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• 
Italya Arnavutluğu İşgal edecek 

Çok feci bir kaza 
• 1 

Irak Kıralı Birinci Gazi 
feci bir otomobil 

kazasına kurban oldu 
Birinci 

çok 

ölümü her tarafta Gazi'nin 

büyük bir acı uyandırdı 

Dün ıehrimize gelen ve Irak Kıralı Sa Majeste Birinci Gazi'·nin, 
bir otomobil kazası neticesinde vefat ettiğini bildiren haber bütün 
muhitlerde pek acı bir teessür uyandırmıtır. Derhal bayraklar 
yanya indirilmittir. 

Iralı Kıralı mütecıella 
Birinci Gazi 

Eniyi 
düsturlar .. 

F. R. ATAY 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü Naib 
Kıral Abdül - İlah'a içten taziyetleri
ni bildiren bir telgraf çekmişlerdir. 

Başvekil Doktor Refik Saydam ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu da 
dost ve kardeş Irak'ın başvekil ve ha
riciye nazırı Nuri Sait Paşaya Türki· 
ye hükümetinin ve türk milletinin te
essür ve taziyetlerini bildiren birer 
telgraf yollamışlardır. 

Saadabat paktı devletlerinden olan 
(Sonu 7 inci say! ada) 

l ('"'"' "'""""' '""'''" ""'" '"""'",,, .. , 
C. H. P. Meclis 

Grupunda 
B. Saraçoğlu Harici 

1 
vaziyeti izah etti 
Ankara, 4 a.a. - Cümhuri

İ yet Halk Partisi Büyük Millet 
Meclisi grupu bugün- 4. 4. 939-
öğleden sonra aaat 15 te Sey• 
han Mebusu Hilmi Uran'ın re
isliğinde toplandı. 

Evt:Y..• , .. lcşam, masamın üstün- ı 
de, Uluı ta çın ... ,ı bir arkadaşı-
mızın pek mesut ır '"-rini bul
dum. [1] Bu eserde Milli :ı~ '•
met lnönü'nün 1920 den 1939 a, 
yani Erkanıharbiyei Umumiye 
Reisliğinden Cümhurreisliğine 
kadar söylemiş olduğu nutuklar
dan seçilme fıkralar toplanmıt
tır. Milli Şefimiz, diğer vasıfla -
rından baıka, büyük hatip ve fi. 
kir adamımızdır. Fakat nutukla
rında ve yazılarında hepimizi? 
gıpta ettiğimiz üsliib~nu da~ı, 
ıene hepimize ahlak, sa.y _ve hız. 
illet düsturları vermek ıçın kul -
lanmıştır. Bu nutuk parçaların -
dan yalnız biz derı almakla kal
IDıyacağız"': onlar bir vatanper -
\>erlik edebiyatının her ~ama~ 
Yüksek örnekleri olarak zıkredı
lecektir. 

Söz alan Hariciye Vekili
miz Şükrü Saraçoğlu'nun B. M. 
Meclisinin tecdidi intihap faaı
lası eanaamda cereyan eden 
dünya aiyaaeti ve Bükret'le 
toplanan Balkan antantı mü
zakereleriyle Bulgar Baıvekili 
ekseli.na Köseivanof'un Anka
ra'yı ziyareti hakkında tafsilen 
.. --..:ti~i izahatı ve bazı aza ta-

Kitabın ilk ıayf asındaki söz· 
den başlayrnız: " ... Bizler, baba 
oğul yanyana cephede, ve ana 
kız yanyana Anadolu yollarında 
hizmet istediğimiz vatandaşlara, 
layık oldukları ve vadettiğimiz 
neticeleri göstermek için yaşıyo· 
ruz!,, 

Battan nihayete kadar ı bütün 
nutuklarda göze çarpan hususi -
Yetlerden biri, hiç yanılmıya~ 
Prensipler inıicamıdır. Belli kı 
bütün eıas fikirler herhangi bir 
tadiıeyi kartılam,ak için icap 

rafından •.-ırulan auallere ait 
cevapları grup tarafından ala
ka ile dinlenerek taavip edil
miı ve celseye nihayet veril
miştir. 

\.._....._ ........................................ .., 

r 
Nafıa Vekili general Ali Fuat CeİJsoy vekalet makamında 

Ticaret Vekili B. Ce:uni Erçin vekalet malıamında 

Muhabere Münakale ve Ticaret Vekaletleri 

İki Vekalete ait teşkilat 
kadroları hazırlanıyor 

.. 

Yeni Vekiller işe başladılar 

Bütün münakale işleri Denizbank da dahil 

olmak üzere Münakale Vekôletine geçti 

ikinci Refik Saydam kabinesi ile kurulmuş olan Muhabere ve 
Münakale Vekaleti ile Ticaret Vekaletinin teşkilat kanunları ha
zırlanmaktadır. Projelerin bu hafta içincle hükümetten Kamulaya 
ıevkedilmeıi beklenmektedir. 

Hususi olarak haber aldığımıza 
göre, vekaletlerin sayısının bir ka
nunla tahdit edilmemesi hakkındaki 

ana yasa değişikliğinden sonra, bit' 
kanun mevzuu olarak, yalnız vekalet-

terin teşkilat kanunlariyle kadroları 
kalmaktadır. Yeni kurulan iki veka • 
let bugün Nafıa ve lktısat Vekalet· 
terine bağlı olan bazı umum müdür-

( Sonu 8 ınci sayfada) 

.atırı söylenmemiştir. Bunlar, 
h~erden Cümhurreisliğine kadar 
kıç bir ~aman ıatmıyan deri~ 

anaat ıfadeleridir. Altlarındakı 
tarihleri siliniz· hepsini dün söy
tnmit kadar, tize ve kendisinin 
k ul~ra~nuz. Katı ve çetin haki-

6 ncı Büyük Millet Meclianin açılması münasebetiyle Ankara'da 
bulunan lııtanbul gazetecileri Ankara'daki meslektaılariyle beraber 
dün bir toplantı yapmıılardır. Bu toplantıda BQfvekil Dr. Refik Say
dam, Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoilu, Dahiliye Vekili B. Faik Ô1l.
trak bulunmuşlardır. Baıvelrilimiz Ve Vekillerimiz dahili Ve harici n-
aset hakkında gcuetecilerin sordukları ııuallere cevaplar vermişler 

~e bu mevı;ular üzerinde kendilerini tenvir etmişlerdir. Yukarıdaki 
resimde latanbul ga:aetecileriyle Ankara gazetecilerini Başvekil Dr. 
Refik Saydam, Hariciye ve Dahiliye Vekilleriyle beraber konuıurken 

\ Maarif V. Müsteıarhğı ve Orta 
Tedrisat Umum Müdürlüğü 
Açık bulunan Maarif Vekaleti müs· 

teşarlığı vekilliğine talim ve terbiye 
dairesi reisi Bay Ihsan Sungu, or
ta tedrisat umum müdürlüğü vekilli -
ğine de şube müdürlerinden B. Hayri 
tayin edilmişlerdir. 

atı bılmek ve ne kendimizi ne 
(Sonu ti inci sayfada) 

[lJ İımet İn.. • · · onunun vecızelerı.,. Toplı· ,,
0
-rüvor•unuz;. 

'- )'an: Cemal Kutay, o " 

6 veya 7 nisanda 

ltalyanlar Valona'da 
karaya (ıkacaklar 
Arnavutluk hükumeti 
mukavemet niyetinde 

Londra, 4 a.a. -
Royter'in diploma
tik muhabiri, ltal
ya'nın Arnavutlu
ğu işgal etmek ni
yeti hakkındaki şa 
yiaların, r e s rn i 
mahfillerin tekzip
lerine rağmen te 
eyyüt eder vazi· 
yette olduğunu bil 
dirmektedir. 

.J 

' 
l 

Sanıldığına gö· 
re, italyan asker· 
leri, hemen derhal 
Arnavutluğa gön
derilmek üzeredir 
ve hatta Brindizi 
mıntakasında 20000 
kadar asker şimdi

Arnavutluğun vaziyetini gösterir harita 

den tahşit edilmiş bulunmaktadır. 
İtalya, Arnavutluğu Kırat Zogo

nun muvafakati ile işgal edecek ve 
Arnavutluğu himayesi altına alacak· 
tır. 

ltalya Arnavutl.uiu 
lıaberdar etti 

Paris, 4. a .a. - Havas ajansı bildi-
riyor: Paris'e muhtelif kaynaklardan 

( Sonu 8. inci sayfada) 

B. Çemberleyn'in siyasetini tasvip eden hatipler 
B. Loyd Corc B. Eden B. Çörçil, B. Sinkler 

Bütün İngiliz partileri 
8. Çemberleyn'in yeni 

siyasetini tasvip ediyor 
Vaktiyle Napoleon'a karıı olduğu gibi 

İngiltere Almanyaya karşı bir 
koalisyon kurmağa çalışıyor 

B. Çemberleyn'den ııonra avam hamaraıırnda söı; alan muhtelif par
tilere menııup hatipler, bafvehilin yeni ııiyaııetini taııvip etmiıler

dir. (Yazıııı 8. inci ııoylamızdadır ). 

Atatürk'e 
hürmet ve 

tôzim hisleri 
Haber aldığımıza göre, dün Parti 

Grupu toplantısında bazı mebuslar 
İstanbul mebusu general Kazım Ka
rabekir'in bir İstanbul gazetesinde 
intişar eden beyanatı münasebetiyle 
söz almışlar, hadiseye teessüf etmiş
ler kendilerinden sonra kürsüye ge· 
len general Kazım Karabekir, Ata
türk'e daima hürmet ve tazim hisle· 
riyle merbut bulunduğunu, beyanatı· 
nın yanlış anlaşıldığını söylemiş ve 
en sonra söz alan Başvekil Dr. Re
fik Saydam'ın beyanatı grup heyetin
ce kafi görülerek mesele kapanmıştır. 

Saadôbat 
devletleri 
toplantısı 

lran Veliahdi'nin evlenme 
töreninde bulunacak heyet 

yakında hareket ediyor 
İran Veliahdi ile Mısır Kıralı Bi

rinci Faruk"un kız kardeşi Prensea 
Fevziye'nin düğün merasimi münaae· 
betiyle 21 nisanda Tahran'da büyük 

(Sonu 2 inci sayfada) 



İnsan ve kültür : 

Kuvvetli, emin ve zengin 
Türkiye 

Dünya hakkında bir fikir edin • 
me vasıtaları o kadar çok ki; gaze· 
teler, kitaplar, filmler, radyolar, 
cehalet'in muhafaza memurlarına 
hiç bir tarafta hiç bir gümrük öde • 
meden, arz ve tul daireleri istika
metinde her insan dimağına mallı • 
mat tatıyor. Bu malUmatI kendi ta· 
kip etmiyen, edenden itiliyor. Tek
nik, mesafe ve zamanı yendikçe, 
memleketler ve mitletler, ister iste
mez, hem biribirleri hakkında ma -
lumat edinmiye hem biribirlerine 
benzer bir hayat aürmiye mecbur
durlar. Hakim hayat ıekilleri, ileri 
hayat tekilleri olduğundan, son söz, 
ileri tekniğin, ileri kültürün, ileri 
fikrin ve ileri hayat ve insanındır. 

Bu neticeyi bazı tereddütler, ba· 
zı bocalamalar hatta bazı snbotaj • 
lar bir miktar geriye atsa da, mu
kadder olan, odur. 

Türk milleti, bunun yalnız böyle 
olduğuna inanan değil bunun böyle 
olmasını istiyen memleketler ara
sındadır. Milli kurtuluı mücadele -
siyle bu itin müstakil iradesini, ar
dısıra realize ettiği inkılaplarla bu 
işin doğru kararlarını, Atatürk ile 
bu itin dastani hamlesini, lnönü ile 
de, bu itin bilgiye ve hesaba da
yanan kati ve istikrarlı muvazene • 
!erini ortaya koymuştur. 

Dün, altıncı Büyük Millet Mec • 
lisi toplanmak ve Milli Şef'i yeni· 
den ve ittifakla devlet reisi seçmek
le, kuvetli, emin ve zengin Türkiye
yi yaratmak iıimize, hep aynı hızla 
devam edilmekte olduğunu teyit et
ti. 

Bu en genç meclisimizin önünde, 
timdi dört s nelik bir mesai devre
ai açılıyor. Dunya barııınm en teh
likede olduğu günlerde, memleket
le milletin inıasma süratle devam 
etmek ve dünya için olduğu kadar 
Türkiye için de lazım olan sulhu, 
gayet realist ve dikkatli fakat icap 
ederae idealist ve cüretli bir politi
ka ile masun bulundurmak lazım. 

En büyük devletler için bile, ri
cal imkanları mahdut, ve, barıım 
müdafaası, h rbı bir müddet için 
daha geriye tmak gibi gözükür
ken, harbi b zıları arasında müm • 
kün fakat kendimiz için içtinap e • 
dilebilir farzetmek, bir arzu olmak 
bakımından ne kadar güzel ve ye
rinde iıe, bir hesap tutturma bakı • 
mından o kadar zayıf bir ihtimal • 
dir. 

Türkiye, hem coğrafi durumu 

Hava gittikçe 

iyileşmektedir 

hem davasının içinde yatan yüksek 
İnsani değerler dolayısiyle, kendi 
sulh görüıü ile dünya sulh davası a
rasında sıkı bir münasebet bulun • 
duğunu gören bir memlekettir. 
Baıka memleketlerin sulh için lo -
knl ölçüde bir alakaları olmasına 
mukabil, Türkiye•nin kendi sulhu, 
Avrupa • Karadeniz • Akdeniz • Ö • 
nnsya•mn mürekkep sulh formülle· 
rine zaruri olarak bnğlıdır. 

Bunun cibi, Türkiye'nin kendine 
snğlam ve verimli bir ekonomi yara
tarak memleketin maddi ve manevi 
manzarasını kabil olan en büyük 
süratle değiıtirmesi, keza dünya 
ekonomisinin bir an evel bir kriz ve 
mücadele ekonomisi olmaktan çıka
rak bir anlaıına • geniıleme • inıa 
ekonomisi'ne inkılap eylemesine 
bağlıdır. 

Bir üçüncü bakımdan, Türkiye • 
nin yapmıı olduğu inkılaplarla is -
tihdaf ettiği en büyük gaye, elde et
mek istediği en yüksek mahsul, ye· 
ni türk insanıdır. Bu insanın nasıl 
olması lazım geldiğini gerek Ata -
türk gerek İnönü muhtelif vesile
lerle ve en keskin hatlarla tarif et
miılerdir. 

iki büyük Şefin milJet mefhumu 
l::ndar temiz emeğiyle teksirine baş
lanmıı olan bu İnsan, bilgili olacak· 
hr, hıziletli ve cesur olacaktır, müs
takil ve hür olacaktır. Ve bütün bu 
güzel vasıflarını, millete ve memle
lcetc.- karıı duyulacak bir mesuliyet 
terbiyesinde muvazeneye götürmüş 
olacaktır. 

Fertçe ve milletçe, hakka teca -
vüz etmiycn ve hakkına tecavüz et
tinniyen bir türkü, hayal sahasın -
dan hakikat sahasına nakletmek i
çin yegane vasıta, onu bütün ıart
lnriyle medeni ve ileri bir camianın 
içinde yaıatmaktır. 

Demek oluyor ki, Türkiye'nin 
kültür davası da zaruri olarak, in
sanlığın kültür davası ile at başı gi
decektir. Türkiye için sulh'un bir 
temel direği de budur. Zira, hangi 
sulh tasavvur edilebilir ki, gayesi 
yüksek bir kültürün muhafazası ol
madıktan sonra, onun müdafaaya 
değer bir tarafı olsun? 

Altıncı Büyük Millet Meclisimi • 
zin İcraatını değil de icraatına hem 
ıebep hem gaye letkil edecek olan 
prensipleri, bilmiyonız, bu suretle 
ifade edebilmiı olduk mu? 

Burhan BELGE 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

15 günde 3787 ,ocuğa 

muhtelif yardım yaph 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi 16 • III - 939 tarihinden 
1 - IV - 939 tarihine kadar kuruma 
müracaat eden 374 çocuğu muayene ve 
tedavi, 420 çocuğun da dişleri muaye
ne ve tedavi edilmiş, 1271 ana ve ço -
cuk sıcak banyo almış ve 11 çocuğa 73 
lira 96 kuruş para yardımı, 1711 süt 
çocuğuna siıt damlasından 1080 kilo 
süt verilerek on lıcş gün zarfında 3780 
yavrunun sağlık ve sıhatine varılmış · 
tır. Hayırlı elini kimsesiz yavruların 

üzerinden eksik etmiyen Çocuk Esir· 
geme Kurumunun daha verimli çalış
ması için yılda bir lira verip kuruma 
üye yazılalım. 

Yeni meclisin 
encümenler 

• 
ruznamesı 

Altıncı Büyük Millet Meclisinin 
encümenler ruznamesi hazırlanmıştır. 
Beşinci Kamutay, son faaliyet sene
sinde birçok mühim kanunlar çıkar
mış ve hükümetten gelen projelerin 
hemen hemen ekserisini neticelendir
miş olduğundan yeni ruznamede ad
liye ve dahiliye encümenlerinden m'ü 
rekkep muhtelit encümen ile, adliye 
ve teşkilatı esasiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümence tetkik 
edilecek maddeler bulunmaktadır. 

Adliye encümeni ruznamesinde, u
mumi harp senelerinde ihracat ve ih
tikarı men heyetlerinde bulunan es
ki ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve 
merhum Mustafa Şeref Ozkanla ar· 
kadaşları hakkında kati karar veril -
mesine dair hükümet müzakeresiyle 
24 ölüm cezası hakkında tezkere var
dır. 

Arzuhal encümeninin ruznamesin
de ise dört muhtelif madde bulun
maktadır. Adliye ve Dahiliye Eneli -
menlerinden mürekkep muhtelit en -
cümen ruznamesinde birer; adliye ve 
teşkilatı esasiye encümenlerinden mil 
rekkep muhtelit encümende ise on 
mebusumuzun teşrii masuniyetlerinin 
kaldırılmasını istiyen muhtelif evrak 
vardır. 

Hiikiimsiiz kalun evr<ık 
Diğer taraftan Büyük Millet Mec-

lisine, bir mart 935 tarihinde, dahili 
nizamnamenin 69 uncu maddesi mu
cibince hükümsüz kalan evrak da tes
bit edilmiştir. Bunların sayısı da 155 
kanun projesi, kanun teklifi, tefsir ve 
sairedir. 

Emlak Bankasına 
ait paralar 

Adliye Vekaleti, teşkilatına bir ta -
mim göndererek, muhafaza edilmek 
ve nemalandırılmak üzere Emlak ve 
Eytam Bankasına gönderilmesi lizım
gelen paraların geç gönderilmekte ol
duğunu bildirmiş ve 884 sayılı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu ile medeni 
kanunun velayet, vesayet ve miras hü
kümlerinin tatbikına dair nizamname 
hükümlerine göre Emlak ve Eytam 
Bankasına yatırılması lbımgelen kü -
çük mahcur ve gaiplere ait paraların 

vaktinde gönderilmesi hususuna dik -
kat edilmesini istemiştir. 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans· 

lar serisinden olmak üzere bugün sa
at 18 de, İstanbul üniversitesi fen fa -
kültesi fen doçenti Nusret Körkçüoğ
lu İzafiyet nazariyesinin bugünkü ha
li) mevzulu bir konferans verecektir. 
Bu konferansa herkes gelebilir. 

Tohum temizleme 
evleri 

Ziraat Vekaleti tohum temizleme 
evlerini arttırmıya karar vermiştir. 
Tohum temizleme evl rl kadrosuna 
bu sene yeniden 28 makinist 
başı ilave olunacaktır. 

Azınlık mcktf•plcrinde tiirkçe 
ınuallimliü;i 

İstifa etmek, başka vazifeye tayin 
edilmek, asker olmak, hastalanmak 
gibi sebeplerle özel türk, azınlık ve 
yabancı okullarında açılacak mual
limlikler inhiial vuku bulur bulmaz 
Maarfi vekaletine bildirlimesi karar
laştırılmıştır. 

Kaymakamlar 
arasında 

nakil ve tayinler 
Acıpayam kaymakamlığına Ankara 

maiyet memurlarından BB. Cemil Cal, 
Yenice kaymakamlığına Bursa mai -
yet memurlarından Kazım Gürel, Se
rik kaymakamlığına İstanbul maiyet 
memurlarından Hakkı Uygun, Mesu -
diye kaymakamlığına Manisa maiyet 
memurlarından Dündar Ege, Karasu 
kaymakamlığına Dörtyol kaymakamı 
Adil Çekeroğlu, Suşehri kaymakamlı
ğına Amasya maiyet memurlarından 
Kemal Eren, Hayrebolu kaymakamlı -
ğına İstanbul maiyet memurlarından 
Hayri Dişlioğlu, Beytü§§ebap kayma
kamlığına Garzan kaymakamı Suphi 
Batur, Beşiri kaymakamlığına sabık 
Beytüşşebap kaymakamı Necmi Ka -
taçları, Arapgir kaymakamlığına ma • 
halli idareler şube müdür muavinle -
rinden Emin Göksal, Garzan kayma • 
kamlığına Havza kaymakamı Şevket 
Eker, Daday kaymakamlığına Kasta
monu maiyet memurlarından Zeki O -
cakh, Hafik kaymakamlığına Daday 
kaymakamı Recep Aydın, Andırin 
kaymakamlığına Yalova kaymakamı 

Hüsnli Ergi, Havza kaymakamlığına 
Yusufeli kaymakamı Sadi Süer, Çınar 
kaymakamlığına Hadım kaymakamı 
Hazim Saygun, sicil ve muamelat u
mum müdürlüğü birinci şube muame· 
!at memurluğuna Küçük Yozgat nahi
ye müdürü Turgut Güneri tayin olun
mu1lardır. 

Köy muhtarları i(in yeni tedbirrer 
Vazifelerinin mahiyeti 'le ehemi

yeti itibariyle daimi ıurette işleri ba

şında kalmaları lazım ıelen köy muh 
tarlarının devlet dairelerine ve bil

hasasa karakollara ıık· sık çağırılma

ları, bir çok köy itlerinin zamanında 
görülmemesine meydan vermekte ve 
muhtarların gidip gelişlerinden mü
tevellit masrafları da köy bütçeleri
ne yükletilmektedir. Dahiliye veka
leti bu vaziyete bir ıon vermek üzere 
yeni bazı kararlar almıştır. Bu karar
lara göre köy muhtarları kanunların 

sarahatle gösterdikleri hususlar dı

şında dairelere ve karakollara çağı

rılmıyacaka, her hangi bir it hakkın
da malumat alınması lazım gelen ah
valde küçük mikyasta birer belediye 
demek olan köy idarelerinden yazı i
le izahat istenecektir. 

Maliyede bir tôyin / 

Maliye Vekaleti hesabına Belçika
ya giderek hukuıt doktorasını muvaf
fakiyetle veren, Ankara Hukuk Fa
kültesi mezunlarından B. Kemal Gür
soy, Maliye Vekaleti milli emlak şu
be müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bu 
kıymetli gencimize muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Bakırköy ve Kasımpaşa 

orta mektepleri 
245 kız ve 225 erkek talebesi bulu

nan Bakırköy orta mektebinin ayrı 

bın....ıa bulunan şubesinin ve 337 er
kek 519 k>•4alebesi bulunan Kasım
paşa orta mekteolhı .. •vrı binada bu
lunan şubesinin müstakil birer v~ ... 

mektep haline getirilmesi takarrür 
etmiştir. Bakırköy orta mektebi bi
rinci orta mektep, şubesi de ikinci 
orta mektep, Kaıumpa~ orta mekte
bi de birinci orta mektep §Ubesi ise 
ikinci orta mektep adlarını almışlar
dır. 

Malatya Bez Fabrikasında 

İnşaatın ilk kısmı 
bitti ve tecrübe 

işletmesine başlandı 
Yeni fabrikamız senede 10 milyon 
287 bin metre kadın kumaşı ve iki 
milyon 650 bin kilo iplik yapacak 
Beş yıllık sanayi planına dahil Malatya bez fabrikası inşaatmm 

mühim bir kısmı bitmiştir. Burada iplik imalatı, dokuma, boyama 
ve apre kısımları, dahili sıva, memurin, hastane ve kantin daire· 
leri ikmal edilmiştir. 

İlk defa 11 bin iğ ve 432 tezgahla 1 
kurulan bu fabrikamıza, bilahare 1 .. • 

memleket ihtiya~ı g.ö~ önünde: tutula- Barem uzer1nde 
rak İktısat Vekaletının kararıyle 15 
bin iğ daha ilave edilmiye başlanmış
tır. Tevsi kısmının bina inşaatı ve 
makinelerinin montajı da eylCıl niha · 
yetine kadar tamamen bitirilmiş ola -
caktır. İlk kısım şimdiden tecrübe iş· 
lemelerine başlamış bulunmaktadır. 

İlave olunan kısmın senelik istihsa -
latı vasati 18 numara üzerine l milyon 
608 bin kilo iplik olacaktır. Bunun pa
ra olarak tutarı 1,660,000 liradır. 

