
ler. 11532 

Satıhk çam ağacı 
Antalya Orm M."d'" ı··w·· an u ur ugun-

den: 

1 - Antalya'nın Korkudeli kazası
na bağlı Hacıbekar - Samas devlet or· 
manından bir sene müddetle satılığa 
çıkarılan (2324) metre mikap gayri 
mamul çam ağacı on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle arttumıya 
konulmuştur. 

2 - Arttırma 6. 5. 939 tarihine mü· 
sadif cumartesi günü saat 10 da An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamUI metre mikabı (490) kuruş 
tur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak 
kale - Balya yolunun 1 +000-15+030 
kilometreleri arasındaki 13265 metre
lik şo.se tamiratı esasiyesi olup keşif 
bedelı 29011 lira 65 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesa
biyle {854) lira 7 kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun mu
vakkat 6 ıncı maddesi mucibince ma
halli ihtiyacı karşılamak için yapıla

caktır. 
6 - Teklif mektuplaıı 6. 5. 939 gü

nü saat 9 da Antalya orman idaresin
deki satış komisyonu başkanlığına be
hemhal verilmiş bulunacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 
şunlardır 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 

5 - Keşifname ve fenni şartname
lerle münakasa şartnamesinin suret
leri arzu edenlere bedelsiz olarak gön 
derilir. 

6 - İliale 10 mayıs 1939 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat .15 te A-

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Evclce kapalı zarf usuliyle ek

siltmeye konulduğu halde ilanların 

D - Tesviyei türabiye, şose ve kar 
gir inşaata ait fenni şartname, 

E - Hususi ve fenni şartname, 

7 - Şartname ve mukaveJenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya Or
man çevirge müdürlüğüne müracaat 
tarı. (2838/1549) 11533 
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.................................................................................. ~ 

:• g' n 8ıh..,.ılilld• t lluhammen B. Muvakkat teminat 
Cinai MıhıJJffi Ada Panel • Lire Ku. Lira Ku. 

------ --
~ hane Duatepe 285 17 15 00 1 25 

• • 285 11 20 00 1 50 
• .. 285 28 20 00 1 50 
Yubrde mghamııwm bedelleri yanlı abfap hanelerin enbn arttırma 

mnıile •tılacdtır. İhaleleri 1-V-939 puuteli clntl aat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin imar llOdilrliliUnde mütqelçldl komisyona müracaatları. 11352 

DAKTİLO KURSU 
2 inci DEVRE 

Ankara Tecim Lisesi Direktörlü§ünden : 
Lieenis lti•emda ikinci dewe daktilo lmna. 2. V. 1939 
tarihinde~. ICaJJt ••kabul her sün aaat 9 - 12 
uumda Japlbr. En u ilk okula bitirenler kabul ohamr. 
Deni. ichl lcret alınmaz. (1523) 11501 

3 kalem giyim esyası alınacak 
............ Olmha ..... ,..t ~a•ad•• ı 

Ahnacak Beberinln tahmin 
Ah111alr eıyamn nevi miktarı edilen fiyatı 

..,.. ,......_ - 3.0G kurut 138 37 
Atlet fuil• 500 es • 
..,.. la8tik ayakbbı 300 2,50 • 

11,..ı BilıtJer Okulu taletiai lçiD ,,.atda neyi ft miktarı yuıh Gç 
lralem &IJim ll)'Ul açık eksiltme ile latln ılınecalrtır. Ebiltme ıM-939 
cama ,anB wt 15 te Ankara Me~pler llubaebecllili bılDM•nda yapıla
caktır. Beherinin muhammen fiyatlariyle ilk teminat JUlruda yuıhdu. 
---- ft fU1Dame ber ,un okulda &lrtllebillr. (1311) 11327 

Derince tahmil ve ameliyesinin tasnif ve fiatı 
D. D. Yollan Satm Alma Komia JODUIMiaa ı 

Muhtelif 
Mlden kömüril 
krom ve emaali 
dökme cevher 

Beher Kok kömUril 
Tonu Briket 

Beher 
Tonu. 

malzeme 
etya ve Beher 
emtia Tonu 

AMELİYENiN NEVİ Ton Ku. Ton. Ku. Ton. Ku. 