Serıelil• i.'(tilısal 

Malatya bez fabrikası, son yapıl· 
makta olan ilave kısmiyle birlikte 
günde iki ekiple çalışmak suretiyle 
senede 10.287.000 metre kumaş ve 
2.650.000 kilo iplik istihsal edecektir. 
Bu istihsalatın tutarı altı milyon türk 
lirasına baliğ olmaktadır. 

Yeni fabrikamızda günde iki ekiple 
2500 işçi çalışacaktır. 

ıllil)·mılarca liro )"ur'd<la 
k<1lcuxık 

Fabrika beheri 1600 beygir kuve -
tinde iki yüksek tazyikli buhar türbi
niyle işliyecek ve bilhassa halen ta -
mamen yabancı memleketlerden ithal 
etmekte olduğumuz fantazi kadın ku
maşı dokuyacaktır. Bu suretle her se· 
ne harice vermiye mecbur olduğumuz 
milyonlarca lira kıymetinde döviz 
memleketimizde kalacaktır. Fabrika -
nın senelik istihsalatı bugünkü he -
saplara göre yurdumuzun bütün ihti • 
yacını hemen tamamen karşılıyabile

cek kabiliyettedir. 

Muazzam tesiscıt 

yapllan yeni tetkikler 
Hükümetin, yeni barem kan.unu 

projesi üzerinde bazı tetkik ve ilave
ler yaymak üzere projeyi geri aldığı
nı haber vermiştik. Proje, hakimler ve 
muallimler dahil, subaylar ve asked 
memurlar hariç olarak hazırlanmakta 
dır. Subaylar ve askeri memurlar için 
ayı hükümleri ihtiva etmek üzere ye
ni bir proje hazırlanmaktadır. 

Esas olarak kabul edilen on beş de· 
receden her birine tayin edilebilmek 
için muayyen tahsil ve kıdem şartla
rı aranmakla beraber bazı istisnalar 
da derpiş edilmektedir. Devlet me
murluğuna ilk defa girenlerden umu
mi müfettişlik, Cümhurriyaseti daire
si memurlukları, hususi kalem müdür 
lükleri, mütercimlikler, elçilikler, 
valilikler ve hukuk mUşavirliklerine 

tayin olunacaklar, projenin hususi bir 
maddesinde yazılı kayıtlara tabi tu
tulmaksızın kadrodaki derece maaşı 
ile bu memuriyetlere tayin edilebile. 
ceklerdir. 

Yeni projenin bu gibi bir kaç me
muriyete hh olan istisnası dışında ka 
lan bütün memu'l"luklar için tayin ve 
terfie ait hükümler tek prensip ve e· 
sasa bağlanmaktadır. Yeni esasa gö,..,. .. , 
yukarıki dereceye terfi için en az 4 
sene bir derecede bulunmak ve bu ka
dar müddet o derece maaşını filen al- >l fı 
mış olmak şarttır. Yüksek mektepten 
mezun olanlar için bu müddetin üç 
sene olarak tespiti muvafık görül
müştür. Bu müddeti ikmal etmeden 

Bütün teferruat ve tesisatiyle bir - üstün derecede bir memuriyete tayini 
tikte tam 40 bin kare metrelik Mr sa - icap edenler, müddetleri bitinciye ka· 
ha işgal eden Malatya bez fabrikası dar eski derece maaşlarını alacaklar .. 
her sene gene yerli mahsulümüz olan dır. 
milyonlarca kilo pamuğu iplik ve ku • . Yeni projede, üzerinde .. esasi~ tet
maı haline ifrağ edecektir. Fabrika kıkler ~a~ıldıktan sonra ucretlı me
bu pamukların bir buçuk milyon ki- murl~7 ~~ın konulm.~sı m~vafık. göril
losunu Iğdırdan tedarik edecektir len hukum şudur: ucretlı vazıfelere 
Bu suretle Iğdır pamuk müstahsilleri ilk. almaca~ w memurlar, tahsi.~ de~~~;
ellerindeki bütün mahsullerinin satı- lerıne ve dıger vasıflarına l!'"r~ & • 

. . bilecekleri maaşlı mt'r- .ıuk derecesı-
şını garantı etmış olacaklardır. nin ancak bir ::..~ derecesine ait maaş 
Pamuk :;(•ri.vatı inki~tıf ediyor tutarivl"' tayin olunabilecekler ve 

Fabrikanın kuruluşu dolayısiyle J-11.ıarın terfileri de maaşlı memurla
Malatya ve civarında da pamuk zeri · rın terfilerinin hükümlerine tabi ola
yatı günden güne inkişaf ı-t111ckte4ir. caktır. 
Fabrika kısa bir müddet sonra Malat- Proje üzerinde tetkikler devam et· 
ya civarından da senede 500 bin kilo mektedir. 
kadar pamuk satın alabilecektir. 
İnşaatı önümüzdeki cümhuriyet bay 

.u ........... .J.- \..1\.-••'· ._ıuu Oı ... a~ - ~rZ-urum 

şimendüfer hattı, Malatya bez fabri -
kasısının Iğdırdan alacağı pamukla -
rın nakli için çok büyük iktısadi men-
faatler temin edecektir. · 

Malatya bez fabrikası devlete takri
bi bir hesapla beş milyon liraya mal 
olmaktadır. 

Saadabat 
devletleri 

Dün şehrimızde hava umumiyetle 
çok"bulutlu ve rüzgarsız geçmiştir. 

Günün en düşük ısısı sıfırın üstünde 
6, en yüksek ıs ı ı da 18 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdda cenub Anado
lusiyle Ege'nin şimal kısımlarında ve 
kısmen de orta Anadoluda hava kapa
lı, diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 
24 saat içindeki yağışların metre mu -
rabbaına bıraktıkları su mikdarları 

Afyon ve Uludağ'da 1 kilogramdır. 
Rüzgarlar Trakya ve cenubu şarki 

Anadolu bölgeleriyle Ege'de Karade • 
nizin şark tarafl.ırında şimalden, di • 
ger bölgelerde umumyietle cenuptan 
saniyede en çok 9 metre kadar hızla 

esmiştir. Yurdda en yüksek ısılar İz -
mir ve Bilecik'te 19, Antalya'da 21, 
Adanada 23 derecedir. En düşük ısı -
tar da sıfırın altında Yozgatta 4, Er· 
.zurum ve Kars'ta 7 derecedir. 
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. retle ağaçlar dikildiğini bildiri

toplantısı 

Şarap ihracatımız 

gittikçe artıyor 

Dış memleketlerden şarap ihracatı -
mız için vaki olan talepler artmakta -
dır. İnhisarlar ıdaresi bu sene şarap 

ihrafatımızın 250 bin litreyi bulaca -
ğını tahmin etmektedir. 

İdare yabancı memleketlere şarap 
ihraç eden tüccarlarımıza vermekte 
olduğu prime devam edecektir. 

İnhisar memurları kin kurslar 
İnhisarlar umum müdürlüğü me -

murlarının mesleki bilgilerini arttır -
mak üzere bu yıl da kurslar açmıya 
karar vermi tır. İdare yeniden nümu
ne bağları tesi ıni de düşünmektedir. 

Kültür iştahı 
Bir iki ay önce Bor'dan geçerken 

oranın ileri gelenleri: 
- Bir orta mektebe ihtiyacımız 

var; Vekalet muallim verse biz bi -
nayı kendimiz de temin ederiz. de -
dilerdi. 
Niğde'de bir saat kalmak için uğ

radığım askeri mahfilde gene her 
şeyden önce mektep ve mektep kad
rosu konuşuldu. 

Bütün bu vaziyet, Türkiyc'de ma
arife, kültüre, okumıya, yazmıya, 

öğrenmiye iştahlı bir neslin günden 
güne arttığını. bunlardan bir iki ne
sil büyüklerin de "okumamış vatan
daş" m cümhuriyet vatanına yakış
madığını anlattıklarını gösteriyor. 

Saltanat yıl ve asırlarında Tür
kiye'yi kaplıyan cehalet hastalığı 

bir tifo gibi devam etmiş, milletin 
bünyesini sarsmış, damarlarını ku
rutayazmıştı. 

Şimdi o uzun hastalığın nekahat 
devrindeyiz. Onun için mektep de, 
büyük bir hastalıktan kurtulmuş in
san gibi, günden güne, daha büyük 
bir irfan ve kültür iştihası duymak
tadır. 

Dünkü Ulus, Maarif Veki]Jjğinin 

1939 - 1940 ders yılında orta mek
teplerde yeniden 300 şube açıp kad
rosuna 301 muallim ve 35 memur 
katacağını yazıyordu. 

Milletin samimi ihtiyaçlarına, im
kan içinde, yerinde tedbirlerle ce
vap vermek/ 

Bir halk hükümetinin yapacağı 
da bundan başka ne olabilir? - :r. l. 

Ga:a•ted V(• futbol! 

lstanbul matbuat takımının 
yakında Ankara'ya çağrılacağını 
ve burada gene gazetecilerden 
kurulacak bir futbol takuniyle 
maç yapacağını öğreniyoruz. 

Maçın enteresan olacağını, 
§İmdiden, kestirebiliriz. Futbolda 
bir takım maharetler vardır ki 
gazeteciler, zaten, onlar için gün
delik hayatta antrenman yapar
lar. Futbolcu karımndakini at-

latmaaını bilmelidir. Gazeteci de 
daima rakibini atlatmıya çahtır. 

Futbolcu havadan ıelen topu 
sevk ve idare etmek için batını 

kullanır. 

Gazeteci de havayı aezmek 

için batını kullamr. 
Futbolcu atar. 
Gazeteci de, zaman zaman, 

bu hüneri becerir. 
Yalnız ıu var ki futbolcu, to-

pu ayaia dütünnekte uatadır. 

Gazeteci iae IÖzÜ ayaia dütür· 
mekten aakınmak mecburiyetin· 
dedir. 

Dünkü gazetemizde çıkan bir 
Anadolu Ajansı telgrafı, Van'da 
yirmi gündenberi büyük bir gay-

yordu. Bütün vilayetlere örnek 
olması lazım gelen bu gayret sa
yesinde ıimdiye kadar Van'da 
100,000 yemiı fidanı ve kavak di
kilmit olduğunu öğreniyoruz. 

Şu iti bir nevi spor, bir nevi eğ
lence, bir nevi merak haline koy
&ak ve bir tartftan itin zevkini çı· 
karırken bir taraftan da bir vazi
femizi yerine getirsek. 

Boğaziçi'nin bir meydanında 

dedemin ve babamın diktiği on, 
on bet fidan koskocaman gövde
leri ve irtifalariyle yükselirken 
ben: 

- Ben de şu kadar ağaç dik
tim! diyt:miyorum. 

Halbuki biribirimize sormalı-

yız: 

- Kaç ağaç diktin? 

Türkçede bir yer le alakası ol
madığını anlatmak iıtiyenler "di
kili bir ağacım bile yok!,, derler. 

Biz ki bu yurtla alakalıyız, o 
halde daima : 

- Benim de burada dikili a· 
iaçlarım var! diyebilmeliyiz! 

İran Veliahdinin evlenme 
töreninde bulunacak heyet 

yakında hareket ediyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

tören yapılacaktır. Bu tötende Harici 
ye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ile 
Türkiyeden bir heyet de bulunacak
tir. Düğüne 200 türk askeri iştirak e
decektir. Düğüne gidecek heyetimiz 
bu ayın 10 uncu günü şehrimizden ha
reket edecektir. 

Saadalıat paktı devletleri konseyi· 
nin bu yıl Kabil'de toplanması mu
karrerdir. Ancak Tahran'dan Kabil'e 
12-13 günde gidilebileceği nazarı iti· 
bare alınarak bu toplantının bu sefer 
Tahran'da yapılması Kabil hükümeti 
nezdinde iltimas edilmiş ve Afganis
tan bu teklifi kabul etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Haıiciye Ve
kilimizin Tahran'da bulunmasından 

bilistifade Saadabat devletleri toplan 
tısı bu yıl Tahran'da yapılacaktır. 



ULUS 

DÜNYA HABERLER~ 
c D 0 N K 0 ) 

lngiltere'nin 
"yepyeni siyaseti,, Hırvat - Yugoslav görüşmeleri 

m4vakkaten talik edildi 
Fon Hoyrat Prağ 

ISTANBUL gazeteleri 
"Yepyeni" aiyaaet sözü, lncilte • 

!- hapekili Çemberle:rn tarafından 
llatiliz dıt politikumm yeni Ol'Y&n -
~anu •aaıflandmnak için kal
'-hbnq hir ti.birdir. Ve hakikaten 
his J'eriade hir yuıfbr. A•am ka -
............. bqvekil •e ldar ka
.......... da da hariciye vekili lort 
ftaıifaka bu "7ep7eai., aİJ'&Mtİ isah 
ettilw. Bu izahab takip eden mü -
aalıere, "7eni aiyuetin" serek itçi 
~ serek liberal yarti •e serek 
l:dea •e Çemherle:rn p.i konaöna-

Meselenin esasında 
tam görü.ş birliği var 

Umumi Valisi oldu 
Alman kıtalarının bir 
kısmı geri çekilecek 

Berlin, 4 a.a. - Fon Noyrat önü
müzdeki çarşamba günü Almanyahın 
Prag umumi valiliğini büyük mera
simle deruhte edecektir. 

tör partinin hülriimet• muhalif o - Göriipneler paskalyadan sonra tekrar llaıllyacak 
l.n rimreei tarafmdaa tamp edil- Alman kıtalannın bir kumı 
dilini anlabmftır. Denilebilir ki Belarad, 4 a.a. - Zagrep'te Baıvekil B. Tsvetkoviç ile hırvat tıeri cekUiyor 
..... ten 80Dra ingilis dıt politikau lideri doktor Maçek arasında yapılmakta olan ıörüımelere bu sa- Berlin, 4 a.a. - Bohemya ve Morav-
Gaerincle hiç air zaman. bütün parti- ya himaye idarelerinde aaayiıin teea -
ler anamda bö7le hir fikir birliği hah nihayet verilmittir. süs etmesi üzerine Hitler, orada bu -
IÖriilmemittir. Bu busu•ta netredilen reamt teb • lunan kıtaların bir kısmının eski gar-

Çemlterle:rn'in izahatmclan anla- liğde ıöyle denmektedir : H rıkarsa nizonlanna dönmelerini emretmiıtir. 
tddıjma söre, lnsiltere Polon7a'7a .. Bu müzakereler eanasmda hır- af P ,, • • • Alman kıtalarının bu geri çekilme ba-
•ercliti teminatı, önce Romanya'ya, vatların Yugoslavya devleti dahilin- reketi batlanuttır. 

~·diler prk deYletlerine veni- deki vaziyetini alakadar eden bütün Alman mu· ııecı·ıer·ı B. Hı'••- Hambura'dan --•-'ı -J'et lalrandinaYy& •e lapan7a'7a meseleler halledilmit ve ayrıc:a, sırp- uer "' COTHU 

t....uı ederek bir nevi kollektif ha- lar, hırvatlar ve slovenler arasında Hamburg, 4 a.a. - B. Bitler, Ro-
t'af aiatemi kurmak taaaVYUrUDda- sağlam bir itimat vücuda getirmek.~ bert Ley gemisi ile bugün aaat !ı de 
db'. lnptere'ain bu karan tahmin çin hırvatların haklı taleplerinin ne f ransıı ordusunda Bamburg'a gelmit ve halk tarafından 
•Jileceti üzere Almaaya'da çok suretle iAf olunabileceği meselesi i _ tiddetli tezahürlerle karıılanmııtır. 
l•Jri müu.it tekilde kartdanmııtır. le mü.terek hayatlarının bütiin teza- • • B. Bitler, otomobille halkın alkııla-
.\baan sueteleri, hanu, Almanya • hürlerinde sırp, hırvat ve ılovenlerin hl f d ki rı araaında limandan istasyona gide -
..... ihatuı sihi bir t919büa telikki mütterek menfaatlerinin tesanüdünü ıme e e<e er rek saat 12,45 de hususi trenine bin-
ebaektedirler. Filhakika ha ihata takviye etmek mesele.i de tetkik olun mit ve hareket etmittir. 
-...ıeai harpten ... ı de Almanya- Metz, 4 a.a. - Alman mültecileri, Eıki (;ek orduıu tm/iye 
llQa • çok korktuju hir •azİyetti. muftur. Daladiye'ye kabul ettikleri bir karar edilecek 
•-- -rator !L!--! Vilhelm Lilhaua Her iki tarafm da muğlak mesele- . . .. d . 1 d' B da ha p 
"lllp& ........ u . • · ·ha · 1 da suretını ıon ermış er ır. un r Berlin, 4 a.a. - Hitler 17 inci fırka 
•--- - ı'le 1 .. ..;ıtere --·-d-L! 1907 lerın um~ıyet ıtı rıy_ e esasın . ~e çıktıgvı takdı"rde fransız ordusunda 
~,,,- -- ---· _. b ı b h ı t b ı k ı kumandanı general Frederiki tam aa-ı..~ ... fmd !L!d b. ih . un ara ırer a sure ı u ma ıç n hi d ki . . b·ıd· kt d" 
•QJa an aonra ... e ar, ata aı- tak" d·ı . 1 • ld v zmet e ece crını ı ırmc e ır- la~hiyetle alman ordUt5unun Bohemyn ıp e ı en prenaıp erın •ynı o ugu 
ta.etinden fikiyet etmiıti. Alman- hususunda mutabık bulunduğu müp- ler. ve Moravya umumi valiliği nezdine 
ta, etrafına .. ekilmek iat..n• hu d k. ı ··ı · · · · aiadri lurmak İçİll ltir çok hamle- hede edilmittir. Moselle mıntakasın a ı a man mu · mümessıl tayın etmıştır. 
'- Her ı·ki .. 4 -f ın da ı.n •• m .. bir ai-1 tecilerinin miktarı kadın ve "'OCUklar General Fredrik eski çek ordusu -ııw yaptı. Ve h•laamledemuvaffak ,... lfW.7- ı- I 

olınuı gihi wöriaüJ'Ol'Ciu. Fakat hu ehemiyet atfettiği bu görüfmelere, da dahil olmak tlzere 10.000 tahmine- nun tıufiyeai işile de meşgul olacak-
aa.n:ı:aranm aldabcı oldufu ... ıa11I- paskalya bayramlarmdan eonra yeni- dilmektedir. Bu mülteciler, Rhen ha- tır. 1 

dL Ç:ı.-L.:.:. .;...:..: L--•- ....._Al- den devam olunacaktır.,. 
-• -- &U'llla& -..- valisinden, Sarre mıntakuından ve 

llaanya tarafmclan yapılan her ham- Hırvat· Yutıoılav tıöriişmel Avusturya'dan gelmitlerdir. MalQm 
le, Almanya'nm komtulanm kor- ,_ • • L- • • 
L.,_ V L· ti .... ___ , t rerının enemıyeti olduğu veçhile aon zamanlarda neı-.._ .. _ e umne c:e ~ya nm e - · 
l'afmdaki zincir de aailamlaıtı. Belgrat, 4 a.a. - Bütün gazeteler, redilen bir kararname, ecnebilere fran 

lngiliz ticaret Naz1rı 
Londra'ya döndü 

SOll POSTA 

ithamlar ve mukabil ithamlar 
arasında 

Muhittin Birıen, "Hercün" sütunun
daki makaleıinde, demokraaı ileminin 

Almanya ile İtalya'yı, taahhütlerini tut• 
mamak ve küçük milletlerin büriyet ve 
iıtiklillerine ademi riayetle itham ettik· 
lerini, onların da bu ithamlara mukabe
le ettiklerini, bu iılere bitaraf ıözle ba· 
kanların Almanya'nın müdahalesini bak 
b bulduklannı hak kuvetteıı ibaret 
ac, İtalya'nın iddialan da haklı olduiu
nu, fakat her iki tarafın da bir derece 
haklı bulunmasının iıin en kötü tarafı 
olduiunu söyledikten sonra, Avrupa'nm 
bir dönlim noktasında, en büyük mesu
liyetler de Almanya'nın ıırtında buluıı
dutunu ilin ediyor. 

AKŞAM 

Tarihi mezarlanmız 

Dikkatler ıütunu muharriri, lıtanbul 
belediyeıiyle evkaf arasında büyük ve 
iılek caddelerdeki tarihi mezarların ıe
bitliie nakli buıuıunda bir anlatma vu
kubulduiunu yazarak belediyenin diier 
bazı kabriıtanlardaki metahir mezarla
rını da ıehitliie nakletmesi lü.zumanu 
hatırlatıyor. 

Ahretlik Elmas, mabk6m oldu 
Bir poliı memuriyle bir icra memu

runa esnayı vazifede hakarette bulun
makla ıuçlu ahretlik Elmaı'ın, cürml 
meşhud mahkemeıi tarafından bir ay 
hapiı ve 30 lira para cezasına mahldl
miyeti münasebetiyle yazdıiı bir fıkra
da Vl. Nu, kararın kanana tamamen uy-

İtalya gönüllüleri 
geri 'eke<ek mi! 

Londra, 4 a.a. - ltçi partisi me-
lasilten, harpten e•el Almanya bapekil B. Tnetıkovitch ile bırvat sız ordusunda huıusi taburlarda biz -

le koaqalan arumdaki müaaae- köylü fırkası reisi B. lıla-teak aram - met etmek imkiıu vermektedir. 
betlerin böyle hir çıkm•z içine sir· da dün aabah Zagrep'te yapıı.ı ıö~ 

Londra. 4 a.a. - Denizqın tica - buslanndan Fletcher, hilkiimetten qa
ret nuırı Hudaon tayyare ile bu ak - fıdaki suali aormuıtur: 

a.a. lllatbuat Servi/il 

can olmakla beraber .bir de bu itin hWa
.. tarafı bulandutunu yazarak ahretlik 
Elmaım cehaletini n ev ıabiplerine kar 
ıı olan bailılığını nazarı itibare almak 
lüzumunu ileri ıürdükten sonra, tilrklu
iüıı manevi tabaiyetini vikaye eden ka
nana temas eden vakaların bile ıuiisti
male meydan verilmemesi için adliye 
vekiline ıösterildikten sonra mahkeme
ye sevk olunduğunu hatırlatıyor ve za
bıtayı tahkir nevinden cürümlerin en 
ytikıek amire bildirildikten sonra mah
keme,.e verilmni münaaip olacaiım ill
ve edi)'9r. 

Hafta tatili 
Ankara'dan aldığı bir telefon haberi

ne atfen hafta tatili kanununda istisna
lar maddeıini tadilen yeni bir kanun 
proJeıl hazırlandığını, fabrika ve emu
li müetııeaelerin bu kanun haricinde bı
rakılarak ıimdiye kadar bu kabil mile~ 
ıeıeler hakkında aerahatsizllk yüzünden 
yapılan batka batka muamelelerin önü
ne ıeçileceiini yazıyor. 

SOi TELGUF 
Meclis ve kabine 

Etem İzzet Benice, bu yazııında cu ... 
hurreiıinin tekrar bqvekilete setirdi
ii Dr. Refik Sa)'dam'm memleket iıle
rinde son derece titiz, diıiplin ve orıa
J\izaayon ,taraftan yüksek devlet adamı 
olduianu yud*tan ve mumaileybin lılil 
U Şef'in irpt ve direktifleriyle kendi· 
ıinden ı;ok iıler beklenen bir iı kabinesi 
kannuı bulunduiunu ilive ettikten son
ra tö:rle demektedir: 
"Baıta Atatürk'ün açtıiı mesut iıtik

bal çıimnda yürüyen Milli Şefimlı ol
duğu halde yeni Refik Saydam kabine
sinin türk miletinin bütün derlilik ve 
topluluiu içinde muvaffak olmam111 i
çin hiç bir sebep yoktur. 

lnönü'nün Cumhurreisi 
seçilmesi dolayisiyle 

Yurdda 
bayram 

ı, 

difiai hildiii için hu defa, aym ae • menin fevkalide olan ehemiyetini te
tice,.. Pdleoek Wr .__ tlkiltia- barl1z ettirmektedirler. Bu ıörUflDC • 
d• çekimnifti. Ve hlll da yaptıp lere bugtiıı de devam edilecektir. 
..... hüae, Almaaya'J'I ihata sihi Tçvetkoviç ile Maçek arasındaki 
l.il- mina •erilmesinden çekinmek • göriifmeler tam bir emniyet havaaı i-

Bir 1 ngiliz ticaret heyeti 
Bükrej'e gidiyor 

pm Stokholm'den Londra'ya dönmUt- "- tspanya'da dahili harbın nlhaye
tür. Tayyareden iner inmez gazeteci • te ermesi dolayısiyle İngiltere bflkG
lerin sordukları suallere cevap veren 
Hudaon ziyaret ettiği bütün memle - meti, gönüllüleri geri çekmek baldan Samsun, 4 a.a. - :MiW Şefimiz ı.. 
ketlerde kendisine İngiliz silahlanma- dakl vadini İtalyaya hatırlatmak ni- met İnönü'nün yeniden cilmhurreı .. 
sının kafi derecede süratle ilerleyip yetinde midir?,, liğine seçilmesi münasebetiyle halk 
ilerlemediğinin aoruldujunu aöylemiı Hariciye mu.teprı B. Butler, ap - aevinç n nqe içinde birbirlerini kut-te.lir. B• •bepWir ki ç..1ter1.,.. çinde cereyan etmif w ırrplar, hır- BUkr 4 - Milhf bi in "li.ı 

--.. kamuumda Almaa7a'nm vatlar Ye alovenler araamdald milna. eı. a.L ~ r g~ 
~ ablakuı bahia wwz•• ol • aebet mueleainin eaau hakkında gö- iktisat heyetinin Bilkreı e ıelmeaine 
._......_. si ledikt• ..... dmait intizar edilmektedir. Heyete büyük 
iL •- "I - riit birHli olduf~u müphede etm$ bir ihtimali Si F d rik Lei 'H ..... ld ı imkinmı •ermiftı-r, Paalralya yortu.- e r re e t roaa 

- Almanya iyi bir komf'I olarak sundan aonra bu görUpnelere dnam riyaset edecektir. iyi haber alan mah 
-....,. müddetçe, hiç kimse ona fe- edilecektir. fi.Derde aiSylenclltlne 16re, .Inciltere-
-.ıa1c etmeyi diifiinmiy11ıcektir. lnıi- nın Romanya'ya yardımı bilhaua si· 
li. ..m.ti, kendisine ppdan mua- llh ve tayyare cihetinden olaçaktır. 