1 - Anbar dahilinde supalana buırlamak ve vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak veya hab ve yahut iıtif yapmak bu ameliyede 
nbtım veya silo iıkeleaine veya vapur ıüverteaine vermek ve 
bırakmak da dahildir. Ve mütekabilen. 

Miden kömürü ve 
eımali dökme 
Cevher 10 
Krom 15 

2 - Supalandan açık vaıona tahmil ve mütekabilende vagondan 
aupalan ve idare vinci ile vagondan denize vermek veya mUteka· 
bilen denizden almak. 

3-Vinç ittiraki olmakaızın nhtım veya ıilo iskelesine veya güver. 
teden alarak vaıona tahmil etmek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve iıtif etmek ve müteka
bilen 

5 - Silo iıkeleıine yanapnıf vapur cüvertesinden veya ıilo iıkele • 
ıinden nakil ve yerlettirmek. 

15- Vinç ittiraki olmakıızın vagondan tahliye ve açık araziye mağa
nlara nakil ve iıtif miltekabilen 

7 - Vagondan idare vinciyle açık araziye tahliye iıtif ve mütekabi
len 

8 - Vinçıiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık ile ve el ile 
çıkarılarak vagona tahmil açık araziye matazaıara nakil ve istif 
etmek ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla tahliye 

10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

46407 

215189 4,5 

44993 17 

12325 23 

5 

25140 8 

7 

269 20 

20411 

268 18 

18 120 

23 23 

4992 9 

55215 22 117715 14 

23 975 18 

16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

7 9 

(25595) lira 9 kurut muhammen bedeli bulunan 17-4-939 da mlinalcasa11 icra edileceği evelce ilin edilen ve bil&bare &örülen lüzuma mebni feab olumm 
Derince limanı tahmil ve tahliye iti bu kere kapalı zarf uıuliyle tekrar eksilt meye konmuıtur. Ekıiltme 15-5-939 tarihine müaadif pazartesi cUnü .,.t U 
de Haydarpap ıar binası dahilinde 1 inci itletme komiıyonu tarafından yapı lacaktır. Taliplerin (1919) lira (153) kurut muvakkat teminat ile aynı gün IUt 
10 a kadar komiıyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lizımdır. Bu ite ait prtname Haydarpap liman batmüfettitliiinden parasız olarak alınabi • 
lir ... 2807" 11514 

Satıhk ankaz 
Ankara Belecliyeaindea ı 

Cinıi Mahallesi Ada Parsel Mu. Bedeli %7.5 T. minatı 
Lilra. Ku. LirL Ku. 

Abpp hane Duatepe. 285 22 550 00 41 25 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı (15) kapı numaralı ahpp hanenin en

kuı arttırma ıuretiyle satılac:alrtır. İhaleai 8.V.939 puartesi cünü uat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin imar müdilrlilğilnde müteıekldl komiıyona mü-
racaatları. (1462) 11474 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. Polatlı Saib Halmk Mahkeme
aindea ı 

t•hlwlar ldanelae balede Polat· 
_ ,,...._ •• •l•..-dlct. • - Tı nıemuru Ahmet Öztüzü'nün eski 
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr memur Ahmet Paluoilu aleyhine aç

iSonsu.z mücadelei 

tıtı 247 lira 50 kuruı tuminat divan

...--satıhk --.... nın kaybolan müddeaaleyh ııyabmda 
yapılan durupnaaı 10nucunda: 

Döşeme parkesi Mahkeme divanhanesine tilik edilmit 
olan iliında tafıilen yazılı olduiu üze 
re 1701 uyılı kanunun mevaddı mahau 