Çin kıtaları Romanya'nın Londra ek;iai 
vmli/eıi batına 'döndü 

ve demittir ki : ğıdaki cevabı vermiıtir: lamakta bayram yapmaktadır. Meclia 
11

- Bütiln bu memleketlerde tica - .. _ İtalya bilkUmetinin almıt oldu • toplantıamm btitün aafmab balkeri 
ret meselelerinden ziyade İngiltere- İU teahhUde riayet etmlyecepnl dtl • hoparlörleriyle meydanlarda verilmit 
nin sillhlanmuına alika gösterilmek- f(lnmek için hiç bir aebep yoktur.,, tehir bqtanbqa donanımı intihap 
tecllr. İJllfliz siWılannın bilhuaa son toplar atılarak ilin edilmittiır. 
iki ay içinde dehfetli bir terakki et - V r/a' da 
mit oldutunu kati olarak aiSyledim." Fransa' da bugün Urfa, 4 a.a.-Büyük Millet KecHai 

toplantısı ve milletinhı ebedi minnet· 

Büyük Menderes taştı C •• h • • hlmm Jılllt lef n reialcUmhuru-
U m urreısı muz tamet tnönü'ne arzedilmesi gil-

....... _ batka tirli ....... ıenin 
_...._ ..m.tiDe yapd••- iati:re • 
...__ Fakat itimat o kadar aanıl • 
llalfbr ki ..__ teaiai pek süç .... 
e.ktır. Bü,.ik Britanya hülriimeti 
:L~Yetİ tetkik etmİf Ye h-İ ta • 
~'*b""-' • • • &!. 

- lllS'lfllllfl.U. 

Alman"la, ~-·- .. kara...... kup meydan o~ Ya:ı:i:ret 

Ş . ' ungsıangı 

• aldılar 

Aydın, 4 a.a. - Birkaç gün evetine 
BUkreı, 4 LL - Romanya'nın Lon- kadar ıürekli bir surette devam eden 

dra elçisi, vuifnl bqına gitmek ilze- ilkbahar yağmurlarından büyük Men
re bu aabah Bilkrqten hareket et- derea tqmıı ve ovayı kimilen sular 
mittir. Elçi, Romanya'nın askeri ve kaplamııtır. 
iktısadt vaziyeti hakkında Londra'yı Balat ovuında bulunan bazı köyler 

• • 
seçımı var 

gerı tenvir edecektir. Bu malOmat lngil- arasında milnakale ~unnuttur. Pari 4 a.a. _ A dan " eald na-
tere hükUmetinin Çemberleyn'in A- Bu tafkın aebebıylc havzada ~ 

1 
~ J ti ~ reisicUm-

~ olmakl• ......... , lie-'-... 14e 
a-...;. devlet adamları Yallİ7•tİ en
.fite Ue telildd etmekt....._. Tali
~ öinttiii derse balalac•k olw. 
la, ..... lÜl'l1i telikki ediP=•liDe 
de iaakln yoktur. Yan resmi Diplo-

vam Kamaraaında ıirittiii teabhUtle- muk ziraatinin t>1r ay kadar gecikece- beır ~,_ us rnı· . 1 ka tme.., ka-
Jopo.. kıtalarının rin müspet bir pide konmaına ,an- ği tabaııdn ediliiıektedir. Sular yavq ur _:a_~et ı ını P e •e 

vac:aktır - kil . ha 1 tı rar vvnuaftir. 

nu olmaaı münaaebetiyle, memleketin 
her taraf mda radyolar batında binler
ce halk tevk ve heyecan içinde milli 
iradeye iktiran eden bu tecelliyatı tid 
detle allnJlamakta idiler. Urfa dtlnktl 
ci1lll1 milll iradenin kudretinin izhar 
cdildiii en bUyUk gün tel&Jdd etmek
tedi. Urfa halin intihabı taldbederek 
mesut neticeyi, fCVk ve flıCliımni " 
atılan top aealeriyle alkıtlara bopnut 
tur. Urfa dllnkU ıünfl bir bayram ... 
vinci içinde yapmıttır. 

1--:'....-~ -,--.,ı-r..._-.1,· • 7-·_a§ çe mıyeı •mıt r. USbröıı'iln reylere ilk mtlrac:utta 

~~ !'-"•apondeu ıueteainin intihap edilmesi ihtimalinin kuvetli 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! olduğu siyasi mahfillerde söylenmek.........m Alman7a, o umenki Al- Şungkin, 4 La. - Çin menbalarur-

.... ,. delildir" aösleriJ'I• Alman- dan öcreıüldipne &öre, çiıı kuveue~i D 
,._,,. karpiamakta ola tılllalikeye e- Kan nehrinin prk sahilinde lunısi-
"-ınt .._.. pbi sörWnnek iate- anı'• girmittir. Kan nehri puar ıu
~ pek maimi dejildir'. Al.-nya nü pçilmiftir. Şunpiaacın dıpncla 

o o N o l E R 
tedir • 

Avam Kamarası 
tôtile bashyor 

Maclrl• SleYakl.._ 
1000 kilometre 
murabbaı arazi L-. --.deaberi lmntlenmİftİr. Bu- kain tersaneler de çinliler tarafından 

laa tlphe :rok. F.Ut fnsiltere, Fran it1al olunmuıtur. Japon kıtaları, te
::;.:;aloaya " S...,.etl• tarafmdaa bir surlarının haricine çekilmittir. 

eclllecek bir li:oalil)'ona kartı 
~ okuyacak yui,.U• detil • 
.• Aı....~ laarpt- eulki lnave
~ cl--..iDi yanl11 h ... p ettiii 
~ bietik harpte mailip ol
..... ,......_ milleti Wr ~asır 
._ -ı.. ~-- utl&DllllJ'• 
~ kal.uttw. Bqiialrii Alman-
~ ~ .. elld.Almanya ,... A
..:..~ıa lmmbinea011• kacfar im· 
~- defildir. Ditw taraftan Al-
·~··- kartdattaiı koml:inuon ~ hupt.a "etki itiliıf komhi-

Akim kalan tsıebbiüler 
§unıkin. 4 a.a. - Dün Japonlar, 

Kan nehrini ıeçmek üzere bir teteb
bila daha yapmıflar iae de bu tetebbüs 
de evelkiler pbi tam bir muvaffakı
yetaizliie uiramııtır. 

Bugün de düpnaıı, iki defa Ciukov 
da nehri geçmek iatemiftir. Fakat her 
iki defa da hezimete ucramıı ve ıeri 
püakürtiilmüttilr. 

MUli Çin hükümeıirıln 
lıede/leri ~-· çok faiktir. v. öyle ıö -

~ ld Anaerika'nm bu kombi -
~ ittlrald de bü,.ük harpteki Şungkin, 4 a.L - Milli çin büküme 

ili' ta:ı:ua tlinaiyecektir. Alman· tinin bugünkü hedefleri ıu iki esaslı f:;.J:oelo.ak clarbeaiyle k•di a - nokta üzerinde topl•0 maktachr. 
,...._ De derece Wiyik bir maka- Düpıan& ~ mukavemette devam 
llııit oba cephesinin kurulacatmı bil - etmek ve memleketin imatı ve yüksel
~ J'd.:. belki de o daıt..Ji yap- eai itini daha ziyade ilerletmek. 
~ m Bu ikinci nokta, ezcümle ıu itleri 

......_ A. Ş. ESMER ihtiva etmektedir: 
"''"• G dat istihsalit ile iptidai mad-

"'"""""""'"''''""""' '- 1 - ı lal ...... _.ı. • de lstibaalltını fu il~ 
. . Cocuju refaha kavuttunnak: 2 _ tpekli ve yünlU ihracatını inld-
~tiJonaıuz Çocuk Esirgeme: f ettirmek, 
!_'"UJıununa yılda bir lira verip: şa 3 _ t yi tohum ve kimyevi gübre 
uy. olunuz! kullanmak suretiyle ıiraat kUltUriinU 

!. 1..-i~. milletin en L--etli isllh etmek, ......... 1 ... ..., i·-n altmda • ·~ _,fU 4 _ Halen J..,...-- •--
: • bulunan fakat bir ııGn muhakkak ıu-
E ç-.. Etiırswww Kurmma rette çinlilerin eline geçecek olan a-
l <*111 MllLaai razide iatitiaalAtı ~ buauaun

da pmclideD bir proıram buulamÜ. 

Bir musiki ziyafeti daha elde eHll• Londra, 4 a.a. - Çemberleyn avam 
kamaraaında parllmentonun paskalya
dan 10nra 18 nisanda toplanacafını 

An/t.,.. rollya.a eoel/ti alt,..,.. 6U. bir TR11a...,; dinletti. o....,_ bildirmittir. Eğer hidiaat icap etti - Anlacma du··n ı"m' zalandı 
ıe rflflyel,,,..,.,. batında 6ulmtmlJ'Clft Hya 6a nqriyah laerla,,,..i 6ir rirae k.amara daha evel toplanacaktır. ~ 
•heple '°'.,.,..., olanlar cülde1t ac11lrli 6ir mu.illi Ryaletinden malaram Bu takdirde parllmento derhal içti- Si k 
lıolmqlant.,.. ınM da•et olunacaktır Budapeıte, 4 a.a. - Macar - ova 

Şerir .,. ~arp masilri fHIPerini .,,... lrrıwtle f'llaanda topl"lftlf.,.,. Avam kamarasında. inpliz ıenel müzakereleri katiyen net~ce~~nmi!tir • 
B. ltle•t Cemil, tiirlı tarihiıtde .,. 6iifiin tiirlıl...U. lıolbinde ailiıuna kurmay reisi general Gort'un Varto - Hazırlanan protokol bugün oğle w:e-
6ir yeri ol.,..,. Ueti _,.._,.,.,.Tamı laalrlnnda pul bir laitGWe va ve Moskova'ya bir seyahat yapma- ri imzalanacaktır. Macaristan'a Slo -
balandalıton Nnra ülarea .ıtrndGlti iüme olrrı,,..aılanna fİmdİ)'e lra- sını Hlzumlu g<SrUp g<Srmedifi ıuali- vakya'nın terkettiii takriben bin kilo
tlar laiç t....,,.atlıfunq yepyeni T.,.• .,. Rumeli türlrüleri dinletti. ne cevab veren Harbiye Nazın Hore metre murabbaındaki araziyi macar 

Alat6aat Umam ltlüclürlüfii .. iipıwirlerinden tloatum Kemal Al- Beli .. ıimdilik bu hususta hiç b~r teY kuvetleri paskalyadan önce iıgal et -
tanlta.)'G'nın muiltiye ltarp 6e.teclili derin alôltanın maltmlü olaralı a3yliyemiyec~ğini fakat bUtün ıhti - ınit bulunacaklardır. 
lt.ratlüi tarolıntlon itina ile topl......, 11e malaalaa eclilmif .....U. 6ir mailerin gaz <Snilnde bulundurulduğu- Slovakya'nın yeni prk hududu Po-
lıolelt.,,.._ 6ir lrumını tqlıil .ıen 6a tür/tiler laiç 6ir ..,.., ltıymeti- nu beyan etmiıtir. lonya hududunda Czerenden batlıya -
ne melilr olm...ıanlı bile, .,, tariM birer laatll'a H oealta Olmalt 6a- rak Zelloo, Tackaany, Kiskolon, Re -
1tımınt1 ... """"aqıı.,. 6ir lrqrnet ,.,.,.,.,., .. Hal6alri dinleclifiınis o B. Cabiri'ni Fransa metevaac:kyat, Alaohalas ve Sarroa-
türlrüler 6ir .......ıar T ..... lıqılorıntla at 0711aftnıf olan altına edfe- mezoc köylerinden geçmekte ve bu 
rimiaİll aanatı da~"°""" malaaretle ltallanclılrlarınut Wria 6ir de- nezdinde teşebbüsü köyleri Macaristan'a bırakmaktadır. 
lili İlli. Biitiin o tiirlrülerin a.tiinde ciierlerimae iratlar ;,liyen /ıem Anlafma imzalandı 
6ir Rmneli ...,._ tütii70" p6i üli. Ve 6ia, lrrılalılarııms lldfmelerde, Şam. 4 a.a. - Eaki Suriye laric:iye 
lıua 6ir .....,. irinci• tarila 6oJ11111ca rruaiye dofra ~- ...... H nazın Cabir! Fransa bqvekili ve ha • Budapeıte, 4 a.a. - Macaristan ile 
....,. 6ir .. .,,.,._ 7f111fı1ı. riciye nasın ile franaız &yan ve mebu- Slovakya arasındaki yeni hududu tea-

Htdlr llllUıİm •fİılİntİR pe1uı 6irifnwa ltıymettelri 6a laeclq..i san meclisi reislerine göııdercllli tel. bit eden itilaf, bugün öğle zamanı im
.,. ıc....ı Altawlra;,a' 1 üir .ıerlten lr ani ltÖfede .ı.tn ~ graflarda. Frauanm Suriye. Fransız za edilmittir. ttillf bu ayın 7 sinde 
fl)'Gll .,. Aer .- 6ir ,.!;. :r.,.. Waalarcl:.. :;;..: atalar Yfl'f~in muahedesini . tudikten imtinaı ve Slovakya'nın terkettiği arul macar 
tür .,. rmuilri aerlerinin ı.,,ı 1ua rilme • r aaa ..,.., manda idareainin pyri kanuni tedbir- kıtalan tarafmdan lgal edildili za
etmeden wepmiyecefim. Son =: An:,ol..,,:.";';;,ldor .,..,. leri üzerine huıl olan vuiyeti ~üze~t- man meriyete girecektir. 
hrnt8lan lr eef,fi" ..-:--•- --L ti ...__L .. _.ı· Acaba 6a a- me~ ~re müdahale edecekten Umi - B T~-- D-rlin'e ,,,,idi.,or 

IJ'll• .... -~ ,,.,..,... eocun •·-'"-"" dim ızbar etmi t' • ..., uc "' _., 
~ Belhnl~ tlo.ı .,. ~elilı ......ıelıetl~• 7flfl7flll Cabir!, Suriy~'~n hakkını elde et - Bratiılava. 4 a.a. - BB. Tiao ve 
türlrler ...... ela ı.,,..a ..ıere1ı Jİlnllıye '"""" pir ilunôle alı'.,,.., mek için her tilrlU vuıtaya milrac:ut Durkansld , yanlarında Slovakyanın 
olan Rmzwli ,...,_ ı..v..ı..W W.Wilia lwq_..,,,.__ ltıırtarmalı etmiye karar venniı olduiunu lllve ilk Bertin elçial B. Cemak oldap 
W... dlf .. iil-..-..ı .& x.,.,. NABi etmektedir. ba1de busln Berlhı'e gidecelder4k. 
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Söylenecek bir tek 
soz vardır: Hayır 

1 Yazan: GALLUS - INTRANSICEANT'dn 1 

D aladier, gerçekten 

Fransa namına ko -
nuşmuştur. Yani bütün 
fransızların düşündükleri -
ni ve duyduklarını ifade et 
miştir. Memleketimizde bir 
tek adam yoktur ki başve -
kilin beyanatını tamamiy -
le tasvip etmiş ve bu nut -
kun metanetiyle itidalini 
takdir etmiş olmasın. B. 
Musolini'nin bu fikir bir -
liğini anlıyacağını umalım. 

Esasen bunu onun yarat -
mış olduğunu söyliyelim. 
Onun tehditleri, gazetele -
rinin tecavüzkar ifadesi, 
çılgınca talepleri biıtün 

Fransa'yı ansızın ayaklan -
dırdı ve ona iç kavgalarını 
unutturdu. Bir dakika için
de, millet müşterek ruhu -
nu tekrar buldu. Fransız 

milleti hiç bir millete hü
cum etmek istemiyor, fa · 
kat her fedakarlığı göze a -
larak, kendini mudafaaya 
azmetmiştir. Bizim yatış -
tırma arzumuzu bir kor -
kaklık telfikki etmiş olan -
ların kulakları çınlasın. B. 
Daladier bu nokta üzerinde 
hiç bir yanlış anlamıya ma
hal bırakmamıştır. 

Fakat nutkunun en ku 
vetli kısmı hükümet 

şetıaın ortaya çıkarmak is
tediği bir masalı tekzip et
miş olmasıdır. B. Musoli -
ni ııon nutkunda Fransa'
ya karşı İtalyan talepleri 
meselesinin 17 ilkkanunda 
elçimize tevdi edilen nota -
da sarih surette gösteril -
miş oldl unu söylemiştir. 

Halbuki u doğru değildir. 
Kimsenın şüphesi olmasın 

diye B. Daladier bu 'nota -
nın tam metnini neşretmiş -
tir. Burad hem bir mese -
le tasrih edilmemiş hatta 
telmih suretiyle bile işaret 
edilmemıştir. Ne Cibuti, ne 
Tunus, ne Süveyş burada 
sarih ve}a müphem suret -
te zikredilmiş değildir. B. 
Musolini böyle bir hataya 
düşmüştiır. Bize sarih ta -
leplerde bulunduğunu ve 
bizim ce\ ap vermemiş ol -
duğumuzu dünyaya bildi -
riyordu. Halbuki bu doğru 
değildir ve Fransa notayı 

herkesin gözü önüne koy -
makla bunu isbat etmiştir. 

Bu kati cevap karşı -
smda İtalyan hükü -

meti ne dıyecektir? Bu ak
la gelmiyor. Belki "İmpara 
torluğun teşekkülü esaslı 
ehemiyeti haiz yeni haklar 
ve yeni menfaatler yarat -
mış,, oldu unu evelce bil -
dirdiğini tebarüz ettirmek
le iktifa edecektir. Fakat 
B. Daladier bu delili bü -
yük bir şiddetle reddetmiş 
tir. Demiştir ki : "Her yeni 
feth veya her yeni taarruz 
yeni haklar ortaya çıkara -
caktır; bu suretle bize bil -
dirilecek talepler filen hu -

I 

dutsuz olacaktır, çünkü 
bunlardan her biri bir kere 
tatmin edildi mi, yeni ta -
leplere meydan verecek -
tir . ., Pek tabii bizi bir tu -
zağa düşürmek istediler. 
Madem ki şimdi Habeşis -
tan'm sahibiyim, bana Ci -
buti'yi vermelisiniz. Ma -
dem ki şimdi Tunus'ta bir 
nüfus hissem var, bana tam 
nüfuzu vermelisiniz. Ma
dem ki bana bunu verme -
ciiniz Bizerte'yi tehdit e -
nen Korsika'ya ihtiyacım 

\"ar .. Madem ki.. .. madem -
ki. •.. Ve sözde haklar zin -
ciri ilanihaye devam edecek 
tir. Hayır! söylenecek ye • 
ga r.e ı;tiz hudur ve söylen -
miştir. 

G;ıl/11s 
L'lntransıgeant 

Almanya' do 

gizli harp 

tedbirleri 

Almanya'nın her tarafın
da gizlice alınmakta olan 
askeri tedbirler, geçen ey
llıl buhranından önce alın· 
miş olanlara benzemekte
dir. 

Son bir kaç hafta içinde 
alınmış olan tedbirlerden 
müteessir olmamış aileler 
pek azdır. 
~u ailelerin hemen hep -

sinden bir baba, bir oğul, 

bir erkek kardeş her hangi 
bir hizmete davet edilmiş 

bulunmaktadır. 

Kadınlar da hizmete çağ
rılmış olan erkeklerden boş 
;calan işlerde çalışmak üze
re d5vet edilmişlerdir. 

Hele hududlara yakın o -
lan bölgelere bir çok asker
lerin yığılmış olması, bura
da mesken buhranı uyan -
dırmış, hayatın normalli -
ğini ortadan kaldırmıştır. 

Stratejik noktalardaki 
çiftlikler boşaltılarak su -
baylar ve askerler tarafın -
dan işgal olunmuştur. Yük 
arabalarına, beygirlere, ve 
bazı yerlerde .ziraat maki -
nelerine nakliyatta kulla -
nılmak üzere, el konul -
muştur. 

Birçok Bavyera askerle
rinin toplanmış olduğu es -
ki Avusturya - İsviçre hu -
dudunda bir çok binalar iş
gal edilmiştir. 
Devamlı bir nehir halin -

de cenubi Avusturya'ya al
man kıtaları akıp gitmekte
dir. Villalı ve Klagenfurt'
daki kıtaların sık sık değiş
mesinden büyük alman kı • 
talarının, İtalya'ya gönde
rildiği anlaşılmaktadır . 

Berlin'de bile bir çok su
baylar. yerlerinde görün • 
mez olmuşlardır. Bunlar, 
çıkarılan seferberlik emir -
nameleri mucibince bir ta -
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lngiliz ordus·u 
Londra'dan bildiriliyor • 
Tuitorial ordusunun tezyidine karar verildiğine dair Ç~m

bcrley"in beyanat/, kabinenin, milli mudalaa işlerini büyuk 
bir ciddıyetle telakki etiğine bir delildir. Çcmberleyn'in ver -
mış olduğu bu haber, bukiımetin mcvkiini çok kuvetlendir -
miştir. Yalnız mubalazakirlar değıl, muhalifler de bu kararr 
tasvip etmiştir. Hükumetin salahiyetli makamları, Tcritorial 
ordusunun mevcudunu iki misline çıkarmakla elde edilecek o
lan pratık neticelerr izah etmıye çalışmaktadır. 

Bundan böyle tcritorial ordu kadrosu, 13 yerine 26 ümen -
den ıbaret olacaktır, ki bu suretle bir harp takdirinde 1J tü • 
men Avrupa kıtasına sevkedilecck olan ordunun emrine veril
mış olacaktır. Geçenlerde Hor Belışa'nın vumiş olduğu iza
hata gore, bu ordunun. önceden 6 sı nizami 13 ü de teritorıal 
olm.1k üzere 19 tümenden teşkil edilmesi tasavvur halinde i -
di. 

Avrupa kıtasına sevkedılecek olan ordu, şımdi 32 tümene 
çıkarrlacaktır. Mama/ıh, bu yeni ordu ıçın yeniden asker top -
/anacaktır. 

Hukumetin yeni projesine göre, teritorial ordunun mevcu • 
du, 100.000 kişılik tayyare dali kıta/arı da dahil olduğu halde, 
440.000 kişiden ıbaret olacaktır. ilk projeye gore. nizami or -
dunun mevcuda 246.000 kişi olarak tcsbit edilmişti. Buna göre 
her ikı ordunun mevcudu 686.()00 kişiyi bulacaktır. 

Bu vaziyet karşısında, bukumet, asker toplama işlerinde 
butun partilcrın yardımını istemektedir. 

Yapılan bir hesaba gore, 1939-40 yılında müdafaanın uç şu
besine alınac;ık olan asker ve subayların miktarr şu olacaktır: 

Donanmaya, 18.000 asker, 950 subay; nizami orduya 40.000 
asker, 1900 subay: hava sili.hına 18.000 asker, 2000 subay. 

Franklurtcr Saytung 
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kım ehemiyetli mevkilere 
tayin edilmişlerdir. 

Bu arada yapılan en ehe
miyetli hazırlıklardan bi -
risi de S.S. teıikilatına ve -
rilen emirdi 

Bunlar, piyade, topçu 
ve makineli tüfek talimle -
ri gören polislerin eyalet -
lerde yerlerini almaktadır -
lar. 

Sivil halk, bir harp takdi 
rinde, S.S. kıtalarının po -
lisin vazifesini ele alacak -
ları hakkında evelce yapıl
mış olan bir tamimi hatır -
lamaktadırlar. 

Daily H erald 

İsve('fe ordusunu 

takviye ediyor 
İskandinavya devletleri, in -

kişaf etmekte olan dünya hfi.di
selerinin kenarında bulunuyor'• 
lar. Fakat, buna rağmen bü -
yuk devletleri çok yakın bir a -
lika ile tetkik ve takip ediyor -
!ar. Bu memleketler, harbe gi • 
rccck olan bir devletin, İskan
dinavya toprak ve sularını kcn 
di askeri hareketine bir saha 
diye teUikki etmiye kalkmast 
üzerine, günün birinde istemi • 
ye istemiyc harbe sürüklen -
mckten korkuyorlar. 

Askerlik hizmeti müddetinin 
uzatılmasınt ve harp malzeme
sinin {ezyidini derpiş eden İs
veç müdafaa projesini, işte bu 
zaviyeden görmek Uizımdır. 