Muhtelif demir, levha ve sQç ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alına Komiayonund- ı 

Ait olduğu liıte No.lan biza11nda cinı, miktar, muhammen bedel .e mu• 
vakkat teminatları yazılı muhtelif demir, demir levha ve kazan uçlan 13-6-
1939 ub günü saat 15 den itibaren sıruiyle ayn ayn ihale edilmek üzere" 
kapalı zarf uıujit ile Ankarada idare binasında utın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin her liste hizuında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14) e kadar b
miıyon reialifine vermeleri lhımdır . 
Şartnameler (631) kiırup Ankara ve Haydarpap veznelerinde latllmak • 

tadır. (14M) Uftl 
'Mulaindften Matalfbt 

Liate Miktarı Bedel Temiaat 
No. CtNSt Ton Lira X. Lira lL 

1 
2 
3 
4 

Yuvarlak demir 
Yauı ve köte demirleri 
llilfekkel demirler 
Levha ve kazan açları 

1735,000 
1485,000 
1405,000 
2246,G30 

147.475,00 
1215.225,00 
147.525,00 
235.833,15 

1.623.75 
7.$61,25 
8.626,25 

13.041,66 
11519 Ankarada on senedir kurumut 

Karaapç ve diJbudaktan ma -
mOl 1450 m2 parke, toptan veya' 
perakende, satılıktır. Yenitehir 

suiyle 1918 aayılı. kanunun 25/1 nci ----------------~--------

posta kutuau 1029 a müracaat. 
1493 

fıkraaı mucibince heyeti mahauaun-
ca tayin olunan 8 phııtaki (113) lira 
(50) kurut para cemının memuriyet 
vuifeaini ifada ihmal ve teeeyyübll 
neticesi müruru umana utramuına 

------------- ft bu suretle babız bir hareketle ida
renin mutazarrır olmuına eebeiyet 

Terziler cemiyetinden : verdiii sabit cörillen dlva 01unanc1an 
bu paranın borçlar kanununun 41 inci 

7 mayıı pazar aaat 10 da Sa- maddeıi mucibince tamıinen bittah
~-naflar eem· et• b" ail Polatlı lnhiurlar idare.ı vuwi-manpazan ~ .,. 1 I• '"dLH 

da lik umumi •-lanb ne yatınlmaına " 5 liradala omru 
naam aene -... muarmnm ..,..,ıne" fenpta 1ı1wn 
yapılacajnıclan Bayan ve Bay fazlaya taallük eden divanın sukutuna 
bütün terzi arkadqlarm bebe- ve (1164) kurut diva masrafının yarı-ı 
mehal ıelmeleri rica olunur• ıının '" (227) lnınat barcın clha olu-

1488 nana aidiyetine 12. 4. 939 da 939/ 102 
------------- sayı ile din olama 11yabmda karar 

D O K T O R ••• verildiiinden yeri ve yurdu belll ol-

A f K k mayan mumaileyhin usulün 144 8ncil sa orya maddesi mucibince tarihi illndan iti-

ri, Saç. TenuW butalıkları 

Uteha•••· Belediye eırumda 
EHBER apartmanı ... t 15 • 49 

baren bir ay içinde ba karar aleyhin
de temyiz yoluna mtlracaat edebilece
ii mezkOr karar lktizuından bulun
dulu teblif IN!bnnna blm olmak 0-

------------- ı sere illn olunur. 1495 

iş ihtil6flar1 hakkında 
İktisat Vekaleti İs Dairesi 

Birinci bölge A irli§inden : 
3008 •yılı it kanununa tlbl tutulan ltyerlerinde iperenle itçiler arasın

da çıkacak tek batlı veya toplulukla it ihtillflannı aynı kanunun 78 inci 
maddesi hükmüne tevfikan ulqtırmaya çalıpaak aclevini yapmü Osere 31 

INl)'J• 1939 akpmına kadar "Mümessil işçiler'in,, seçilmesi 
ve bunlann 15 haziran 1939 tarihinden itibaren vazifeye batlamaları, remn! p 
zetenin 24 mart 1939 tarihli ve 4165 uyılı nüahumda netredilen ••tt illtillf • 
lanm uzlqtırma ve tahkim nin..........U" bükümleri iktizuındadır. 

AmirliiimU tarafından it kanunu tilmulüne alınmıt olan ityerlerinde bu 
niz•mnamenin hllkilmleri dairesinde seçim muamelelerinin 31 • mayıı. 1919 
akpmına kadar ikmal edilmesi ve anılan ninmnamenin 11 inci macldnlae 
göre seçim heyeti tarafından tanzim kılınacak ya.,. ile 15 inci madde9iae 
tevfikan yapılan intihabın neticesini bildiren '1eeçim mubatau"nm it .e
renler tarafından diler ilpli makamlara ve dairemize derhal ı&ıderilmeei 

10.sumu allkadarlara teblii olunur. (1545) ıısaa 

KİREÇ PASTI L KATRAN HAKKI Olmüriilderi ki • 
kiinden keeer tec

riibelidir 

d===============-====:!t=' ======================================;: ~ 

Kütahya kireci nami,.te manıf 
en temb J61uek randıman Yeren 

poea kam " tat sair ecnebi .... 
nddan iri kireç yabm HÜMJİD 
Orak ticanthaneaincle bulunur. 

-------------------- Tel: 2078 1117 

n aat yapanlara 
Yeni Sinemada 

Bu gün bu gece 
Halk ve Suı Sinemalarında 

• •tı- yapı yapa m ftdm1i. en ula. en tutkun ft 1anetU. yUade 
içten .lula fire 'ftrlllU. en acm. ldnç 14 lenedenberi denemn•ı olan (Os
pnel feaal Kireci) clir. Beyadıp ft .. ~ büarü çir8k .,. 
llof WnçJer lımllınmahm te1rumns. 

..._. 0.pnel Posta mddeal No. as Tel: 25A 12n 

...... 11111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı1a • = - -I ULUS PİYANGO GİŞESİ § 
1 Yeni tertip biletlerini •tmela batl••qta. Ba defa da ta- § 
E liinizi ULUS GIŞESl'Delen deneyiniz. Amorti n ikrami1• i = 
! t. dert.al .erilir. Aclrea: U L US me~ Yeni Sinmna- 5 

7UJDc1a tiltüDcü Ali Tümea.. 1498 5 -.... ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r' 

u L u a - 20. iaci ~ - Mo: 6369 

lmtlyu tahlbl 
Rmwttlu 1t1mi1 SUNER 

Umaml netriyatı idare eden 
Yuı itleri 111Wtır8 

Mlmtu P .. FENllC 
UWS 8a ıaılf'I ANKARA 

llatbM mlıllrl ı All - BAIS•.JI 

Dilnya patinaj pmplyonu 
Sonya Hennie 

ahı en 80D çnirdill bıllyllr eter 

KUTUP YILDIZI 
Nefil muaild, ıcss kamaftıncı reYI 
uhneleriyle besenmif Anenin en 
muvaffak flbni 

Senular : 
14.45 • 16,45 • 18,45 pce 21 de 

BU GON BU GECE 

ÜÇ AH BAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 
T••••n Ttirlrçe Sizlü büyük komedi 

s.u.. eaatleri: Halk 14.30 - 18.30. 18.30- Gece: 21 ... 
Su 14 - 18. 18 - Gece: 20,30 ela 

Halk einetnaıında 12.15 de ucu matinede: Caniler elinde eair 
Suı • 12 de ,. " Uç Ahbap Çavuflar Harbe pdiyor 

YENi Sinemada YENi VARYETE NUMARALARINI n methur lapan1ol damizü 
JULIA REYES'i mutl•b sirmeliainb. 