Mamafih, İsveç ordusunda -
ki kumanda işlerinin islih edil
mesi miıdafaa ekonomisi için 
bir ~enci kurmay teşkili, harp 
gemileri inşası için yeni proje
ler hazırlanması gibi, bu ted • 
birlere tekaddüm eden bir çok 
tedbirler daha önceden alın -
mıştı. 

Bütün bu tedbir ve hazırlık
ların saiki, devletin her hangi 
bir harp tasavvuru veya dogr':'· 
dan doğruya mevcut olan bır 
tehlike değil, her ihtimale kar
şı mücehhez bulunmak ve mem 

leketin bitaraflıÇını, icabında 
elde si15.h olduğu halde müda· 
faa etmek arzusudur. 

Yeni müdafaa pro1csının 
psikolojik hazırlıkları müna -
sebetiyle, Almanya'nın güçlük 
le anlıyabilecegi muhtelif şey • 
!er söylendi. 
Halkın bir kısmına, Alman

ya'nın sırf stratejik maksadla 
İsveç adalarını veya kara top -
raklarını işgal etmek ve bu 
yerleri donanma veya hava si
lahına hareket üsleri olarak 
kullanmak niyetinde olduğu tel 
kin edildi. 

Hakiki vaziyetin tarifinde, 
~lki parti politikasının da ro
lü olmuştur. Fakat hakikat şu
dur ki, Almanya, yalnız İsveç'
in değil, bütün İskandinavya 
memleketlerinin müdafaa va -
sıtalarını takviye ve tezyit et
melerini içten temenni etmek -
tedir. 
Avrupa'nın şimalinde, başka 

devletlerin saldırmak hevesle -
rini uyandıracak ve cihan ihti
tlili için bir cazibe teşkil ede -
cck olan zayıf devletlerin bu -
lunmasında Rayhş'in hiç bir 
menfaati yoktur. 

Bilakis, 1.::kandinavya mem
leketlerinin kuvetli ve müceh
hez olmalarında ve her hangi 
bir baskın hareketine karşı bü • 
yilk bir azimle mukabelr: etme
lerinde Rayhş'ın büyük men -
faatler:i vardır. 
Yalnız şu meseleyi düşün -

mek 15.zımdır: Acele alınan 
müdafaa tedbirleri maksada 
kifi midir? Mamafih, bu da İs
veçlilerin kendi aralarında 
düşünecekleri bir meseledir. 

Franklurter Saytung 

Hazı rız 

Kendi kuvetine güvene
cek yerde müzakerelere bel 
bağhyan ve bu yüzden ça
tırdayıp çöken bir devlete 
daha yeni !i3,lilt olduk. 

Polonyalılar, Çekoslo-
vakya'nın feci misalınd. n 
ders aldılar. Onun için Po
lonya, hatta kendisinden 
kuvetli bile olsa, herhangi 
bir hasma karşı harbetmiye 
hazırdır. 

Polonyalılar katiyen aşa-
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Yazan : Edgar W A LLACE 

Elk bekleme odasına koştu. Mills 
yere ;ığılmıştı. Gözleri kapalı yüzü 
kül rengiydi. 

Dick eğildi, mahpusu yere sırtüstü 
yatırdı ve garip bir koku duydu. 

- Siyanür dö potasyom, dedi. Bu 
adam ölmüştür. 

XVll. Kısım 
Jill.,. !H•lh or .... 

O gün Mılls'i bulunduğu hapisane
den umumı merkeze getirmek için bir 
sürü tedabır ittihaz edilmişti. Bütün 
gece bina sılii.hh memur kordonlariy
le çevrilmış, mahpusun yanına da me
murlar konmuştu. 

Mahkum servetini kaybetmiş, tahsil 
görmüş bir adamdı. Kurbağalar, çete 
mensubininden iki serserinin yardı -
miyle onu da kendi aralarına almış -
lardı. 

irde mahpusu höcresinden 
çıkardılc . Adam endişeli ve sinirli 
görünüyordu. Üstelik soğuk almıştı, 

öksürüyordu. 
Saat on bıri çeyrek geçe hapisane -

nin demir kapısı açıldı. Önce üç mo • 
tosiklet çıktı. Onu perdeleri inik, ka
palı bir ot mobil takip ediyordu. Ara
ba her tarafından üzerinde silahlı po -
lisler bulun n motosikletlerle çevril
mişti. Scotl nd Yard memurlarını taş~
yan ikinci bir araba da arkadan gelı
yordu. 

Kafile bir hadise olmadan Scotland 
Yard'a geldi; parmaklıklar kapandı, 
mahkum süratle içeriye götürüldü. 

Elk'in katibi Balder ve diğer bir ha
fiye titriycn ve sapsarı kesilmiş olan 
Mills'i kjlrşıladılar ve Elk'in bürosun
daki, pencereleri demir parmaklıklar
la örülü olan küçük kabul salonuna 
soktular. (Bu odayı harp esnasında 
cesuslardan korumak için parmaklık
la kapatmışlardı.) Kapının dışma iki 
adam konuldu ve Balder Elk'i bulma

ya gitti· 
- M. Elk, mahpus bekleme odasın-

da. I 
İsticvap ıçın gelmiş olan Dick: 
- Bir şey söyledi mi? Diye sordu. 
- Hayır efendim, yalnız pencereyi 

kapamamı söyledi, kapadım. 
Elk: 
- Mahpusu getiriniz, diye emretti. 
Bir an beklediler, sonra bir anahtar 

sesi duyuldu. Onu takiben heyecanlı 
konuşmalar duyuldu. Balder kendile
rine doğru. koşarak geldi. 

Kesik bir sesle: 
- Hasta, dedi, zannedersem bayıl-

dı. 

Daha o sabah Mills'i soymuş ve bü
tün elbiselerini ihtimamla aramışlar
dı. Hatta fazla bir ihtiyat olarak cep
lerini bile dikmişlerdi. Otomobilde 
beraber gelen polis memurlarına Mil
is, Kanada seyahatinden uzun uzun 

l)ahsetmişti. 
Polis memurlarından başka hiç kim

se ona yaklaşmamış, hariçten kimsey
le temas etmemişti. 

Dick'in nazarına çarpan ilk şey Bal
der'in kapamış olduğunu söylediği 
pencere oldu· Bu süqneli bir camdı. 
Pencere aşağıdan itibaren yirmi san
tim kadar aralıktı. Bal der: 

Evet efendim, kapadığıma emi
nimi diye ısrar ediyordu. Heller ça

vuş da gördü. 
Çavuş bu sözü tasdik etti. Dick pen

cereyi tamamen açtı, dışarıya baktı. 
Tuğla duvarı dört tane ufki demir ka
tediyordu. Dick, başını pencereden u
zatınca duvara dayalı demir bir mer· 
diven g::-dÜ· Merdiven yerden, dama 
kadar çıkıyordu. Bulunduğu oda Ü· 

çüncü ,kattaydı. Aşağısı çalılarla örtü
lü bir bahçe idi. Bundan başka yüksek 
demir parmaklıklarla çevrilmişti. 

Dick, aşaeısını göstererek: 

ğı kalmazlar ve zafer için 
çarpışırlar. Ne olursa ol
sun, polonyalılar harbeder• 
lerken sayı itibariyle üstün 
alman ordularını tarihte 
mağllıp ettiklerini düşü

nürler. 

Biliriz ki &iingülerimiz 
istikbalde yeni yeni zafer
ler kazanacaktır. Aklımız 

yerinde, kalbimiz kuvetli o. 
larak bu zaferleri bekleyip 
duruyoruz. 

Pek ala çarpışacağız: çün 
kü biliyoruz ki, büyük bir 
milletin büyük eseri tarihe 
kanla ve kılıçla yazılıdır. 

Polstka Zbrojna -
Polonya gazetesi 

Musolini - Daladiye 

Musolini, hem sükunet -
.li. hem de kuvctli konuş-

t u; fakat bu münasebetle, 
fransızların halledemedik -
ri bir muammayı halletmiş 
oldu. Gerek kıra!, gerek 
Musolini, italyan taleple -
rinin zikredilmiş olduğu 
geçen yılın 17 kanun tarih -
li vesikalarına işaret etti -
ler. Paris ve Londra'da bu 
vesikalar kasadan çıkarıla
rak evrildi, çevrildi, fakat 
anlaşılan İtalyan talepleri -
nin vuzuu keşfedilemedi. 

Ancak bu vesikalardan, 
1935 Laval - M usolini an -
!aşmasının artık meri ol -
madığı tebarüz ettirilmek 
suretiyle fransızların çok 
güvendikleri bir mesnedin 
ortadan kalkmış olduğu an 
]aşılmaktadır. 

Franklurter Saytung 

İç harp bittikten sonra 

İspanya meselesi 
1 FRANSIZCA LE TEMPS'DEN 

J spanya tarihinin stratc • 
jik bir safhası nihayet 

bulmuştur. Pirenclcrin öte ya
nında, şimdi biıyük meşgale, 
banşmayı kolaylaştırmak ve 
nasyonalist zaferin neticelerini 
ancak kinleri ateşlemeye yarı -
yacak tedip ve tecziye hare -
ketleriyle ihlfi.I etmemek olma
lıdır. Bilhassa General Fran -
ko'nun muzaffer olduğu 11artlar 
içinde zafer kazanmış bir şef 
için en iyi siyaset bir cömert -
lik ve merhamet siyasetidir. 
Galip, ancak bu suretle diınün 
hasımlarını kendi davasına il
hak edebilir, bütün milletin i -
timadını kazanabilir. Memle -
ketin siyasi, idari ve iktisadi 
inşasına devamlı bir temel ve -
rebilmek için buna ihtiyacı var 
dır. Askeri hareketlerin sona 
erdiği bir sırada, general Fran
ko için vazifesinin en müıkill 
kısmı başlamaktadır. Bu vazi -
Ee, yalnız temayülleri birbi -
rinden pek ayrı olan bütün nas 
yonalist unsurların değil, aynı 
zamanda demokratik doktrin -
!erin izini taşıyan ve bunun
la beraber yeni buhranlar ön -
lemek istiyorsa millet c;crçc -
vesi içinde mevkilerini tekrar 
bulmaları lazım gelen bütün 
diğerlerinin faal ve devamlı su 
rette yardıllllnı icap ettirmek -
tedir. 

fspanya'nın, hiç olma7sa bir 
müddet, asayişi iade etmek ve 
normal hayat şartlarını tesis 
etmek için otoriter bir idare 
altında kalacağı muhakkaktır. 
İdare makinesi itinalı bir su -
rette yeniden gözden geçiril • 
mek ve yoluna konulmak li -
zımdır, ancak ondan sonradır 
ki kati bir rejim meselesi or -
taya çıkabilir. Bazıları şimdi -
den kırallığın yeniden kuruı"'ll'l 
ı:ı ihtimıılleri fazla olduı;u, i&
p:ınJ•olların uzun zaman hir 
diktatörlüğe taban milteham -
mil olmadıkları ve hiç olmaz -
• kültürel sahada mevcut olan 
n:ııntııkavi hususiyetlere hür -
met . ...ıilmesi icap edeceği ka
naatındeaı.'-~ 

İspanya'da yarın... • .. ;:..,i. 
şekli ne olursa olsun, devam e
debilmek ve millet ic;in kal -
kınma imkanları yaratabilmek 
için ilk şart lspanya'nın bütün 

dünya Önünde ve kendi vicda
nı önünde hareketlerinde ta -
mamiyle serbest, mukaddem •• 
tının yeg5.ne hakimi gerçekten 
müs'8kil bir devlet olduğunu 
ispat etmesidir. İspanyol vaka
rı vasıtasız veya vasıtalı hiç 
bir yabancı cesayet altında c • 
ğilemez. 

General Franko'nun, zafe
rinin sarih surette milli 

karakterini teyit edecek mana
da faaliyette bulunmıya hazır
landığını sandıracak alimctler 
vardır. Bu hususta muhtelif 
defalar yapmış olduğu beyanat 
bu maksat hakkında hiç bir 
şüpheye mahal bırakmıyor. Ge
neral Franko memleketinin 
tam istiklalinin programında 
en esaslı noktayı teşkil ettiğini 
İspanya'nın istikl&lini ve İs -
panya ile sömiırge toprakları 
üzerindeki hükümranisini mü • 
dafaaya izmetmiıı olduğunu 
daima tekrarlamıştır. Bu kcy -
fiyet, sivil harp nihayet bu -
lur bulmaz, bu harbe iştirak et 
miş olan ve ona hazan cnter -
nasyonal bakımdan pek tehli -
keli .bir mahiyet vcrmi& olan 
bütün yabancı kuvetlerin kcn-

RADYO J 
An kara 

TURKlYE 
Radyo Dih.izyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P . 

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

ÇARŞAMBA - 5 - 4 - 1939 
12.3~ Program 
12.35 Türk muziği: Çalanlar : 

Vecihe, Cevdet Çcğla, Refik 
Fcrsan. Okuyan: Radife 
Neydik. 1 - ••••• - Rast peşre
vi. 2 • Refik Fersan'ın • Rast 
şarkı - Yaktı cihanı ateşin. 
3 - Udi İbrahim - Rast şarkı
Sevmcdiklerimlc gönül a • 
vutma. 4 - Leminin - Rast 
şarkı - Sazın gibi sinem da -
hi. 5 - Cevdet Çağla - Tak • 
sim, 6 - İbrahim efendi - Ma
hur şarkı - Sabah olsun. 7 -
.......... - Mahur saz semaisi 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans, meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik (Riyaseti -
cumhur Bandosu - Şef: lh -
san Künçcr) 1 - O. Guillon • 
Marş. 2 - Johann Strauss. 
Viyana kanı (Vals) 3 - Au -
bcr - Tacın elmasları opc -
rasının üvertürü .. 4 - S. Jo -
nes - Gcisha operetinden pot 
puri. 

18.30 Program 
18.35 Mtlzik (Bale müziği • Pi) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (Fasıl heye

ti). Cellil Tokses ve arka • 
daşları. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsast (fiyat) • 

20.15 Türk müziği - Çalanlar : 
1?ccihe, Fahire Fersan, Re • 
fık Fersan. Okuyan: Musta
fa Çağla ve Semahat Özdcn-
ıcs.1 - ...... - Hüzam peşrevi. 
2 - Etem efendi - Hüzzaı;n 
şarkı - Eşki çeşmim hasre -
t inle. 3 - Udi Hasan'ın . Müs 
t ear şarkı - Gitti yar elden. 
4 - Şevki beyin - Hüzzam 
15arkı - Küşade taliim. 5 • 
Vecihe - Kanun taksimi. 6 • 
- ...... Hüzam türkü - Sana • 
da yaptırayim Naciyem. 7 • 
Udi Ahmet'in - Acemkürdi • 
şarkı • Bir vefasız yare. 8 • 
Mustafa Çavuşun - Nikriz 
şarkı - Elmas senin yiızünü 
gören. 9 - Şevki beyin - Hi • 
caz şarkı - Kış geldi firak. 
10 - ......... - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 

di memleketlerine dönmelerini 
icap ettirir. Bunun kabil oldu
ğu kadar kısa bir zaman içinde 
yapılması esasen nasyonalist 
davaya yardım etmiş olan dev
letler ve bilhassa İtalya tara • 
fından girişilmiş olan teahhüd
lere uygundur. 

B. Musolini bu hususta B. 
Chemberlain'e teminat vermiş 
t ir ve bu teahhüdler yerine ge
tirilmedikçe İngiliz - İtalyan 
anlaşmasının şümulü de filen 
kalmamış olur. Yalnı:r: İtalyan 
lejiyonerlerinin vatanlarına 

21.15 Esham, tahvilfi.t, kanıtı! 
yo - nukut borsası (Fiyat} 

21.25 Ncı;cli plaklar - ~. 
21.30 TEMSİL (Dengi De 

ne - Komedi) Yazan: - J{ 
mal '!'özen. 

22.00 Muzik (Kuçük orkcst!S 
Şef: Necip Aşkın) l - W• 
ter - Romantik uvertür. f 
Atzoni - Sabah ı;arkısı ! 
] . Strnuss - Çardaş. 4 • Arl'
Abt - Ormanlarda, ve ni~ 
Schneidcr - Tirol dağla 
h:ılk şarkı ve dansların 
potpuri. 6 - Mainzer - Se 
nad. 7 - Benatzky - Bcbelc 
perisi - filminden - Neşel1 
yim şarkısı. 8 - Leopolo 
İspanya melodileri - Patpıı: 

23.00 Müzik (Cazband - l' 
ZJ.45 - 24 Son ajans habertr 

ve yarınki program. 

Avru pa 

OPERA VE OPERETLE~ 
14 Ştütgart - 15.30 Viya; 
- 20.30 Milino, Stokhoı:! 

ORKSTRA KONSERLE~ 
VE SENFONiK KONSE 
J.ER: 15.35 Hamburg- 16. 
Münih - 19 Ştütgart - ıc 
Beromünstcr - 20.30 FIO 
ransa - 21 Münih - 21 
London - Recyonal - 21. 
Kolonya - 21.30 Nis, St~ 
burg - 24 Ştütgart. 

ODA MUSİKİSİ: 19.15 Do1 
land Zender - Zl.15 ŞtütgJ 
- 22.15 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ : ıs .. 
Sarbnik - 16 Münih - ·~ 
Berlin -18.20 Breslav, La~ 
zig - 18.30 Beromünster 
Doyçland Zendcr - 19 M 
nih - 20.10 Breslııv - 22.~ 
Scrbrük, Doyçland Zender. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
v.s.) : 10 Berlin. 
ORG KONSERLERİ VE gl 

ROLAR: ı 7 Beromünster A 

17.15 Kolonya - 18.20 Kô 
nigsbcrg • 

HAFİF MÜZiK: 12 Frank 
furt - 18 Berlin, Hamburl 
- 19.15 Kolonya - 20.10 A 
man istasyonlan - 20.1 
Frankfurt - 22.20 Münib ..l 
22.30 Viyana. 

HALK MUS1K1S1 : 21 Ber 
lin - 23 Kolonya. 

DANS MUZ1Gt: 20.10 Ştilt 
gart - 22 Sottens - 22.1 
Floransa, Stokholm - 22.2 
Bresi ev - 23 Floransa, Ra 

ma - 23 10 Brüksel - 23.f 
London - Rccyonal - 23.4 
Liyon - 24 Droytviç, Lü~ 
semburg. 

dönmesi işinin Burgos'la R-1 
ma arasında çıkabilecek mest'. 
lelerin en naz:ki olduğunu git 
lemiye mahal yoktur. Çftnk!i; 
Duçe'nin gürültülü bcyanıuı: 
dan sonra, kimsenin meçhul 
değildir ki, kendisi Frariko 
cufarın zaferini, İtalyan dipl 
masisinin hususi bir muvalfa 
kiycti diye göstermektedir 
Her ne de olsa, Pireneler üs 
tünde yeni bir dert başlamak 
tadır. 

Le Temıf', 

- Bu bahçeler nedir? diye sordu. 
Elk: 
- Onslow Gardens'in bahçeleri, ' i

ye cevap verdi. 
Dicl-. düşünceli: 
- Onslow •Gardens? diye tekrar et

ti Kurbağaların bana ateş etmek iste
dikleri Onsl!>w Gardens değil miydi? 

İşte hemen hemen gözlerimizin önün
de bir adam öldürüldü. Bu odada kal
dığı bir kaç dakika hariç onu gözü
müzden ayırmadık, mütemadiyen ne
zaret altında bulundurmuştuk. Gene 
de Kurbağa onu elde etmiye muvaffak 
oldu. Hayret, yüzbaşım, hayret!. 

Elk, sevimli olmıya çalışarak: 
- Hayır, hayır, sadece n~rede oldıl' 

ğunuzu öğrenmek istiyordum, deÔ~ 
Broad, birdenbire: 

- Niçin? diye sordu. Fena bir Jll' 
her mi var? / 

Elk, hakikati gizliyerek: 
- Her şey yolunda, diye cevap ver 

di. Bir gün büroma gelin de görüşe' 
lim. 

Elk, ümitsiz, başını salladı: 
- B ... mesele hak!;ında fikriniz ne

dir, yüzbaşı Oordon? dedi· 
Dick: 
- Ne .:iyeceğimi doğrusu bilmiyo

rum. li. Birisinin bu merdivenden 
çrkarak Mills'e zehir vermiş olması 
nazariyesi bence makul görünmüyor ... 
Ve Mills'in zehiri almayı kabul ede
ceği de şüpheli . .Fakat mesele aşikar .. 
Balder penoereyi kapamış olduğuna 
yemin ediyor, ve şimdi pencere açık ... 
Balder'e itimadınız var mı? 

Elk müspet bir işaret yaptı. 

Polis doktoru biraz sonra gelerek, 
Dick'in de söylediği gibi, Mills'in öl
müş ol duğunu tespit etti. Ölüm sebe
binin de siyanür olduğunu bildirdi. 

- Siyanür'ün kendisine has bir ko
kusu vardır, dedi. Bu adam ya başka 
bir adam tarafından verilmiş veya 
kendisinin a lmış olduğu bir zehirle 
ölmüştür. 

Ceset götürüldükten sonra, Elk, 
Gordon'a W hitehall'daki bürosuna 
kadar refakat etti. Elk: 

- Hiç bir şeyden korkmam, dedi. 
Fakat bu kU'l"bağalar beni şaşırttılar. 

Dick, bürosunun kapısını açtı. Elk'i 
mükellef odasına ald ı. 

- Sinire karşı bir " Cabana Cesare''
dan daha m üessir bir ilaç yokt ur. Ken
dimi methetmek gibi olmasın ama si
ze bir şey söyliyeceğim, E lk. Bu a
damlar beni, o kadar hayrette bırakmı
yorlar. Al t tarafı Kurbağa da nihayet 
bir insan, ve endişeleri de oldukça in
sani. Broad dost umuz acaba nereler
de? 

- Amerikalı mı? 

Dick, başı ile tasdik et ti. Elk, bir sa
niye durmadan telefonu aldı, ve bir 
numara söyledi. Bir dakika sonra Bro
ad'ın sesi cevap veriyordu. 

Elk, tatlı bir sesle: 
- Siz misiniz, iM. Broad? dedi. Şu 

anda ne ile meşgulsünüz? 
- M erhaba, E lk, siz misiniz? Şimdi 

çıkacağım. 

E lk: 
- Sizi beş dakika evci W hitehall'de 

gördüm gibi geliyor, dedi. 
Diğeri: 

- Her.halde bir benzerimi görmüş 
olsanız gerek, dedi. Banyodan çıkalı 
henüz on dakika o luyor.\ Bana ihtiya
cınız mı var? 

Elk. W hitchall'.den Cavendish SQ~ 
are'a gitmek için dört dakikanın k j 

geleceğini hesapladı. Bunun için, Bt~ 
ad'ın şu anda evinde bulunması bir şe 
ifade etmiyordu. Scotland Yard'ı jstl' 

yerek yeni bir numara aradı. 
- M. joshua Broad'ın nezaret aıtr 

na alınmasını istiy<> m. Caverley :fl~ 
use'da oturuyor. Akşam saat 8 e kaÔ~ 
gözden kaçırmasınlar, ve neticeyi 1"' 
na bir raporla bildirsinler. . 1 

Sözünü, bitirir bitirmez kendiS1~ 
b. k w D" k'" ·k ,t· ır oltuga attı, ve ıc ın ı ram 

miş olduğu uzun sigarı yaktı. 
9
, 

- Bugün salı, diye mırıldandı.'</ , 

rın çarşamba. Telsizi nereden d~1' 
mek niyetindesiniz, M. Gordon? 

Dick: 
- Amirallrk dairesinden, diye et 

vap ve.l"di. Saat üçe çeyrek kala ın:1\ 
nistin odas\nda bulunmak için a,rnırll 
le uyuştum. 

Elk: 
(Sonu var) 
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Sinirlilerin şeker hastahğı 

MİLLETLER ARASI 
Köy kongreleri 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yalancı §eker hastnlığının en §eker niznmı da bozulur ••• 

en 

Toprağa 

lüzumlu 

dönüş nasıl 

bir dönüş 
-8-

olur ve 
hangisidir? meşhuru sinirlilerde görülenidir. O Şeker hastalığının bu yalancı şe

ltadar ki, analiz raporunun göster • killeri de, vakıa, İnsanı memnun 
diği her şekerin gerçekten şeker edecek şeyler değildir. Kandaki şe
hastalığı zannedildiği zamanlarda, ker nizamının böyle bahanelerle 
sinirliliği bu hastalığın en mühim bozulması, muvalıkat ve geçici de Milletler arası beşinci köy kongre- çok çocuklu aileler birliği reisliğine 
aebeplerinclen biri diye sayarlardı. olsa - o nizamın muvazenesi pek sine verilen raporlar arasında fransız de müracaat etmiş ve köylülerin iste
l-Ialhuki şeker hastalığı bir sinir de sağlam olmadığını ve ileride ger- delegesi bay (Vastine) tarafından diği yardımcı çocukları temin eyle . 
hastalığı değil, şeker met bolizmn- çekten bir şeker hastalığı çıkabile· "Gençler delaletiyle köye dönüş" adı miş ve bu ilk tecrübeden hem köylü, 
ıının bozulması hastalığıdır. ceğir.i gösterir. Fakat bu yalancı ve ile yazılan etüd, şöyle hülasa edilebi- hem de çocuk babaları memnun kal-

Sinirlilerin idrar çıkarmalarına muvakkat hastalığın şekeri - ger· lir: mışlardır. 
ıebep olan heyecandır. Heyecandan çekten olan hastalığın şekeri gibi - Toprağa dönüş bakımından Fran - 1934 de bu gibi çocukları kabul e-
dolayı böbreklerin şeker çıkardığı perhizle kaybolmaz. Onun için in · sa'da yapılan bütün değerli hareket- decek ailelerle çocukların ve velile _ 
laboratuvar hayvanları üzerinde sanı daha ziyade merak ettirir. O· ler beklenilen neticeleri vermemiş - rinin karşılıklı vazifelerini bildiren 
tecrübe ile de sabit olmu§tur: bir nun kaybolması için sebebi olan §e- tir. On beş yirmi sene evel köyünü bir talimat yapılmış, vilayetin bütün 
köpek lnboratuvarın ameliyat ma - yi aramak, bulmnk ve onu ortadan fabrika için bırakmış bir işçiyi tekrar çiftçi ailelerine dağıtılmış ve çocuk
ıası üzerine bağlanıp dn birdenbire kaldırmak lazımdır. Hele karaciğer ilk mesleğine avdet ettirmek haki - tarın okuduğu mektep öğretmenleri
korkutulursa kandaki şeker nispeti bozukluğu idrarda da teker çıkma- katte çok güçtür. Bu hususta ortaya ne gönderilmiştir. 1935 de mektep 
artar, böbreklerinden de §eker çı· sına sebep olunca yalnız §ekere ne atılan sebepler ve bahaneler üzerinde ı çocuğunu köye yerleştirme teşkilatı 
kar. kadar perhiz edibe fayda vermez. durmak lüzumsuzdur: daha ziyade genişletilmişti. Çocuklar 

insanlar üzerinde bu türlü tec - Yalancı ~eker hastalığı muvak • Alışkanlık, muhit, aile bağları, ev- köylere dağıtılmadan evel doktorlar 
rübe yapmak kabil değilse de, o kat olmaaiyle, arada sırada meyda- ter, eğlenceler, bunlara, sekiz saatlik tarafından muayene edilmiş ve tartıl· 
tecrübenin §Artlanna pek yakın bir na çıkarak sonradan kaybolmasiyle mesaiyi ve aile yardımlarını ilave et- mışlar ve bu iş mektebe dönüşlerin -
hal hayatımızda sık sık görülür: belli olur. Zaten raporun gösterdiği miyoruz. Bir çok vakalarda şehirde, de tekrar edilmiştir. 
imtihanlar •.. İmtihan da insanı, la· şeker az miktarda olduğu gibi ger- rahat bir yaşama, süslenme, gezme Köylü tarafmdan aranan çocuklar 
horatuvardaki ameliyat masasının çekten ıeker hastalığının ba§ka a • gibi arzularla ve hatta kocasının ay en çok 13 - 14 yaşında olanlardır. 
Üzerinde olduğu gibi, kıskıvrak lametleri de bulunmaz ... Fakat, ya- başında kazancını bakkal ve kasaba Çünkü bunlar tatil müddetini biraz 
bağlar ve imtihan eden hocanın lancııını gerçeğinden ayırt etmek vermek suretiyle temin ettiğ i kredi uzatarak sonbaharda patates ve şal -
sorduğu sualler de, laboratuvar he- için, iyisi aç karnına kandaki şeker kolaylığına alışmış olan kadın maden gamların toplanmasına da yardım e
kiminin korkutmalarına bedeldir. nispetini muayene ettrimektir. in- veya fabrika amelesinin tekrar köye diyorlar. 
Onun icin insanları laboratuvarla- ııan elli gram üzüm şekerini bir bar- dönmesine enge lolur. Bir kısım iş - llk bakışta bu teşebbüs o kadar mü
rında maıaya bağlıyamıynn ameri - dak su içinde içtikten sonra yarım çiler de, bol para biriktirmemiş veya him görünmiyebilir, fakat en az üç 
kalı hekimler imtihanların verdiği saatte bir, altı defa kan aldırmak hayatını şehirde kazanmamış olmak faydası vardır; 
heyecandan istifade ederek, imti- eğlenceli bir it olmasa da hastalığın gibi bazı düşüncelerle tekrar köye a) Senenin en çok işi olan ayların-
hana girmezden önce hiç bir vakit yalancı mı, gerçekten mi olduğu dönmekten utanırlar ve sıkılırlar. da köylü ailelere (kadın ve erkek) 
§eker çıkarmıyan üniversite talebe- kökünden halledilmi, olur. G. A. Bununla beraber, sayılacak katlar yardımcı temin ediyor. 
si Üzerinde imtihandan sonra tetkik b Ç k ki · 1 · · az olarak toprağa dönüş vakaları var- ) o çocu u amele aıle erının 
yapmı§lar: kız ve erkek karı§ık bir Nevyork Sergisinde sahcı idare dır. Bunlar en çok aile dostluğu. tatilde yüklerini hafifletiyor. 
grupta 33 talebeden 18 i imtihan- f köyde ciddi ve sağlam rabıta, bir ka- c) Çocuklara temiz hava, bol ve sı-
dan aonra şeker çıkarmıya ba§lamı§. d k h f h k f d• dın veya bir çiftlik, bazan bunların i- hi yiyecek temin etmekle beraber ile-
Yalnız kız olnn ba§ka bir grupta e ece eye are e e ıyor kisi birden bulunması gibi sebepler- ride iş bulabilmek ümitlerini veri -
gene o nispette ıeker çıkaranlar ol-

N evyork sergisindeki pavyonumu - le dönüşlerdir. yor. 
rnuşF. b 

1 1 
h zun satış ic:ini Sümerbank'ın idare ede Bir şehir kızı, daha doğrusu çiftçi- Ancak şu şartla ki, çiftÇiler de, bu 

ut o oyun arının em oynıyan- "' den ve köylüden soyu olan bir şehir çocuklara yetişemiyecekleri işleri 
lar h m de •eyredenlere verdı"gw ı• cegwini evelce yazmıştık. Bankanın bu . a e " kızı ile evlenen çiftçiler daha seyrek- vermemeli, yaşlarının hakkı olan eğ-
heyecanı tarife hacet yoktur. Yirmi işe memur ettiği, Yerli Mallar Pazarı 
be§ kişilik bir "tim" den 12 llİ oyun- Müdürü B . Ekrem Sanal ve ticaret tir. Fakat bu vesile ile köye dönüş de lencelerine mani olmamalı, yaptıkla-
dan sonra şeker çıkarmı§lar, bun- servisinden B. Muazzez Tlabar'dan tetkik edilecek kadar enteresandır, rı işin mukabili kazançlarını verme· 

lardan bet tanesi oyunu sadece sey- mürekkep heyetimiz Amerika'ya git - teşvik ve mükafat görmelidir. Çünkü li. gençlerimiz kendilerine uyacak ve Bu teşebbfüı memleketin her tara -
redenlerden... mek üzere bugün şehrimizden hare· h 1 f d 1 t ~ d '' .. 

Sinirlilerin yalancı "eker hastalı- ket edecektir. köyde kolay olmıyan ayat arına or- ın a yapı ırsa, opraga onuş mese-
,.. tak olacak kızları rok gür buluyor lesine mühim mikyasta yardım ede -

gv ının hekimleri de biribirine düo.ür- :s ır -" ı bilir. 
düğü olur: bir gün hastanenin po· ar. 
liklinik tarafına sinirli bir hasta g~ ..-•• 11111 YAKIN DA1111

"''- En lüzumu görülen toprağa dönüş. Kiiy kalkmmmu luıkl.-ında Di -
lir, orada acele yapılan bir analizde el emeğiyle çalışan her köylü ve iş- f>hirdı - Hmıxelles' de 19.35 de 
§eker bulunur, hasta bir kogw U"a c.e- Mu·· N o R N u R ETT ı· N çinin, çoban ve sı ğırtmaçların, mev- 1 

:r :r • • ·ı · · k' · t 'b" ·· t top cınan bcılinci lwn"rcde ı·~-
ker hastası diye yatırılır. Fakat 

0
• sım ışçı erının, ma ınıs gı ı mu e - ,.. I" _ 

Tada yapılan sonraki analizlerin hassıslarm, çiftlik hizmetçileri dahil luır olunan temenniler 
hiç birinde bir daha §eker bulun- Yenitehir ULUS sinemasında olmak üzere köylü kadınların köye 1 - Çocuklarda zirai fikir uyan -
rnaz. Bunun üzerinekoğuşun hekim- Yerlerinizi şimdiden kapatınız dönüşüdür. Çünkli köyde hem erkek, dırmak için köydeki ilk mektep tah-

len• bıyık altından gu""lmı"ye bao.lar. .... r hem kadın işriye ihtiyar vardır. silinin köy hayatının =rtlarından ve s ,...................................... z ~ -ı-
lar, poliklinikteki analiz yapan ar- Fabrikaya ve madene alışanları kö- mecburiyetlerinden ilham alması, 
kada§ bu §ekeri nereden çıkarını§? J''""" A L T 1 N '"""'- ye götürmek kolay olmayınca, bunla- 2 - Köy işçiliğini inkişaf ettir • 
Sinirlinin çıkardığı şeker geçicidir: rın çocuklarını köye götürmek çare· mek, 
poliklinikte kalabalığın verdiği he- leri düşünülmüş ve şöyle bir tecrübe 3 - Umumi hizmetlerin güzel bir 
Yecandan bir defa çıkar ve bir daha ARAYAN K) Z LA R yapılmıştır: teşkilatı sayesinde, köyde sıhi §artla-
ıörünmez ... Bu tıal hayat sigortası- "Moselle" viHiyetinin (Mctz)de çı- rın iyileştirilmesi, 
b.a girmek için analiz yaptıranlar- Dick Boveel _ Adolphe Menjo kan "La Terre Lorraine" adındaki 4 - Yerinde bir zirai politika sa-
dan bazılarının da ba§larına gelir. çiftçi gazetesi, 6 ağustos 1933 sayı - yesinde küçük arazi sahipliğini müm-

Sinirli bir kaza eseri olarak dü~- Bugün 12,15 ucuz matinesinde sında bu iş için şu teklifi yaptı: kUn kılmak, 
~:Y.~ vakit, başından, hatta gövde_ "Sanat sahalarında yaşıyan amele 5 - Zirai kredileri kooperatif bir 
aınk1en ~d~ı...4,t kollarından veya ba- Y eniıehir ULUS sinemaıında çocuklarının uzun yaz tatillerinde temel üzerinde teşkil etmek ve ko· 
ca arın an Yl1• • k köylerimizde temiz bir hava kürü laylaştırmak, 

'1\Sa gene şe er çı~arabilir. Bundan doı ... _ bir va- .......... 111111111111111111 ............ r yapmalarını temin için bir teşebbüse 6 - Zirai işbirliğini teşvik etmek, 
kıt, yaralanmayı da gerçekle .. _. "\ giriyoruz, çocuklara temin edilecek 7 - Ziraat mahsullerinin sürümü-
ker hastalığının sebeplerinden diye r yemek, yatak ve saireye karşı çocuk- nü ve diğer memleketlerle takasını 
•ayarlardı. Halbuki §ekerin çıkma- Stat İlôhlarl !ar da kendilerini kabul edecek köy- kolayla tırmak, 
•ına aebep korkudur. lü ailelere küçük hizmetlerde buluna- 8-- Köy zanaatcılarının teknik ka· 

Heyecanın böbreklerden teker nın son "2 güna caklardır. Bu suretle köylü okuyucu· biliyetlerini inkişaf ettirmek ve köy-
çıknıasına nede nsebep ·olduğu da Dünyanın bütün sinemalarında larımız, ev ve tarlalarında çok i~ olan !erdeki adetlerini çoğaltmak, 
kolayca anla§ıhr: heyecan bir ta- aylarca devam eden aylarda kendilerine yardımcı bula - 9 - Köydeki içtimai yardım mü -
l'aftan tiroit, bir taraftan da tiôb- Seanslar: l4-l6,l5 _ l8,30 ve 21 de caklar ve bütün sene temiz havadan PSScselcrini inkişaf ettirmek ve hü-
rekler üzerindeki guddclere teıir mahrum çocuklara iyilik etmiş ola - kümetlerin ihtiyar köylülerin talihi-
eder. Bu guddelerin iki türlüsü de yepyeni JURNAL caklardır. Müracaatlar gazete idare - ne alakadar olmalarını temin etmek, 
aynı zamandn şeker nizamına karı· Tel: 219J sine yapılmalıdır." 10 - Köy evlerinin yeni ve mun-
fırlar. Heyecandan i§leri bozulunca Gazete, ilk teşebbüsler arasında tazam bir şekilde inşasını teşvik et • 

1 BiBLiYOGRAFYA 1 
Kiieük Rok 

Bu sene yabancı edebiyatlardan 
türkçeye çevrilen eserler arasında rus 
lardan Gorki ve fransızlardan Maupas 
sant yarıştadırlar, denilebilir Yalnız 

Remzi kitapevinin "Dünya muharrir -
!erinden tercümeler serisi" nde şim -
diye kadar Gorki'den beş eser çıkmış -
tı. Buna mukabil Maupassant'dan da 
iki eser bu koloksiyona girmiştir. 

"Küçük Rok,, ismini taşıyan ve ye
ni çıkan bu ikinci kitapta muharririn 
uzunca hikayelerinden dokuz tanesi 
toplanmıştır. Bir çok romanlar yaz -
mış olan Maupassant'ın asıl şöhretini 
vücuda getiren eseri küçük hikayeleri 
olduğu malCımdur. 

Mustafa Nihad Özen tarafından 
itina ile çevrilmiş olan bu eser, güzel 
ve zevkli hikayeler okumak istiyen 
herkese tavsiye edilecek bir kıymeti 
taşımaktadır. 

Mütercim Edvard Maupassant'ın 
kitabından hulasa ettiği bir etüdü de 
eserin başına ilave etmiştir. 

Ay Nraf m<la ~eyahat 

Kanaat kitapevinin bilhassa genç o
kuyucuların istifadesini gözonünde 
tutarak hazırlamış olduğu ve şimdi -
den milli kütüpanemizde ehemiyetli 
bir mevki iljgal etmekte olan "Ankara 
kütüpanesi" serisinin yirminci cıldı o· 
tarak Jules Verne'nin "Ay etrafında 
seyahat" isimli meşhur eseri dilimize 
çevrilerek neşredilmiştnr. Meraklı ve 
fenni romanlar sahasında misilsiz bir 
şöhrete sahip olan Julea Verne bilhas
sa muhayyel seyahat hikayelerinde 
vclfıd muhayyelesinin en yüksek de -
recesine çıkmıştır. Bu eser de onlar -
dan biridir. Burada müellif, ay hak -
kında mevcut fenni malümattan isti -
fade derek heyecanı her an ayakta tu
tan son derecede meraklı bir hikaye 
vücuda getirmiye muvaffak olmuştur. 
Bir çok resimlerle s~slenmiş olan bu 
kitap 50 kuruş fiyatla satılmaktadır. 

Tavsiye ederiz. 

Bil2i teorisi 
Prefesör J. Hessen'in Kolonya üni -

versitesinde takrir ederek 1926 da in

tişar etmiş olan "Bilg" Teorisi" isim

li eseri üniversite doçentlerinden Bay 

Yusuf Kazım Köni tarafından dilimi· 

ze çevrilerek neşredilmiştir. İlmi eser

ler bakımından pek fakir olan kil -

tüphanemize belli başlı garp alim ve 

mütefekkirlerinin ilmi mahiyetteki 

eserlerinin tercüme edilmesine ne bil -
yük ihtiyacımız olduğunu tebarüz et -
tirmiye hacet yoktur. Bu itibarla böy
le kıymetli bir felsefi eserin dilimize 
kazandırılmış olmasını takdirle kar -
şılar ve ilimle alakalı bütün münev -
verlere tavsiye ederiz. 

Fiyatı 75 kuruştur. 

mek, 
ı ı - Köy mekteplerini ve teçhiza

tını ve tedriıaat şartlarını iyileştir -
mek, 

12 - Köy içtimaiyatını orta tahsil 
ve mektepten sonraki hayata ait prog 
ramlara idhal t'tmek ... 

Y.ongre küçük sanat:arının ve köy 
sanatlarının tekrar kurulmasının der
hal elzem olduğu kanaatindedir. 

Bu hususta, umumi hizmetler tara
fından yardım görecek daimi ve gezi
ci mekteplerin, kursların, sergi ve sa· 
tış te~kiiatlarının kurulmasr temenni 
edilmektedir. 

Matbuat U. M. 
Naci KICIMAN 
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Belgrad 
Üniversitelileri 

• 

lstanbul' da 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Belgrad 

üniversitesine bağlı yüksek mimari 
şubesi talebesinden 40 kişilik bir yu
goslav talebe grupu bu sabah trenle 
şehrimize gelmiştir. Talebeler üniver· 
site namına Dr. Süheyl Unver, doçent 
Sabri Esat ve Giizel Sanatlar Akade
misi müdür muavini Refik ile bir ta
lebe grupu tarafından karşılanmışlar
dır. 

Yugoslav talebeler kız lisesine mi
safir edilmişler, bugün Yüksek Mü -
hendis mektebini, Dolmabahçe sara- . 
yını ve resim galerisini ziyaret et
mişlerdir. 

Sadıkzade vapurundan 

kurtarllan ena 

İstanbul' a getirildi 
İstanbul 4 (Telefonla) - Sadıkza

de vapurundaki ticaret eşyasını hamil 
bulunan Konya vapuru bugün limanı· 
mıza gelmiştir. Sadıkzadenin vaziye· 
tini tesbit etmek üzere üç kişilik bir 
heyetin Tarı vapuriyle kaza yerine 
hareket etmiştir. Heyet kıymet tak
dir edecek ve Denizbank'a bir rapor 
verecektir. 

Kısa İstanbul haberleri 

( lstanbul 4 Telefonla) 
* Eski iktisat müdürü B. Asım Sü

reyya belediye sular idaresi idare 
meclisi azalığına tayin edilmiştir. 
* Kalyoncu'da Tekke sokağında 15 

numarada oturan Esma isminde bir 
kadın gece koynunda yatırdığı üç ay
lık çocuğunun üzerine yatarak öldür
müştür. 

* Mahllıt yağ satmaktan suçlu, Ba
lıkpazarında yağcı Kazoğlu Yorgi'nin 
muhakemesi birinci sulh cezada biti
rilmiş, suç sabit görülmüş ve cezalan
dırılmıştır. 

* Kartal maliye şubesi tahsildarla
rından Mesut 800 lira açık verdiği i
çin işten el çektirilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 
* Maltepe'de deniz kenarında bir 

ceset bulunmuş bunun Kabil isminde 
bir sandalcıya ait olduğu, biray evelki 
fırtınada sandalını kurtarmıya çalışır 
ken boğulduğu anlaşılmıştır. 

İtalya Danzig işinde 
tavassut yapmıyacak 

Londra, 4 a.a. - Resmi mahfiller, 
lngiltere'nin Danzig meselesinde Al
manya ile Polonya arasında tavassut -
ta bulunmasını İtalya'ya teklif ettiği
ni katiyetle tekzip etmektedirler. 

Aynı mahfiller Sir Noel Charlesin 
Kont Ciano'ya 1ngiltere'nin Polonya • 
ya verdiği teminatın manası ve gayesi 
hakkında malUmat verdiğini beyan et
mektedirler. 

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

Çocuk insanların çiçeğidir,~ 
seviniz, okşayınız fakat öpmeyi-: 
niz. : . 

Çocuk Esirgeme Kurumu : 
Genel Merkezi : 

... -
······································" 

ranlık fakat tabii idi. Zaten bütün duruıu ve hali 
tam bir tabiilik gösteriyordu. Ara sıra dayandığı 
yerden kalkarak bir işaret yaptıktan sonra ya
vaıça kanapenin muşarnbasına uzanan eli, zayıf 
denecek kadar ince parmaklı ve soluk renkli idi. 
Tırnakları dibinden kesik ve ince uzundu. Nihat 
bir müddet gözlerini kızın Üzerinde dolaştırdıktan 
sonra başını Ömer'e çevirdi ve "Eh, ne olmu§ 7 Ne 
var bunda?" der gibi onun yüzüne baktı. 

mak ve aleladeliklerden baıka hiç bir ıey yapıl
mıyan bu dünyada kendinin ve başkalarının fevka
ladelikler yapncağrnı vehmetmekle mi geçecek. 
Daha demin dünyada bir insan hiç bir şey yapa
maz diyordun, şimdi dünyada pek az insanın ya
pabileceği hafifliklere kalkıyorsun. Senin alelade 
bir mecnundan farkın nedir anlamıyorum!" 

nım, kusuruma bakacak değilsiniz ya!" Dedi. 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 3 =Yazan: Sabahattin AL/:1J 

Şu kalabalığın içine gözlerim kapalı olarak ka
rıısam bir kuvet beni muhakkak hiç taıırtmadan 
doğru ona götürecektir.,, 

Fevkalade süratle söylediği bu sözlerden sonra 
hakikaten gözlerini kapıyarak bir adım ilerl.edi. 
Sol eliyle haltı Nihad'ın bileğini tutuyordu. Nıhat 
zangır zangır titriycn bu kolun sahibine hayre~e 
baktı. Onun her türlü çılgınlığına alııık oldugu 
halde bu §iddetli heyecan kendisine biraz yabancı 
geliyordu. Söyliyecek bir şey bulamıyarak : 

" S b" . mahlukııun Ömer?,, dedi. - en ne ıçım 

Ö . . N"h d'' bileg·ini daha çok mer'ın terlı avucu ı a ın 

aıktı: 

"Bak, bak, hala orada .•• Görmüyor musu~ '!" 
Nihat ba§mı Ömer'in baktığı tarafa çevırınc~, 

tanıarnen boşalan kanapelerden birinde oturan sı
Y~h sa~ı bir genç kız gördü. Yanında yaşlıca ve 
~\§man bir kadın daha vardı ve bir §eyler konuşu
Yorlardı. Kız bir elinde kalın bir paket halinde bir 
•Ürü notalar tutuyor ötekiyle yanına dayanıyordu. 
ince boynunun üstü~deki kıvırcık saçlı ba§ını zarif 
bir hareket ettirişi vardı. ilk göze çarpan hususi
~eti çenesinin meydana vurduğu kuvetli bir irade 
1~~deıiydi. Nihad'ın bulunduğu yerden İ§itilmiy~~ 
&ozlerinin arasında kati bir hüküm verınit gıbı 
susuyor, sonra ycn,iden, gene bir hüküm bildiri • 

Yonnu§ gibi söze başlıyordu. Bakışları biraz ka 

Nihat ıayıklıyormuı gibi boğuk bir sesle: 

"Hiç bir ıey söyleme! Ne cevher yumurtlıyaca
ğın suratından belli!" Dedi. "Ben kararımı ver -
elim. Derhal gidip kızı kolundan tutacağım ve ... .'' 

Bir müddet sustu, düıündü; sonra mırıldandı: 
"Ve... Bir ıeyler söyliyeceğim her halde. Belki 

de o benden evel söylemeğe başlıyacak. Muhakkak 
ki beni görür görmez tanıyacaktır. Baıka türlü ol
masına imkan yok. Ve tanıyınca bunu saklıyamı
yacak. Gel İstersen beraber gidelim, sen biraz ar· 
kamda dur. Bizi dinle! Aslını bilmediğimiz alem
lerde tanıştığımız bir kızla konuşmamız her halde 
alelade olmıyacaktır.'' 

Bunları söyliyerek Nihad'ı kolundan çekti. O 
elini kurtararak: 

"Vapurda rezalet çıkarmak niyetinde misin?" 
"Ne gibi!" 

"Kız derhal polisi çağırır ve polis senin gibi 
bir ıerseriyi karakola götürmekte tereddüt etmez. 
Sen dünyayı kafanın içi gibi İpsiz sapsız ıeylerle 

dolu mu zannediyorsun allah aıkına? Bir türlü 
kendine ve insanlara gözlerini açarak baknmıya
cak mısın? Bütün ömrün tasavvurlar, hayaller, 
pon Kişot'ca emeller peıinde koıup kendini aldat· 

Ömer bir hakarete uğramı§ gibi boynunu cer
di: 

"Şimdi görürsün. Senin kuı beynin insanlar a
rnsındaki karanlık ve derin münasebetleri anh
yamaz. Surda bekle." 

Bu sözleri söyliyerek genç kıza doğru yürüdü. 
Nihat ba~ını gayri ihtiyari denize doiru çevirerek 
"Eyvah!" dedi ve kopacak rezaletin ilk gürültü
lerini beklemeğe baıladı. 

Gözlerini genç kıza dikerek ağır ağır yürüyen 
Ömer birdenbire uykudan uyanıyormuı gibi baıı
nı silkti: tam kıza yaklaştığı sırada kulağının di
binde bir kadın sesi: 

"O! •.• Ömer, nasılsın .•• Hiç görünmüyordun!" 
Dedi. Başını o tarafa çevirince, genç kızın yanın
da uzak akrabalarından Emine hanımın oturduiu
nu gördü. 

Emine hanım devam etti: 

"Ayol, demindenberi buraya bakıyorsun, ge
leceksin diye oturup kaldım, bir türlü çeneyi keae
medin. Hadi vapurda kalacaiız.'' 

Her iki kadın doğrularak yürüdüler. Ömer ne 
söyliyeceğini ıaıırmıı, kendini toplamağa çalııı
yordu: 

"Vallahi ne bileyim ... Teyzeciğim. Derslerden . ' 
ııten vakıt oluyor mu? Hem aiz beni bilirsiniz ca-

Emine Teyze güldü: 
"A 1 . k · yo , senın usuruna kım bakar. Anasına ba-

basına bile senede bir kere olsun mektup yazmı
yan İnsandan kime hayır gelir. Hadi bakalım, na
Mlaa buJu~tuk, anlat bari, ne alemdesin?,, 

Ömer gözlerini genç kızdan ayırmıyarak ce • 
vap verdi: 

"Hep eskiıi gibi. Vaziyette bir yenilik yok!" 
Bu sırada köprüye çıkmıılardı. Hep beraber 

lıtanbul tarafına doğru yürüdüler. 

Ömer'in teyzesinin §İ§man ensesinden kaydır· 
dığı gözleri hiç lafa karıımadan yanlarında giden 
genç kızın bakıılariyle karşda§tı. Kız bir müddet 
bir şey hatırlamak ister gibi devamlı ve dalgın bi; 
bakışla ve gözlerini hiç kırpmadan karşısındakini 
süzdükten sonra başını ileri çevirdi. Ömer bir 
müddet de onun uzun kirpiklerinin gözlerinin altı
na düşen gölgesini seyrettikten sonra teyzesine dö
nerek baıiyle: "Bu kim?,, demek istiyen bir iıaret 
yaptı. 

Emine hanım, uzun müddet lstanbul'da oturan 
anadolululara mahsuı bir kibarlıkla: 

"Af ••• Tanııtırmadım mı? Siz biribirinizi tanır
sınız da! •.• Macide'yi bildin mi bakayım? Annenin 
büyük daymnın torunu ayol. Öyle ya, sen Balıke
air'den çıktığın zaman o daha şu kadarcıktı. Altı 

(Sonu var) 

Düzeltme 
• 

İçimizdeki Şeytan tefrikamızın dıinku sayısında küçük bir 
hata olmuıstur: İkinci sütunun sonlarında "Nihat söı:lerinl 
bitirip ...... diye başlıyan ibarenin üstüne fasıl değiştiğini 
ııösteren bir ".2" rakamı konulacaktır. Tashih ve itizar c-
~.P=• 
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Yazan: Francis ele Groisset - 27 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

''A sma 
Pek ata biliyorum ki, hiç bir 

şey, şu sinekli terasadan ve 
§U horlıyan adamdan daha fena ola
maz. 

Kodaman filin dehşetine artık i
nanmıyorum, karar verdim: hara
beleri görmeğe gideceğim. 

Şoför, çoluk çocuk sahibi oldu
ğunu, gecenin yaklaştığını ve ma
betlerin çalılarla örtülü oldu~unu 

söyledi. Fakat yirmi bey rupiyi a
lınca, itimat ederek. fekki lenger 
etti. Yola çıktı. 

Çalılık ve köklerle dolu bir ara
zide durduk. Şoför on rupi daha a
lınca otomobili bırakarak bana reh
berlik etmeği de kabul etti. Tüfek
lerden birini aldım doldurdum ve 
arkadaşım da öbürünü alarak tetik 
elinde yürümeğe başladı. Seyaha • 
tim oldukça tehlikeli bir şekil alı
yor. 
Yürüdüğümüz yol taş gibi sert, 

ot ve sarmaşıklardan ibaret pürtük
lü halısı üzerinde tıbkı eski bir 
forüm'de yürür gibi ilerliyoruz. 
Şu çıktığımız tepecik, devrilmiş 

sütunlardan vücuda gelmiş bir yer. 
Fakat o kadar dikenlerle ve otlarla 
örtülmüş ve kökler sarmış ki, eğer 
rehberim yanımda olmasa, burası
nın sütunlardan husule geldiğine 

bir türlü inanamazdım. 
Ayaklarımızın çarptığı çakıllar 

hep mermer parçaları, trabzon ak
samı veya üstü yazılı taş kırıntıla
rı. Yerden bir taş aldım. Üzerinde 
kaşları görünen güzel bir insan al
nı parça"ı. 

Bu mabet tozları, bu saray kırın
tıları üzerınde, bir ağaç bile yetiş
memiş. Fakat her tarafta kökler 
var. Oyle kökler ki, kuvetleriyle 
taşları dınamitlemişler. 

Sekiz asırlık bir gayretle, bütün 
harçları sokmÜ§, kaideleri üstünde 
çatlıyan sütunları koparmış ve dö
şeme taşları otların kanburlu mani
velaları ile kalkıp yuvarlanmış .. 

Fakat bu kökler boşuna toprak
tan ziya:ya fırlamışlar, büyük bir 
gayret sarfederek boşuna sarmaş 
dolaş olmu tar ve yungl'deki feyiz
li hemşireleri gibi boşuna güneşe 
doğru atılmışlar. 

Geçtikleri usaresiz toprak onlara 
büyümek kuvetini vermekten imti
na ediyor. O kadar müthiş muha
rebelerden onra faydsız bir zafer, 
kökler intikamı almış olan büyük 
mabede dı)ğru meyusane tırmanı • 
yor. Bir tek saray kalmış, çalılığın 
içinde de bir tek mabet, deniz or
tasında bir ada gibi duruyor. 

Bir enkaz sahası bizi ayırıyor. 
Sütunlar, dikili taşlar ve başlıklar
la dolu şanlı bir saha. Bu manzara 
karşısında hayran kalıyor ve ilerli
yemiyorum. 

Mabet bir kaide üzerine oturtul
muş. Onda büyük ve kıymetli, bir 
biblo zarafetı göze çarpıyor. Asma 
bir daire şeklinde. 

Her biri cayatı erbaasından birine 
müteveccih dort merdiven oraya çı
kıyor, ve bunlar onun eski halini 
tasavvur ettirebiliyor. Bu merdi -
venler, sanki mephut kalmışlar gi
bi dua avluları üzerinde üç defa 
duraklıyorlar. 

Çin hurafatına göre, arzı tems~l 
eden murabbalar, ve semayı temsıl 
eden havai daireler ile karşılaşı • 
yorlar. 

Uç defa durarak yükselen bu 
merdivenlerin tazarrukar basamak
ları, mabedin sükun ve istirahati i
le, dünyadaki mezahimi temsil edi
yorlar. 

Asırlardanberi bu güzel merdi • 
venler kendilerini tutan taşları 
muhafaza etmişler. Yanlarındaki 
kabartma resimler de onların bek
çileri. 

môbet /1 

rak: 
- Karayılan! Dedi. 
Mabedin dıvarlarına, binek taşla

rına, sahanlıklarına hep bu karınlı 
gnomların, kıvırcık yeleli arslan -
ların resimleri oyulmuş olduğunu 
görüyorum. Asıl mabet meydanda 
yok, toprak olmuş ve yerinde bir a
ğaç çıkmış, tek ve cesim bir ağaç: 
hazreti Ademin incir ağacı. Üzerin
de mukaddes maymunlar kafilesi 
bağırışıyor ve sıçraşıyorlar. 

Bunların gürültü ve taklakları 

artık beni alakadar etmiyor. Ayın 
mavileşmeğe başladığı bu yaldızlı 
akşamda bir sütun parçası üstüne o
turdum. Granit sesi veren dikenli 
otlara elimdeki bastonu romantik 
bir tavırla vurdum. 

Harabelerin insanı gayşeden ta -
hayyülatı. Burada hiç bir müteca
viz el partenonu meydana çıkarama
mış. Fakat mabedi tasavvur için 
yalnız bir sütun kafi. Etrafımda a
sırlar çöküyor ve mukaddes mabet 
mermerden dehlizleri, ışıktan mez
bahları ve rahiplerle putlardan iba
ret müzeyyen çehresiyle gözümün 
önüne geliyor. 

Böceklerin takırtılı orkestrası, 

feryatları ve trampetaları ile serse
ri ruhumun tahayyül ettiği o dini 
barbar ayinleri tanzir ederken par
lak noktalarla delinmiş gibi görü • 
nen sema, tavansız mabedin üstünü 
yıldızlarla donanmış bir kubbe ile 
örtüyor. 

(Sonu var) 

Göt;mrnlcr i~in yeni tathir 
iı;;tasyonları 

Ana vatana gelen muhacirlerin Ka
vak ve Tuzlada yapılan fenni tathir 
işleri şimdiye kadar Büyükdere ve 
Galata sahil sıhiye merkezleri tarafın
dan idare edilmekte idi. Muhacir gel
mesinin uzun müddet devam edeceği -
ni göz önüne alan Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti tamamen ayrı bir 
iş olan muhacirlerin fenni tathir işle -
rini ayrı bir teşkilata gördürmiye ka
rar vermiştir. Bunun için Vekalet 
müstakil ve yalnız göçmenlerle meş -
gul olmak üzere tahaffuzhane müdür
lüğü kuracaktır. 

Muzır hayvanlarla miicadele 

Ziraat Vekaleti bu sene muzır hay
van ve hastalıklarir.Ie mücadele işini 
hızla§tırmıya ve genişletmiye karar 
vermiştir. Bunun iqin mevkuf kadro
sundan teşkilata 20 süvari gardiyan i
lave edecektir. 

Zeytin kanununun tatbikleri 

Ziraat Vekaleti zeytin kanununun 
yürürlüğe girmesi üzerine zeytin ba
kım teşkilatı ve zeytin istasyon ve fi. 
danlıklarını arttıracaktır. Bunun için 
şimdilik kadroya 2 seyyar mütehassıs 
ve 18 bakım memuru alınacaktır. 

İzmir eğitmen kursu a~lldı 
İzmir (Hususi) - Kızılçullu köy 

öğretmen okulunda açılan köy eğit
men kursunda derslere başlanmıştır. 

Kursa vitayetimizden 40, Muğla vila
yetinden 60 eğitmen iştirak etmiştir. 
Faaliyete geçen İzmir köy eğitmenle 
ri yetiştirme kursuna B. Sıtkı Öze-
nin, ziraat vekaleti teşkilat kanunu
nun 18 inci maddesine göre ziraat e
ğitim şefi tayin edildiği vekaletten 

vilayete bildirilmiştir. 
Kursların açılmasından maksat 

köylünün kültür ve ziraat vaziyetleri 
nin inkişafı olduğundan vilayete zira
at vekaletinden bu kurslarla yakın

dan atakalanmalarının temini tavsiye 

olunmuştur. 

l 
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Çankırı' da bahar başladı 

Çankırı (Hususi) - Bir haftadan
beri karla karışık olarak yağan yağ
murlar artık bitti. Gök, beyaz ve kü
me küme bulutlarla açılıp örtülüyor. 
Güneş, ayazı yok etti. Tabiat, kırlar
da, bayırlarda, tepelerde açan küpe 
küpe sarı beyaz çiğdemlerle gülüyor. 
Şimdi her taraf yeşilleniyor. Tarla
larda ekinler filizlendi. Ağaçların 

Y.ara kuru sevimsiz dalları oyalı bo • 
yalı, göz alan iç açan çiçeklerle be -
zendi. 

Kızılcık dalları sarı, badem ağaçla
rı b'!yaz çiçeklerle uonandı. 

Menekşeler çimenler arasında giz
lenerek kokularını etrafa serpiyorlar. 

Soğuktan, artık bıkmış usanmış o
lan herkes, tabiatin bu güzel senesine 
doğru ko uyor. Çankırı zaten bir tabi
at memleketidir. Ona renk, koku ve 
güzellik veren tabiattir. Onun kışı 

matem, baharı bayramdır. - Kadri 
Korman 

Bartın' da bir 
sabıkalının cinayeti 

Bartın, (Hususi) - Şehrimizde hiç 

yoktan bir cinayet işlenmiş. suçsuz bir 
delikanlı öldürülmüştür. Ölen, Meh -
met Kako, öldüren de katilden sabı -
kalı İhsan Kasaboğlu'dur. 

İhsan Kasapoğlu, o akşam sarhoş ol

muş ve yanına Mehmet Kako'yu ala -
rak Okulak mahallesinde oturan ni -
şanlısını kaçırmayı kuran İhsan, arka

daşı, Mehmedi otomobil getirmek için 
çarşıya yollamıştır. Mehmet otomobil

le gelince, İhsan nişanlısını kolundan 
tutarak sürüklemek, otomobile bindir

mek istemiştir. Bunun üzerine Meh
met, "zorla kız kaçırılamıyacağı,, yo
lunda lh an'a nasihat etmek ve kızı 
kurtarma istemiş, İhun bıçağını çek
miş ve Mehmedi sol pazısından ağıı
surette yaralamıştır. 

Mehmet derhal hastaneye kaldırıl

mışsa da, çok kan kaybettiğinden sa
baha karşı ölmüştür. 

İşlediği cinayeti müteakip kaçan İh
san Kasapoğlu polis tarafından evin
de yakalanmış ve katil, yatağının altın· 
dan çıkardığı bir çakıyı cinayet aleti 

1 

Cukurova' da tarih eserleri 

Bugün Çukurova'da 
bulünan môbetler 

nasıl ve ne vakit yapıldı? 

• 

Adana (Hususi) - Çukurova'da çeşitli mabetler 
vardır. Bugün bu mimari eserler üzerinde derin e
tütler yapılacak kıymetli birer mevzu halindedir. 
Şimdiye kadar bu işle Iayiki veçhiyle uğraşılmış de
ğildir. Bunlar üzerinde yazılmış derme, çatma not
lardan başka bir vesikaya da tesadüf edilememiştir. 
Buradaki mabetler hakkındaki ma!Umatı da Terses ~ 

umumi kütüpanelerinden çıkarılmaktadır. Terses'de- ..,, 
ki mabet ve camiler çeşitli medeniyetlerin tesiri al- •• · 
tında kalmıştır. Sanat ve eskilik bakımından tetkika 
değer başlıca yedi tane mabet ve cami görülmekte -
dir. 

Şimdi hala mevcut olan "Eski cami"in kiliseden 
camie çevrilmi şolduğunu söylüyorlar. Mimari tarzı 
da. bunu biraz teyit etmektedir. Bu- ü'~~·~~·;~~~:<l'~"'a~";Ç: 
rası l '1 '-rıci asırda Ochen tarafından da yapılan ve bugün 
yapılmıştır. harap. vaziyette bu.lu-
Burası 1362 tarihinde Kıı 1 ı. nan bır mabed. Altta 

Q -·- T'Gl'lU1 V'l'45UlUU oır 
zamanında, Mısır meliklerinden Man- kale ve üzerindeki 
sur'un Şam valisi Bayteymurullah ta- mabcd 

rafından camie çevrilmiştir. 

Bugün gene kozmopolit mimari 
tarziyle kurulmuş Ulucami de, keza 

diye polise teslim etmiştir. kiliseden çevrilmiştir. Bu camiin i-

Hadiseye Cümhuriyet müddeiumu- çinde eser olarak ele alınabilecek bü
miliğince derhal el konmuş ve katil tün aksam türklerin elinden çıkmış-
İhsan Adliye'ye verilerek tevkif o- tır. Bu binanın da camie tahvili mı • 
lunmuştur. sırlıların işagline tesadüf ediyor. 
İhsan Kasapoğlu, bundan yedi se-

ne evel gene bir cinayet işliyerek altı 
sene sekiz ay hapse mahkum olmuş 

ve bir ay evel müddetini bitirerek çık
mıştı. 

Kasapoğlu, gayet tabii bir tavırla: 
- Ne yapalım, sağlık olsun 1 demiş

tir. 

Buradaki küçük minare; camii ise 
islam mimarisinden kurulmuş bir bi

nadır. Buôun, Melik Tahir isminde 
bir Mısır kumandanı tarafından yap
tırıldığı söyleniyor. 
Diğer bir cami de, hükam Danyal'

dır. Bu, 1361 den sonra camie çevril-
miş bir kilisedir. 

Trakya köylerinde 
eğitmenler 

Edirne (Hususi) - Bundan üç 
dört ay evel Alpullu'ya nakledilmif 
olan köy öğretmen okulu tedrisatına 
devam etmektedir. 

Ayrıca her sene açılmakta olan ye· 

1 

di aylık köy eğitmen kursunun 939 

devresi de bugünlerde "devlet ziraat 
işletmeleri" kurumunun Lüleburgaz· 
daki çiftliğinde açılacaktır. Hazırlık• 
lar sona ermiştir. Kurs 220 kişi ile 29 

teşrin evele kadar devam edecek ve 
940 devresi için alınacak daha 220 e• 
ğitmenle Trakya'nın ilk öğretmenle• 
re olan ihtiyacı hemen hemen karşı • 
lanmış olacaktır. 

Eğitmenlerin yalnız çocukları o • 
kutmakla değil, bulundukları köyler· 
de ziraat, ağaç, fidancılık, tavukçu • 
luk, sütçülük.. gibi hayatın tatbiki 
hareketlerindeki rolleriyle de çok 

faydalı oldukları anlaşılmıştır. İki e• 
ğitmeni olan Hasköy, bunun en can· 
lı bir örneğini teşkil etmektedir. 

Hasköy'de eğitmenler bu sene yal• 
nız 15 bin kavak çeliği, çeşitli fidan· 
lıklar, yoncalıklar yetiştirerek köyün 
zirai sahadaki öncülüğünü de yapa -
cak kudrette olduklarını göstermiş -
!erdir. Gene bu sene bu köyde 12 de· 
karlık bir parçanın motopomp işlet· 

mesiyle de ne kadar canlandığını zik
retmek yerinde olur. Bu motopomp 
İstanbul'dan 250 liraya satın alınmış· 
tır. Köyün tavuk istasyonu yalnız 

Rodeyland yetiştirmekte, 12 tavuk • 
tan her gün 10 yumurta alınmakta ve 
bunlar köylünün adi yumurtalariyle 

değiştirilerek gurklarma yatırılmak
tadır. 

Hasköy bir örnek olarak ele alının
ca, iki sene içinde 200 eğitmene ka
vuşan Trakya'nın diğer köyleri hak • 
kında da bir fikir edinmek mümkün
dür. 

Bunlar yedi başlı yılan sayvanı 

altında binlerce senelik gözleriyle 
bize bakıyorlar. Basamakları önün· 
de harim hizmeti gören geniş bir 
ay taşı var. 

Cesim bır taş üzerinde, hortum
ları havada filleri, sakin atları ve 
uçan mukaddes kazları gösteren 
m ıtat dini frizler görünüyor. 

Ceyhan Halkevinde temsil ,;;~~~::;;~ :::;::=~.:~:~ ~:: ffl ................ Yü'RTTAN ....... R.ES'i'MLE'R 

Merdivenleri ağır ağır çıkıyo-
. rum. Yiizünü garbe çevire-

ri:k oturmuş, dirseklerini vücudu
na yapıştırmış ve ellerini dizleri
ne koymuş bir Buda heykeli duru
yor. Mücella omuzları üstüne akşa
mın ziyası çarpmış, saf ve sakin si
masındaki kapalı gözleri görünmi
yen bir rüyayı takip ediyor. 

Biz ona yaklaşır yaklaşmaz, boy
nuna sarılı biıyük ve ağır bir ger
danlık, hemen harekete geldi ve 
granit dizlerınden aşağı süzülerek 
kayboldu. Rahberim kolumu sıka-

Ceyhan halke
vı gösterit kolu 
gençleri " Fer • 
manh deli haz • 
retleri" adh bir 
piyes temsil et • 
mişlerdir. Temsil 
muhitte alaka ile 
kar§rlanmıttır. Re 
sim, temsilde rol 
alan gençleri gös
termektedir. 

cı Ahmet bey tarafından ınşa ettırıl
miştir. Bu camiin yirmi odalı bir 
dersanesi de vardır. 

"Tahtalı minare camii" de bu ha
vali mısırlıların istilasına uğradığı 

zaman Abbas paşa tarafından yaptı • 
rılmıştır. Minaresi ahşap olduğu için 
buna "tahtalı minare camii" diyorlar. 

Hülasa, Terses'de miladdan sonra
ki inşaat arasında mabetlere ait eser 
mevcut değildir. 

Miladdan evci mabetlerin azameti 
yanında bunlar tetkika değmiyecek 

kadar fakir ve aynı zamanda Y,enidir. 

• - Nihat TANGONER 

,l 

Fetlıi):e' de bir koyun sürü~ü 
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Cok feci bir kaza 
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Kıralın vefati haberi üzerine 

İngiltere'nin Musul 
Konsolosu öldürüldü 
Musul'da örfi idare ilôn olundu 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

lrak'la Türkiye arasındaki dostluk 
bağlarının kuvet bulmasına, bu feci 
kazaya kurban giden muhterem kıra -
lın pek esaslı tesiri olmuştur. 

Türkler kardeş Irak halkının acıla
rına bütün kalpleriyle iştirak ederler. 

Feci kaza nasıl oldu? 
Majeste Kıral Gazi'nin vefatı ile 

neticelenen çok müessif kaza hakkın
da Bağdat'tan aşağıdaki mütemmim 
ınalumat verilmektedir: 

Kırat Gazi, otomobilini bizzat ken -
disi kullanarak, Harisiye sarayına 

dönmekte idi. Bu ana kadar aydınla
nılamıyan bir sebepten dolayı, oto -
mobil bir telgraf direğine çarpmıştır. 
Kafa tasından yaralanan kıral, bir kaç 
dakika sonra vefat etmiştir. 

Kıralın cenaze merasiminin icrası 

tarihi bugün tespit olunacaktır. • 
Merhum Kırolın /uıyatı 

Kıra! Gazi'nin saltanat devrinde 
Irak istiklalini almış ve İngiltere ile 
Irak arasında ittifak muahedesi ile 
Saadabat paktı imzalanmıştır. 

Irak Veliahti olan ve Kıral Gazi'nin 
yegane oğlu bulunan Emir Faysal, ha
len dört yaşındadır. Emir Faysal'ın 
rüştüne kadar, kırat naipliğini, kıral 
Gazi'nin amca zadesi ve sabık Hicaz 
kıralı Ali'nin oğlu Emir Abdül - İlah 
ifa edecektir. 

Evelce feshedilmiş olan parlamen
to, niyabet meselesi hakkında bil ka -
rar vermek üzere perşembe günü top -
lantıya davet olunmuştur. 

Merhum Majeste birinci Gazi 12 
mart 1912 tarihinde Mekkc.'de dünya
ya gelmiş ve 27 yaşını daha yeni dol -
durmuştur. 

927 senesine kadar Bağdat'ta husu
Bi tahsil görmüş, 927 senesinde İngil -
tere'de Harrow kollejine girerek tah -
silini orada ikmal etmiştir. Bundan 
sonra da Irak harbiye mektebine gir
miş ve 1932 yılında mektepten ikinci 
mülazim rütbesiyle neşet etmiştir. 

1933 senesinde, meı'hum pederi Ma
jeste birinci Faysal'ın Avrupa seyaha
ti esnasında kıral naibi olmuş ve mem
leketi bu müddet zarfında büyük bir 
liyakatle idare etmiştir. Birinci Gazi 
naipliği esnasında çıkan Asuri hare
ketini büyük bir dirayetle bastırmıya 
muvaffak olmuştur. 

Pederinin vefatı üzerine 8 eylfil 

İngiliz - Fransı% 
Hava Nazırları 

arasında görüşme 
Londra, 4 a.a. - Fransız hava na

zırı B. Guy la Chambre, yanında in
giliz hava nazırı Kingsley W ood ol
duğu halde, Başvekalet dairesinde B. 
&emberleyn'i ziyaret etmiştir. 

Pres Association'un söylediğine gö 
:re, B. Guy ta Chambre tayyare inşaa
tı bahsinde fransız - ingiliz iş birliği 
ni tanzim etmek arzusundadır. 

Guy la Chambre, bu sabah 5~mb.:r
l~yn ve Kingsley W ood ile ~~r.uşmuş
tur. Mumaileyh, öğle yemegını Fran
sa sefarethanesinde Kingsley Wood, 
Yüzbaşı Balfoure ve birçok ing~li~ ve 
fransız hava eksperleri ile bırlıkte 
Yemiştir. 

Londra, 4 a.a. - Fransız ve ingiliz 
hava nazırları arasında bugün yapı
lan müzakerelerde bir ingiliz sefer 
heyeti Fransaya gönderildiği takdir
de takip edilecek usuller tesbit olun

tnuştur. 

:Nazırlar Fransa ve İngiltere tara
fından ya~ılmakta olan tayyarelerin 
tiplerini birleştirmek için tayyare en
düstrilerine ait modelleri aralarında 
teati hususunda mutabık kalmışlar -
dır 

Pr::ı.nsız hava nazırı müteakiben in
giliz tayare fabrikalarından birini 
gezmiştir. 

Londra, 4 a.a.a - Fransız hava na
zırının ziyareti münasebetiyle İngil: 
tere hava nezareti bu akşam aşağıdakı 
tebliği neşretmistir: 

"Dün akşam yanında 'müteaddit fen 
müşavirleriyle gelen fransa hava na
zırı Guy la Chambre ile İngiltere ha
\ı'a nazın Sir Kingsley Wood arasın

da bugün müzakereler yapılmıştır. 
Bu müzakereler, günün ihtiyacları

nı karşılamak ve ilerideki tayyare in
~aatını tanzim etmek maksadivle mo· 
tör tayya f .. · 

1933 de birinci Gazi unvaniyle Irak 
kıralı ilan edilmiştir. Majeste birinci 
Gazi 25 birincikanun 1933 de amcası 

kıral Ali'nin kerimesi prenses Aliye 
ile izdivaç etmiş ve 1935 de oğlu ikin
ci Faysal dünyaya gelmiştir. 

Merhum kıral, sporu çok severdi. 
Kriket, hokey, tenis oynar, ava çıkar, 
otomobil kullanırdı. Bir kaç hususi 
tayyaresi vardı. Kırallık sarayı olan 
Harisiye'de üç verici radyo istasyonu 
tesis ettirmişti. Saraya mahsus bir 
programla bu istasyonlardan neşriyat 
yaptırır, milletinin kültür inkişafiyle 
bu kadar yakından alakadar olıırdu. 

Elçiliğe taziyetler 
Ankara'da Irak elçiliği dün elçilik 

binasında bir hususi defter açmıştır. 

Şehrimizin kordiplomatik mehafili ve 
diğer birçok zevat dün hususi defteri 
imzalamak suretiyle taziyette bulun
muştur. 

40 {.!iinliik milli matem 
Bağdat, 4 a.a. - Veliahd Prens Fay 

sal ikinci Faysal adı ile kıral ilan e -
dilmiştir. Prens Abdül - İlah da naip 
nasbolunmuştur. Niyabet meclisi me -
selesi milli meclis tarafından kati ola
ıak halledilinciye kadar hükümdarlık 
salahiyetlerini hükümet icra edecek -
tir. 

Hükümet 40 günlük milli matem 
ilan etmiştir. Kıralın ölümü yalnız I
rak'ta değil bütün arap memleketle -
rinde derin bir teessür uyandırmıştır. 
Her taraftan taziyet telgrafları gel -
mektedir. Kıratın cenaze merasimi 
çarşa,mba günü yapılacaktır. 

M usul' daki ingiliz konsolosu 
öldiirüldii 

Bağdat, 4 a.a. - Musul'dan gelen 
haberlere göre, kıralın vefatı haberi 
duyulur duyulmaz ingiliz konsolosu 
öldürülmüş ve konsolosluk binasına 
ateş verilmiştir. G.Cleyan içinde kesif 
bir halk· kütlesi ingilizler aleyhinde 
nümayişlerde bulunmuştur. 

JUusul' da örfi idare 
Londra, 4 a.a. - Musul'da örfi ida

re ilan olunmuştur. 
Press Association aldığı bir habere 

göre İngiltere konsolosunun katli ha
disesiyle alakadar olmak üzere dört 
kişi tevkif edilmiştir. Irak başvekili 
bu hadiseden dolayı İngiltere'ye tees
sürlerini bildirmiştir. 

Temyiz mahkemesine 

gönderilecek dosyalar 
noksansız olacak 

Adliye vekaleti, temiz mahkeme
sine gönderilecek dosyaların munta
zam ve noksansız olarak gönderilme
si hakkında alakalılara bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamimi dercediyoruz: 
Temiz mahkemesine gönderilecek 

dosyaların muntazam bir halde ve nok 
sansız olarak gönderilmesi 26/10/ 1932 
ve 25/ 1/ 1937 tarihli tamimlerle tebliğ 
edilmişti. 

Tebliğata rağmen, aleyhine temyiz 
yoluna müracaat edilen kararı havi 
hüküm evrakının bazı mahallerden 
yine noksan ve gayrı muntazam bir 
halde gönderilmekte olduğu C. B. 
M. U. liğinden bildirilmiştir. Bu ha
lin fuzuli muhaberelerle işlerin gecik t 

mesine sebebiyet vereceği ve temyiz 
tetkikatını işkal edeceği aşikardır. 

Bu kabil hallere mahal verilmemek ü 
zere mezkur tamimler dairesinde mu
amele ıfa.;iyl("; bl"'r?lı"!r: 
Gıyabi hükümlerde hükmün tebli

O-ini nıutazammın ilmühaberlerin dos
t> 
yaları i $erisine 1-o maı:;, ve tebli~ ta-

rihinin tevsik olunması, temiz istida
Iarının müstedileri tarafından imza e
dilmeden gönderilmemesi, temyiz isti 

da ve layihalarının kayıt tarihlerinin 
tesbiti, yokluk ilmühaberleri ve depo 
makbuzlarının dosyalariyle birlikte 
gönderilmesi ve bunların yok.luk .i~mü 
haberlerinin mahkeme k.alemın.e ~ raz 

kaydedildiği tarihlerın tevsıkı. 
ve Depo makbuzu v~ .yokluk .ilmüha
berlerinde mümeyyızın (10) Iıra depo 

asını vermeğe iktidarı bulunup bu par .. . 
1 

ınadıgy ını mercıınce tasrıh ve tas-
un .. 'd 1 

dik edilmiş bulunması.' tem;z .ıstı a a-

(kaydı kaleme) dıye hakımler ta-
rına • . •1 • re parçaları ve te eruatı ı-

tna.latını ihtiva eden geniş bir saha
l'a taallük etmiştir. 

rafından yapılan havalelerın ımza ı e 
tevsik olunması. muhakeme zabıtna-

İngiliz - Leh 
görüşmeleri 

dün başladı 
Londra, 4 a.a. - B. Bek, yanında 

Polonya'nın Londra elçisi B. Rac
zynski olduğu halde, saat 11 - 10 da 
hariciye nazaretine gelerek Lord Ha
lifaks tarafından kabul edilmiş ve gö
rüşmelere başlanmıştır. 

Bek, Lord Halifaks, Cadogan ve 
Strang, bu sabah hariciye nazaretinde 
iki saat kadar görüsmüşlerdir. 

Bek, bundan sonra Lord Halifaks i
le hususi surette öğle yemeğini ye
miştir. 

Polonya mahfilerinde söylendiğine 
göre Bek, Lord Halifaks'a polonya
nın İngiltere hükümetine karşılıklı 
bir garanti vermeğe hazır olduğunb 

bil.dirmiştir. İki devlet adamı, derpiş 
edılen taahhüdün metnini, Polonya i
le Romanya arasındaki münasebetle
rin takviyesi meselesini, yahudi mese
lesini ve İngiltere'nin Polonya'ya ik
razatta bulunması meselesini müza
kere etmişlerdir. 

Romanya'nın mülki ve siyasi tamam 
lığının idamesi, malfım olduğu üzere, 
İngiltere'nin ilk safta gelen bir endi
şesini teşkilde berdevamdır. İngiltere 
tarafından doğrudan doğruya Polon
ya'ya verilen ve halen yapılmakta o
lan görüşmeler neticesinde daimi bir 
mahiyet alabilecek olan garantiden 
başka, ingiliz siyasi mahfillerinin ka
naatine göre, İngiltere, Varşova hü
kümetinden, Polonya'nın mühim rol 
oynıyabileceği mıntakada daha geniş 
mesuliyetler almasını istemesi muh
temeldir. 

Meselenin bütün bu safhaları bu
günkü görüşmelerde gözden geçirile
cektir. B. Çemberleyn ve Lord Hali
faks'ın dünkü nutukları, İngiltere'
nin, bu fikir taatisini, miimkün oldu
ğu kadar geniş ve mümkün olduğu ka 
dar tam bir halde yapmak niyetinde 
bulunduğunu açıkça göstermektedir. 

B. Bek, öğleden sonra, avam kama
rasında başvekil B. Çemberleyn'i zi
yaret edecek ve gece, hariciye neza
retinde Lord Halifaks tarafından şe
refine verilecek ziyafette bulunacak-

ıır. 

"Memnuniyet verici,, 
neticelere varıldı. 

Londra, 4 a.a. - Bugün yapılmış 
olan İngiliz - Polonya müzakereleri
nin memnuniyet verici neticelere var
dığı resmi mahfilJerde beyan olun
maktadır. Press Associationun yaz -
dığına göre, lort Halifaks ile Bek Av
rupanın vaziyetini tetkik etmişlerdir. 
Lort Halifaks İngiltere'nin son za
manlarda girişmiş olduğu müzakere • 
ler hakkında izahat vermiştir. 

Polonya hariciye nazırı, İngilte
re ve Polonya arasında karşılıklı mü
dafaa anlanşması hususunda Polonya' 
nın müzakereye girişmek arzusunu iz
har etmiştir. 

Keza İngilterenin Polonyaya bir 
ikrazda bulunması meselesi de görü
şülmüştür. 

Dük de Kent ile zevcesinin ve ke
za Çörçil ve Eden'in de bulunduğu zi
yafetten sonra Polonya hariciye nazı
rı Bek Başvekil Çemberleyn \İle bir 
saat 50 dakika süren bir mülakat yap
mıştır. Bek ile Hali{aks arasında mü
zakereler yarın saıbah devam edecek -
tir. 

B. Ronne'rıin izahları 
Paris, 4 a.a. - Mebusan meclisi 

hariciye necümeni bugün öğleden 

sonra hariciye nazın Bonnet'nin en
ternasyonal vaziyet hakkında verdiği 
mufassal izahatı dinlemiştir. 

Hariciye nazırı Fransa - İngiltere 
- Polonya müzakerelerini anlatmış ve 
müteakiben Suriye vaziyetini tetkik 
eylemiştir. 

Hariciye encümeni Fransız _ Suri
ruznameye koymayı kararlaştırmış

ye muahedesinin tetkikini gelecek 
tır. 

mesindeki durşma günlerinin hakim 
ve zabıt katipleri tarafından tamamen 
imza edilmiş bulunması, suçluların 

mahkfı.miyeti sabıkası müzekkereleri

le subut vasıtalarından olan mağdura 
ait tabip raporlarının dosya içerisin

de bulundurulması, tashihi karar isti
daları üzerine C. M. U. liğince bir mü 
talea dermeyan edilmeden dosya gön

derilmemesi, dizi pusulasız dosya gön 
derilmemesi, sevk müzekeresinde ya
zılı numaraların zarf üzerine aynen ve 
doğru olarak yazılması ve her işe ait 
dosyaların ayrı ayrı zarflar içerisinde 
olarak postahanelere verilmesi husus
lariyle temyiz tetkikatını işkal ede
cek ve fuzuli muhaberelere yol açabi
lecek sair hususlara mahal verilmeme
sine azami dikkat edilmelidir. 

Keyfiyetin ve tebligat hilafına ha
reket edenler hakında kanuni muame
leye tevessül olunacağının ilgilere 
bildirilmesi tamimen tebliğ olunur. 
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• 
lstanbul'da mektepler arası spor müsabakaları 1 

Talebelerimiz abideye 
çelenk koyuyorlar 

X lstokholm - İsveç ve ingiliz 
sanayicilerinden mürekkep heyetler 
karşdıklı ziyaretler yapacaklardır. 

X Maringnan - "Yankee Clipper" 
deniz tayyaresi İngiltere'ye hareket 
etmiştir. 

X Bern - "İsviçre gençliği,. teşki
latı, her türlü yabancı propagandalar
la ve bilhassa nasyonal - sosyalist pro
pagandası ile mücadele etmek üzere 
bir merkezi faaliyet komitesi teşkil 

eylemiştir. 

lstanbul'da mektepler arası spor müsabakalarının açılış töreni 
münasebetiyle yapılan geçit resminde bir kız lisesi 

~ 

Genç kızlarımız istiklal marşı söyliyerek Taksim'den geçiyorlar 

X Fort .. Vaşington - "Yankee 
Clipper,, ile aynı tipte olan "Ameri -
can Clipper" deniz tayyaresi Bermu -
des adalarına yaptığı ilk seyahatten 
bir rekor rakamı olan 60 yolcu ile / 
dönmüştür. 

X Faris - Paris baş piskoposu 
kardinal Verdier, önümüzdeki baz.i. 
ran ayında Polonya ve Litvanyaya git 
mek arzusunu izhar etmiştir. Kardi -
nal, bilhasa Varşova, Poznan ve 
Krakovi'yi ziyaret edecektir. 

X Londra - Polonya büyük elçi
si Kont Reczynski, milli müdafaa ser 
n_ıa:esi is:ikrazma 80.000 zloty ile iş
tırak etmıştir. 

X Faris - Fransa ile İsveç ara
sında bir sene muteber olmak üzere 
bir ticaret anlaşması imza edilmiştir. 
Bu itilafta, iki memleket arasındaki 

mübadelelerin çoğaltılması derpiş e
dilmektedir. 

X Varşova - Hariciye müsteşarı 
Szembek, fransız sefiri Noel ile ma
car elçisi de Bory'yi kabul etmi§.tir. 

X Nevyork - Clare Lunch, bir ki
şilik hafif bir tayyare ile Amerika kı
tasını merhalesiz geçme rekorunu kır 
mıştır. 

X Vaşington - Mebusan meclisi -
nin nakid işleri encümeni, iki milyar 
dolarlık istikrar sermayesinin ve do
lar devalüasyona tabi tutabilmek bah
sinde Reisicümhura ait selahiyetlerin 
iki sene müddetle uzatılması hakkın
daki kanun projesini tasvip etmiştir. 

X Belgrad, - General Yovanoviç 
Ferik GeneraUiğe terfi edilmiştir. 
Aynı kararname ile askeri ümeradan 
8 kişi liva generalliğe terfi edilmiş-
tir. 

Hakimlerin terfii ne 
esas teşkil 

edecek kararlar 
Hakimler kanunu mucibince Adliye 

Vekaletinde toplanan ayırma meclisi 

umumi heyeti, 1940 senesine mahsus 
olmak üzere hakimlerin terfi için 

temyiz mahkemesince tetkik edilen iş 
lerinden yüzde elli beşinden fazlası
nın tasdik edilmiş olmasını ve terci -
han terfia layık olabilmek için de bu 
mikdarın yüzde yetmiş beşten fazla 1 
bulunması lazım geldiğini kararlaş -
tırmıştır. 

Sporcu kızlarımız geçit resminde 

Erkek sporcular gefit reşnıinde 



-8-

Muhabere Münakale ve Ticare Vekaletleri 
.. , 

4 ......... . ••A, m 

İki Vekôlete ait teşkilôt 
kadroları hazırlanıyor 

Bütün münakale işleri Denizbank da dahil 

olmak üzere Münakale Vekôletine geçti 
(BS§ı 1. inci sayfada) \ 

lüklerden teşekkül edeceğine göre, E • • 
bütçe meselesi yalnız Vekil tahsisatı, n ıyı 
müsteşarlık ve hususi kalem gibi mu-
ayyen makamlar için bahis mevzuu
dur. 

Bu itibarla iki vekaletin asıl büt -
çeleri, mart başında kamutaya veril
miş olan 939 mali yılı bütçesi bütçe 
encümeninde tetkik edilirken hükü
met tarafından bir proje halinde ve -
rilecek ve bu esasa göre tefrik edile -
cektir. Bu itibarla iki yeni Vekalet 
haziran başında müstakil birer büt
çe ile idare edilmiye başlanacaktır. 

}'eni ı·ekiUerimiz işe b~ladılar 
Nafıa Vekaletine tayin olunan 

Konya mebusu General Ali Fuat Ce
besoy dün sabah Nafıa Vekaleti bina
sında VekUet makam odası olarak 
ayrılan müsteşarlık odasında Müna
kale ve Muhabere Vekili B. Ali Çe • 
tinkaya tarafından Vekalet erkanı ile 
tanıştırılmıştır. Yeni Vekil bundan 
sonra tebrikleri kabul etmiş ve öğle -
den sonra da Vekalet işleriyle meşgul 
olmuştur. 

Ticaret Vekfiletine tayin olunan 
Antalya mebusu B. Cezmi Erçin de 
dün sabah İktısat Vekaletine gitmiş, 
Ticaret Vekale · makam odası olarak 
ayrılan müsteşarlık odasında İktısat 
Vekili B. H l.ı nü Çakır tarafından 
Vekalet erkanıyle tanıştırılmıştır. 

Bu yeni Vekilimiz de bundan son
ra tebrikleri abul etmiş ve öğleden 
sonra Vekalete ait işlerle meşgul ol -
muştur. 

İki Vckfilet in teşkilatına gelince, 
1ktısat V ekaletı iktısadi ve ticari fa
aliyeti kendi s inesinde toplıyan bir 
uzviyet halindeydi. 

Biri sanayı işlerine, diğeri de iç 
ve dış ticaret i lerine bakmak üzere 
bu Vekaleti ık ye ayırmak muvafık 
görülmüştür. 

Nafıa Vek leti de hem inşa hem 
de münakale i lerini idare ile mUkel
lef idi. İnşaatı tamamen nafıada bı
rakmak, münakale işlerinin idaresi i
le deniz yolları ışini de lktısat Veka
letinden alarak buraya vermek sure -
tiyle bir vek lette bırakmak doğ
ru görülmüş\ür. Kurulan yeni iki Ve
kaletin, taksi.mi amal noktai nazarın
dan tatbikatta faydalı neticeler vere
ceği ümit edilmektedir. 

1 ld J' ckiilcıin teşkilatı 
Haber aldı ımıza göre hazırlan

makta olan teşkilat kanunları proje -
sine göre, Münakale ve Muhabere Ve
kaletine posta ve telgraf, devlet de -
miryolları, devlet hava yolları, deniz
bank, Van gölü işletme idaresi, Trab
zon • İran trans ıt yolu işletme ida
resi bağlanacak diğer Nafıa Vekaleti 
şubeleri ise Nafıa Vekaleti kadrosun
da katacaktU'. 

Bunlar meyanında, k öprüler, s u 
işleri, yüksek mühendis mektebi, Na
f.uı fen mektebi de vardır. 

lktısat Vekaleti kadrosunda Eti -
bank, Sümerbank, sanayi ve maadin 
umum müdürlukleri kalmaktadır ; 
Türkofia, iç ticaret umum müdürlüğü 
ve Vekaletin dığ r şubeleri Ticaret 
Vekaletine bağlanmaktadır. 

Hazırlanmak olan yeni teşkilat 
kanununda, İktısat Vekaletinin gö
rülen lüzum üzerine genişletilmesine 
karar verilmiş olnn yeni teşkilat ihti· 
yacını karşılıyacak hükümlerin bu
lunması muhtemeldir. Maamafih ha -
kiki vaziyet. teşkillit layihalarının 

kamutaya sevkinden sonra belli ola -
caktır. 

Nafıa J' ckilimizrı t.eşckkii.rii. 

Anka ra, 4 a • - Nafıa Vekilı ge
neral Ali Fuat Cebesoy, Nafıa Vekil
liğine tayini dolayısiyle hakkında 
gösterilen duygu ve tebriklere ayrı 
ayrı cevap veremediğinden, teşekkür
lerinin iblfiğına Anadolu Ajansın : 
tavsit etmişlerdır 

düsturlar.~ 
(Başı 1 inci sayfada) 

kimseyi aldatmaktan fayda um
mamak, demagojiden nefret et
mek lazımdır: '' ... Biz zannetme
dik, hiç bir meseleyi hallederken 
düşünmedik ki karşımızda bulu
nan muhataplarımız zayıf yerle
rimizi veya kuvetli yerlerimizi 
farketmemişlerdir .,. 

Son üniversite nutku hatırlar
dadır. Bir de 1926 da Ankara 
Hukuk Fakültesinin diploma tev
zii merasiminde söylediği şu fi
kirlere bakınız: ''... Zeki değil, 
çok çalışkan adam istiyoruz. 
Mektepten çıktıktan, saçınız a
ğardıktan, hatta Başvekil olduk
tan sonra mektepte talebe imiş 
gibi çalışmalı, uğraşmalısınız!" 

Dış hadiseler karşısında he
men şimdi içinizden geçmekte 
olan bir sualin cevabını, size ko
laylıkla 1925 senesindeki bir 
nutkundan tedarik edebiliriz: 
" ... Harici politikada yeni Türki
ye'nin hususi bir şıarı vardır: o 
da, şüun ve hadisenin seyrine 
ne kendisini gelişi güzel terkede
rek, yarın ne çıkacağını, nereden 
ne gelebileceğini bilmiyerek ha
yat sürüklemek değil, bu tüun 
ve hadisat içinde Türkiye'nin 
emniyetini idameye matuf ba§lı 
başına bir irade sahibi olarak yü
rümektir.,, 

Milli Şef ve Devlet Reisi ola
rak bugün dahi kendisini vatan
daşları hakkında en çok meşgul 
eden bir endişesini 1925 te şöyle 
tesbit etmiştir: " ... Nimet ve mü
kellefiyet bu memleketin her ta
rafında bütün vatandaşlar için 
müsavi olacaktır.,, 

Matbuat hüriyeti için de es
kidenheri aynı fikir sebatı: 
'' ... Memlekette matbuat olmak
sızın halk iradesinin bulunduğu
nu f arzetmek ihtimali yoktur. 
ikinci mesele şudur: matbuat hü
riyeti, iyi kullanılmıyan yerde 
memleketi felaha sevketmez. Bu 
iki zıddı telif etmeğe mecbursu· 
nuz: matbuatın hüriyeti baki ka
lacak ve matbuat hüriyeti mem
lekete zarar vermiyecektir.,, 

Demokrasilerde vatandaşlık 
terbiyesi için değişmez düstu~: 
" ... Halk idaresinde siyasi vazı
yette bulunanlar, memleketi ida
re eden Başvekil gibi hususi me· 
suliyet hissi ile mütehassis olmak 
lazımdır.,, 

Bir de lnönü, Sakarya, garp 
cephesi, Lozan ve daha nice za
fer ve hizmetlerin büyük kahra
manının şu feragat dersine b3:
kınız: " ... iktidar mevkiinde hı
zi tutan ve milletin vekillerine 
itimat veren, maziden aldığımız 
kuvet değil, istikbale ait olan fi
kirlerimizin sağlamlığıdır.,, 

Seksen sayfalık eser, hep böy
le, her biri bugünkü neslin siya
si ve milli terbiyesine esas alına· 
bilecek vecizelerle devam edip 
gidiyor ve bu sözlerin yalnız sa
hihi değil, bu fikirler en başta 
kendisi için hareket düsturu olan 
bir Şef'i başımızda hissetme~ 
yüreğe ferah, gönüle huzur verı-
yor. 

F. R. ATAY 

çı.:us 

Bütün İngiliz partileri 
B. Çemberleyn'in yeni 

siyasetini tasvip ediyor 
Vaktiyle Napoleon'a kartı olduğu gibi 

İngiltere Almanyaya karşı bir 
koalisyon kurmağa çalışıyor 
Londra, 4 a.a. - Aralarında amele fırkasından Grinvud, libe

rallerden Sinkler ve Loyd Corc ve muhafazakarlardan Çörçil ve 
Eden de olmak üzere bütün fırkalar adına söz aöyliyen hatipler, 
dün Avam Kamarasında hükümetin yeni siyuetine muvafakat 
etmişler, yalnız hepsi de şimdiki lngiltere - Fransa - Polonya iti. 
lafının daha geniş bir anlaşmanın nüvesini tetkil etmesi lüzumu
na iıaret eylemişlerdir. 

Bu zevat, bilhassa Sovyet Birliği i
le beraber çalışılması lüzumunda ıs
rar etmişlerdir. 

Almanya çember içine 
alınacak deiil 

B. Çörçil, bilhassa Başvekilin be
yanatını tamamiyle tasvip etmekte ol
duğunu söylemiştir. Mumaileyh ay
niyle B. Çemberleyn gibi, Almanya
yı çenber içine almak meselesinin as
la bahis mevzuu olmadığını söylemiş
tir. 

B. Çörçil, B. B. Çemberleyn'in sulh 
davasını müdafaa etmek mevzuu bahs 
olduğu zaman halkın gözünden düş
mekten korkmamakta olduğunu bü
tün dünyanın bildiğini ilave etmiştir. 
Bunu italyan ve alman milletleri de 
biliyorlar. Mumaileyh bütiln fırkala
rı B. Çemberleyn'e müzaheret etmeğe 
davet eylemiştir. Hatip, hükümetin 
zafa deıatet edecek her şeyin önüne 
geçmesi ve Sovyet Rusya'nın yeni si
yaset sahasında mesai birliği yapma -
sına engel olacak her şeye mani ol -
ması lüzumunda ısrar etmiştir. 

Mecburi askerlik meselesi 
Hatip, netice olarak, sulh zamanın

daki ihtiyari askerlik hizmetinin harp 
zühuri takdirinde mecburi mükelle
fiyete tahvil edileceğini ilan etmesi 
lazım olduğunu söylemiştir. 

B. Loyd Corc, kollcktif emniyet ai
yasetini:ı yeniden taze hayat bulmuş 
olmasından mütevellit memnuniyeti
ni izhar etmiştir. Mamafih mumai
leyh, şimdiki hal ve şartlar dahilinde 
Polonya'nın bir taarruza uğraması 

takidirinde oraya bir tabur asker bile 
sevkine imkan mevcut olmadığını be
yan eylemiştir. 
Diğer taraftan Fransa'nın önünde 

muazzam iıtihkamat vardır. Şu halde 
Sovyetlerin işbirliği, esastır. 

Vç batıl itikat 
Hatip, hükümetin §imdiki siyaseti

nin üç batıl itikada istinat etmekte 
olduğu mutaleasını ileri sürmüştür : 

İtalya'nın bitaraflığı, spanya'nın 
bitaraflığı ve seyrisefainin serbestisi .. 

B. Loyd Corc, 18 milyondan müte· 
şekkil olan Sovyet ordusunun haliha
zırda 1914 senesinde olduğundan da~a 
kuvetli olduğu mütaleasını serdeımış-

tir. 
Sovyetlerin işbirliklerine karııı Po-

lonyalılar tarafından il~ri s~r~~en it~
razlardan bahseden batıp, buyuk Brı
tanya'nın bu teşriki mesainin şartl~rı
nı tesbit ve vazetmesi lazım oldugu
mütaleasını ileri sUrmüştür. 

B. Eclen B. Loyd Corc'u 
tenlıit eclh'or 

B. Eden, B. Loyd Corc'un iddiala
rını tenkit etmiştir. Mumaileyh, Sov
yetleroin yapacakları i~birliğinin e • 
hemiyetini kabul etmiş, ancak Sovyet
lerin işbirliği sahasına ithal edilmele
rinin halihazırda bahis mevzuu olma
dığını ve şimdiki sistemin sadece bir 
lngiltere ve Fransa'nın arzuları~a 
bağlı olmayıp diğer memleketler~." 
coğrafi ve tarihi mülahazalardan mul 
hem olan kararlarına bağlı olduğunu 
söylemiştir. 

B. Eden, hükümetin siyasetinin bU-
tün fırkalarca tasvip edilmesinden ve 
bütün milletin hissiyatına terceman 
olmasından dolayı memnuniyetini iz
har eylemiştir. 

Napoleon'cı 'karşı ,·aınl<ın 
kmılisyon sıibi .•• 

Romanya ve .Macaristan 
Bu takdirde her türlü taarruza kar

şı müşterek bir müdafaa temin edile
bilmesi için tedafüi Polonya - Romen 
paktının tfi.dili lazımgelecektir. Po
lonyalılar macarlarla muhtemel bir 
ihtilafı derpif etmek istememekte i
seler de romenler, macarlar alınanla
rın tarafına geçtiği takdirde Polon
ya • Romanya ittifakının tatbiki hu -
susunda israr etmektedirler. Bu tak
dirde sovyetler birliği sadece ilkmad
deler ve harp malzemesi verecektir. 
İngiltere halihazırda Romanya ve Po
lonya'nın maksatları hakkında maıa

mat edinmektedir. 

Diğer devl.ed-0rin de muvafa
katleri alınacak 

Tahmin edildiğine göre Bek ile Ro
manya sefiri Virgil Tiba, pek yakın
da Varşova ve Bükreı'in cevaplarını 
getireceklerdir. 

Bulgaristan Balkan antantına 
l(irerse ••• 

Selabiyetli mahfillerde söylendiği
ne göre İngiltere aynı zamanda istik
lallerini müdafaa etmcğe azmetmiş 

bulunan bütün memleketlerin muva -
fakatini almağa çalışacaktır. Harici
ye nezaretinin şarki Avrupa dairesi 
şefi Sargent'in hafta sonu tatili esna
sında Macaristan, Yugoslavya ve Yu
nanistan elçileri ile yaptığı mülakata 
büyük bir ehemiyet atfedilmektedir. 

Selabiyetli ingiliz mahfillerinde 
Bulgaristan'ın Balkan antantına gir -
mesi ile Balkanlardaki vaziyeti ay· 
dınlanacağı ümit edilmektedir. 

Söylendiğine göre İskandinavya 
memleketleri ilk maddeler verecekler 
dir. İngiliz - Portekiz ittifakı da bü
yük bir ihtimalle Portekiz sömürge
lerinin taarruzlara karşı müdafaası 

için takviye edilecektir. 

İngiliz mahfillerinde, lspanya'ya 
İngiltere tarafından yapılacak mali 
bir yardımın bu memleketin derpiş e
dilen sisteme girmesi imkanını vere
ceği ümit edilmektedir. 

(emberleyn'in nutkunun 

Roma' da uyandudığı akisler 

Otoriter rejimler 
mukabil taarruza 

· geçecekler 
Roma, 4 a.a. - Maarif nazırı Bottai 

Kritika Faşiata mecmuasında enter
nasyonal siyaset hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki : 

"İtalya ve Almanya kendi hayati 
genişlemelerine ve ideolojik düşman -
lıklara kar§ı demokrasilerin yapacağı 

bir ittifak pek tabii olarak Musolini 
İtalyası aleyhine de müteveccihtir. 
Hiç kimse hayale kapılmasın, otoriter 
rejimler muarızların meydan okuma -
tarını karşıhyacaklar ve dünyanın her 
tarafında mukabil taarruza geçecek • 
terdir.,, 

lf lôs eckn bir sistemi ihya için. 
Roma, 4 a.a. - İtalyan matbuatı. 

Çemberleyn tarafından dün söylenen 
nutkun, İngiliz siyasetinin Almanya -
nın muhasarasını istihdaf ettiğini te -
yit eylediğini yazmaktadır. 

Messagero, diyor ki: 

DIŞ fABIBI 

Londra, 4 a.a. - Çemberleyn'in 
nutku, lngiltere hükümetinin tecavü
ze karşı Napoleon'un muharebelerine 

------ ------ --- 1tarşı yapılan koalisyonlara benzer bir 
koalisyon vücuda getirmeğe uğraştı
ğı hakkındaki görüşü teyit etmekte
dir. Şimdiki koalisyon, alakadar bü
tün milletlerin mütesanid bir şekilde 
biribirlerini müdafaa etmeleri pren
sipine istinat etmektedir. Bu yolda 
atılacak ilk adım, büyük bir ihtimal
le İngiliz garantisinin Romanya'ya 
teşmili olacaktır. 

" Londra ile Paria'in Cenevre'de if
las eden mUtterek emniyet sistemini 
ihya etmiye çalıttıkları muhakkaktır. 
Musolini, bu ıistem için: "otomatik 
bir harp teşekkülü" tabirini kullan
mıştı. Çemberleyn ve Lord Halifaks 
tarafından söylenen nutuklar, İngilte
renin teşebbüs ettiği hareketi aydın -
tatmakta ve İngiltere'nin hareket tar
zına atfedilen vchamet ve tümulü tah
fif etmiye çalı§maktadır. 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan m ada hCT gün haa· 
talannı kabul ve tedavi eder 
Adliye S yı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No 1 

.................................................... 

1 
Her gün binlerce yavruyu se -
nin yardımın, senin şefkatinle 

• sinesinde barındıran Çocuk E
il sirgeme Kurumudur. Yılda bir 

lira ver Çocuk Esirgeme Kuru-

.. ~.~.~~ .. ?.~:~~ .................. -
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6 veya 7 nisanda 
. . .... . ...... . ...... .. 

ltalyanlar Valon 'da 
karaya (ıkacakl r 
Arnavutluk hükumeti 
mukavemet niyetinde 

Arnavutlukta bir sokak 

((Başı 1 inci sayfada) 

gelen haberler, ltalya'nın, yakında 
Arnavutluğa İtalyan askeri gönder
mek niyetinden Arnavutluğu haber
dar ettiğini teyit eylemektedir. 

İtalyan kıtaları, Valona'dan karaya 
çıkarılacaktır. 

İtalya, bu hareketini, 1927 Italya -
Arnavutluk anlaşmasının Arnavutlu -
ğa karşı bir yabancı tehlike takdirin
de bu memlekete ltalya'nın askeri 
yardımda bulunacağı hakkındaki mad 
desine dayanarak yapacaktır. 

Öğrenildiğine göre, İtalyan asker· 
leri, 6 ve yahut 7 nisanda Arnavutlu
ğa çıkacaktır. 

İyi haber alan mahfillerin bildirdi
ğine göre, Arnavutluk hükümeti, her 
türlü asker ihracına mukavemet niye
tindedir. Arada bir uzlaşma bulmak 
için halen Roma ile Tirana arasında 
müzakereler cereyan etmektedir. 

Mıısolini'nin !!On n.utkıı 
Paris, 4 a.a. - Havas bildiriyor: 

Diplomatik mahfillerin umumi ka
naati, Roma ve Tirana'dan gelen ha
berlerin, yarı resmi tekziplere rağmen 
ltalya'nın Arnavutluk üzerinde bir 
askeri hareket hazırladığı korkusunu 
vermekte olduğu merkezindedir. 

Musolini, 26 mart tarihli nutkunda, 
ltalya'nın Akdenizi kendi hayat saha
sı telakki ettiğini ve Adriyatik deni
zinin ise Akdenizde ltalya'nın çok e
hemiyetli menfaatlerinin bulunduğu 

bir körfezi olduğunu bildirmişti. 

lıalya vaziyetini ttıkvive eınıek 
istİ)'or 

30 martta Musolini, Italya'nın hiç 
de Akdeniz'de mahpus kalmak niye
tinde bulunmadığını ilave etmişti. 

Diplomatik mahfillerin tebarüz et
tirdiğine göre, İtalya, Kıral Zogo nez 
dindeki müşavirleri ve ehemiyetli ma
li yardımı ile Arnavutlukta fili bir 
monopol tesis etmiş bulunmaktadır. 
İtalya, bugün, kıra} Zogo'nun başka 
tesirlere kendisini kaptırmasından 
korkarak, Arnavutluktaki bu vaziye· 
tini daha ziyade takviye etmek iste
mektedir. 

Diğer taraftan Yugoslavya, bugün 
hırvat meselesi ile meşguldür ve bu 
vaziyet, yabancı entrikalara ve bilhas
sa alman entrikalarına kapı açmak
tadır. İtalya Adriyatik sahillerinde 
bir alman nüfuzundan çekinmektedir. 

Diplomatik mahfillerin ilave etti
ğine göre, İtalya, Arnavutluğa ital -
yan askerleri göndermek suretiyle, 
Yugoslavya üzerinde bir tesir icra et
mek ve bu suretle Yugoslavya'nın in
giliz emniyet plfinına iştirakine mani 
olmak ve Yugoslavya'yı Polonya, Ro
manya, Türkiye ve daha diğer devlet
ler arasında yapılması düşünülen it
tifaka iştiraki redde mecbur kılmak 
istemektedir . 

[ondrrı Halluın mahfillerinin 
filırine giire 

Londra, 4 a.a. - Londra'daki Bal -
kan mahfillerinde söylendiğine göre, 
italyan hükümeti, son günlerde, Ar -
navutluk üzerinde ltalya'nın fili hi -

Arnavutluk Kıralı Zog Kırali~ 
ile birlikte 

maye idaresini kabul etmesi için ta• 
leplerde bulunmuştur. 

Aynı mahfillerin tebarüz ettirdiği• 
ne göre, İtalya, Arnavutluk ordusu Ü• 

zerinde kontrol icra etmek ve bütün 
Arnavutlukta sükun ve nizamı muha• 
faza için derhal "işçi" kıtaları gön• 
dermek niyetindedir. 

lngiliz {.(arantisi Yu1:oslavya'ya 

da teşmil edilecek mi? 
Roma, 4 a.a. - "Havas" ltalyan ga

zeteleri, ingiliz garantisinin Yugos • 
lavya'ya da teşmil edilmesi ihtimali 
ile meşgul olmaktadır. İtalyan gaze• 
telerinin tebarüz ettirdiğine göre, 1 -
talya, bunu, ltalya'nın çenber altına 
alınmasını istihdaf eden bir manevra 
olarak telakki edecektir. Netekim, 
gene İtalyan gazetelerinin bu müna • 
sebetle kaydettiği gibi, Musolini, 1 • 
talya'nın Adriyatik sahillerinde üçün 
cü bir devletin kendisini göstermesi
ne müsaade ctmiyeceğini sarih suret· 
te bildirmektedir. 

Italyan gazeteleri, ltalya'nın, Ot -
rant kanalının beri tarafından lngil • 
tere'nin vaziyet almasına katiyen hiç 
bir zaman müsamaha göstermiyeceği
ni kaydetmektedir. 

Tevere gazetesi, İngiltereyi, Italya 
- Yugoslavya anlaşmasının imzasın

dan beri Adriyatik'te hüküm süren 
sulhu rahat bırakmağa davet eyle· 
mektedir. 

Arn<wutluk istiklcilini 
miillcı/mı edecek 

Tirana, 4 a.a. - Arnavutluk ajansı 
tebliğ ediyor: 

Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo is
tasyonları Arnavutluğun himaye ida· 
resi altına alınmak Uzere olduğunu 

bugün haber vermişlerdir. Bu habere, 
asılsız nazariy le bakmak lazımdır. 

Çünkü, Arnavutluk istiklahne ve ta -
mamiyetinc dokunulmasına asla mü .. 
saade etmiyecektir. 
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NÖBETÇIECZANELR 

Zehirli meyvalar 
Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cal'iamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 

Yazan:Firdevı ŞEHSOVAROCLU 
- 2 -- . 

Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler-
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

Selmin'in zavallılığına, perişanlığı -
n~ acıyan Nadide arkadaşının koluna 
tırdi ve sekine çekine sordu: 

- Naşit Tosunlara gittiğini biliyor 
muydun? 

- Evet ama, onların yetişmi' bir 
kızları olduğundan haberim yoktu. 
&öyle Nadide, ne yapayım şimdi? 

Bu son cümleyi o kadar yüksek ses
le söyledi ki, yanından geçenler dö
llUp ona baktılar. 

- Ne yapacaksın? Hiç·. Naşit To
ıunlara gidip büyük bir rezalete sebe
biyet vermiye hakkın yok. Hem onla
ra gittiğin taktirde Münim'in rnevkii
tıin sarsılacağına emin olmalısın .. 

- Hayır Naşit Tosunlara değil , Mü
tıirnin annesine gideceğim 1 Hakikati 
ancak ondan öğrenebilirim .. 

*** 
İhtiyar kadın oturduğu koltuktan 

kalkmadan Selmin' i biraz soğukça kar
§ıladı. Her ne kadar şahsen birbirleri
ni tanıyorlarsa da Selmin ilk defa ev
lerine gidiyordu. 

- Oğlum evde yok kızım, dedi. Size 
telefon etti; biraz sonra da çıktı, git
ti. 

Sslmin'in saatlerden beri akmıyan 
töz yaşları birden bo~ndı. ihtiyar ka
dının önüne diz çökerek başını dizleri
ne koydu. Kalbinin bütün acılarım ağ
lıyarak, hıçkırarak, döktü. 

- Anlattıklarınıza hayret ediyo
rUnı. Bu günlerde oğlumda hiç bir ta
hawül yok· Aynı sakin halle çalışıyor 
Ve konuşuyor. Sizi temin ederim ki, 
C\tlenmek niyetinde olduğundan bana 
lcatiyen bahsetmedi. Bunda bir yan
lışlık olmalı. Çünkü oğlum bütün dü
§Üncelerini bana anlatır. 

- O halde .. O halde benim için size 
?leler anlatıyor? 

- Oh •. Şey .. Siz.den çok az bahseder. 
boğruyu söylemek lazım gelirse si
linle evlenmek niyetinde olacağını 

ıannetmiyorum. 

- Neden? .• Neden böyle söylüyor· 
•unuz? 

- Yalnız yaşıyan bir kız ki evine bir 
trkekle gelir, onunla serbestçe ge • 
tip dolaşır. Bence bu kızın aynı er
kekte evlenmek ümidi beslemesi için 
Pek 11afdil olması H1zım. Çünkü erkek 
gezip dolaştığı kızla kafi derecede eğ
lenmiş sayılır. 

Bu ihtar ona pek ağır geldi· Akan 
Yaşları birden dindi. Yalvaran gözle
rin bakışı ciddileşti. Ve ihtiyar kadı· 
?ltn dizlerinin dibinden fırlıyarak 
kalktı: 

- O halde niçin hayatında bir tek 
kadın olduğunu onun da ben olduğu
~" söylliyordu? Niçin benim için. çıl
dırdığına. gene benim için her şeyı fe
daya hazır olduğuna yeminler ederek, 
heni inandırmıya çahtıyordu. 
İhtiyar kadın merhametle başını sal

ladı· 
• - Erkekler çıok şeyler söyl~mesini 

~ılcn, fakat az inanılmıya layık mah-

(iklardır, yavrum. • . 
- O halde hiç olmazsa saad~tımı ça

lanın onu benden ayıranın kım oldu
lunu' söyleyin. Saklamayı~. Naşit To· 
•un'un kızıyle evlenecekmış. Korkm~
}>ınıı. Hakikati öğrendiğim an.?a M~
tıinıi bir daha aramıyacağıma soz verı
l'oruın. 

. • kızım Evet - Çok hayalperestsınız • 
~a§it Tosunun kızı oğlumu pek ~ 
leniyor. Oğlum da ona lakayt de.~ı . .' 
~Vlenmelerine gelince bu henüz duşu 
tıüırnug bile değildir. 
n - O halde yalan söylem~s~ne s~bep 

e neni başından savmak ıçın mı bır 
l'alan uydurdu? 
. - Onu bilmem. Durunuz. Bir de 

~ııe Frida'dan gelen son mektubu o· 
Utayun Güzel almanca biliyorsunuz 

tannede;im. • 

t
" liizmetçiyi ca~ırdı komodinin üsUnd J 6 • • • 

ıı ·· c duran mektubu getirmesını 
~0Yledi, Tekrar genç kıza dönerek de-
arn etti: 

rn - Geçen sene Almanya'da tanış· 
teışı_ar. Ben bunu bir seyahat sergü
~ ~tı olarak kabul ediyorum. Fakat 
turıda Münim'i rahat bırakmaz mek· 
tap rtıcktup üstiine yollar, her fırsat-

hediyeler gönderir. 
,. Frida mektubunda eğlence ile ge-
~en g.. .. 
teı .~nleri hatırlatıyor. Tekrar o _g~· 
Qel gun1c_ri yaşamaları için Berlın e 
ş ;:ıe~inı Münim'den rica ediyordu. 
ıt 

1 
bır kadın olduğu ifadesinden bel

i\ 
0 an Frida Münim'in kendisini u· 

~ttuğundan uzun uzun şikayet edi· 
rdu. İhtiyar kadın : 
1 Gördünüz mü kızım? dedi, Fri· 

li 1 e de evlenmek niyetinde değil. 
Qöatdti on.a son günlerde mektup bile 

n ennıyor. 

lediS~lınirı ihtiyar kadından ö.ıür di -

cub- Sizi rahatsız etiğime pek mah
llö 1urn. ~~raya geldiğimi Münim'e 

Y enıeyınız. 

- Ben de onu sizden rica edecek· 
tim. Annelerin bu gibi şeylerden u
zak kalmaları daha doğrudur. 

*** 
Sonsuz bir aşktan, bütün hülyala

rından, iki senelik emel, ümidinden 
bir şey kalmamış. meyus evine döndü. 
Bu kalbsiz adamın daha fazla peşinde 
koşmak manasızdı. Hatta sevgi besle
mek değil, şimdi ona lanet ediyordu. 

Dalgın, anahtarla kapıyı açtı. Fa
kat hayret l Salonda lamba yanıyordu. 
Ondan, Münim'den başka kimse, evi
ne giremezdi. Anahtar yalnız onda 
vardı. Münim'in her zamanki tatlı se
si Selmin'i ürküttü: 

- Ne oldun Selmin? Nerelerde
sin? Neden bu kadar sararmışsın? 

Söyle bana ne var kuzum? 
- Hayretten gözleri irileşmiş bir 

kelime söylemeden Münimi dinliyor
du. Bayağı bir kızın peşinden koşan, 
Herhangi bir Frida için ta Berlinlere 
iş bahane ederek giden, zengin Naşit 
Tosun'un kızı ile alakası derinleşen 

Münim ona şimdi o kadar yabancı ge
liyordu ki .•. 

- Saat tam yedide telefon ettim. 
Cevap yok. Biraz sonra tekrar seni a
radım . Gene ses yok. Merak ettim. E
ve geldim. Evde de yoksun. Bugün 
cumartesi. Biliyorsun ki beraber ye
mek yiyeceğiz. Hayret 1 Nasıl oldu da 
bunu unuttun? 

Genç kız aşkının insaf sız bir şaka 
kurbanı olduğunu anladığı zaman 
büsbütün sarardı. O anda vaziyeti ko
rumak için gayri ihtiyari ağzından 

bir yalan çıktı: 
- Nadide'nin annesi birdenbire a

ğır hastalanmış. Bana telefon etti. 
Ona gittimdi. Kızcağızı yalnız bıraka 
madım. 

Ve kendini divana attı, eleriyle 
yüzünü kapdı. 

Münim onun yanma oturdu. Elle
riyle saçlarını okşıyarak: 

- Vah yavrucuğum vah, dedi, bu 
kadar üzülecek ne var? Seni bu kadar 
sararını görmek hiç de hoşuma git • 
miyor. Ben seni her ~man güler yüz
lü görmekten zevk alıyorum. Bırak 

şu hastalığı .•. Söyle yemeği nerede yi
yelim? Demek Nadide'nin annesi has
talandığı için beni bugün öpmek de 
istemiyorsun öyle mi? 

Selmin mihaniki bir hareketle el
lerini indirdi ve yüzünü Münim'e u -
zattı. 

Bir aralık bütün bildiklerini orta
ya atmak istedi. Fakat neye yarardı? 
Çünkü muhakkak ki Münim daktilo
nun hafif meşrep bir kız olduğunu, 
zengin Naşit Tosun'un kıziyle ahbap-
lığı mecburiyet tahtında olduğunu, 
Frida'nınkine gelince, onun da bir 
delilik linının unutul.muş hikayesi ol
duğunu iddiaya kalkacaktı. 

Ne yazık ki hayatta yalnızlığın acı
sı bütün ıstıraplardan beterdi. O, bu 
korku ile sustu. Zaten Geraldy'nin, o 
anda aklına gelen bir cümlesi de her 
aşıka bunu ihtar etmiyor mu idi: "Sa
kın ha aşk bahçesinde hakikat ağaçla
rına dokunmayınız! Çünkü onun bU
tün meyvaları zehirlidir.,, 

Korkunç bir rüyadan uyanmak is
ter gibi silkindi : 

- Dur Münim, dedi, üstüme başı
ma biraz çeki düzen vereyim de he
men çıkalım ! 

Danimarka' da 

mebus seçimi 
Kopenhag, 4 a.a. - Dün yapılan 

mebus seçimlerinin kati neticelerine 
göre, mebusan meclisindeki 149 aza -
tık şu suretle taksim edilmiş bulun
maktadır: 

Sosyalist partisi 64 evelki mecliste 
68, Venstre partisi 30 evelki mecliste 
28, Muhafazakar partisi 26 evelki mec 

liste 26, Radikal partisi 14 evelki mec 

liste 14, Çiftçi partisi 4 cvclki meclis

te 5, Nasyonal sosyalist 3 evelki mec

liste o, Komünist 3 evelki mecliste 2, 

Çiftçi partisi 3 ev~lki m~cliste 4. 
Şlevik partisi 1 evelkı meclıste 1. 

Mebusan meclisinin 149 uncu aza -

sı olan Faroe adası mebusu seçimi 19 

nisanda yapılacaktır .. 

rrabıon'da ağa~ dikme bayramı 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir, 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yan,ın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024-). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
-3259). - Yeni~ehir, Havuzbaşı Bizim 

taksi: (3848), - Çankırı caddesi, Ulus 
taksisi: (1291). - İstanbul taksiıi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve ıon seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e • 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı ~ na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeni$ehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. ~-ın Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarıne 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M . dan Bahçeli evlere - .- 20.00 
§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 

be$ dakikada bir sefer olup tren zaman
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her be~ dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada: sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus meydanından aat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulua meyda
nına rlönii!ılcri sinemaların dağılııı saati
ne tabidirler. 

Posta aaat1eri 
Teahhütlil saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cilıetine 

mektup kabul eder. 

Tren &alltleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akeam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per-

~ __.. şembe, Cumartesi, 
..._,.. Toros sürat.) 

Samsun hattı : Herıtiln 9.35 (Kayse-
ri, Sivas, Amasya bu 
'lıat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Her gün 15.00 

, .. 

ULKU 
iALKEVLERI DERGiSi 

Ulkü'nün 13 üncü cildinin 74 -
üncü sayısı çıkmıştır: 

Milli Şef'in İstanbul Univer
sitelilerine ve bütün vatandaşla· 
ra hitabeleriyle başlıyan bu sa
yıdaki yazılar sırasiyle şunlar

dır: 

Nutuktan dersler - M.Fuad Köp
rülü -. Ojenik Problemleri -
Porf. Dr. Şevket Aziz Kansu - . 
Ortazaman Türk • lsiam dünya
sında yaşanan hayata dair -
Prof. A. Mcz (Almancadan çev: 
Cemal Köprülü) - • Böyle de
mişti bir gün aşkın çobanı (şiir) 
- Sıtkı Akozan - . Nisan balığı 
adeti nereden geliyor? - Ziya
ettin Fahri - . Halkevlerimiz ve 
memleket sporu - Nüzhet Ab
bas - • lki kızkardeş ve bir de
likanlı (1-11) - Nahid Sırrı - . 
Viyana Etnografya mektebine 
göre ckzogamik müessesesınin 

mahiyeti - Ziyaettin Fahri - . 
Satuk Burga Han menkıbesi ve 
tarihi - M. F. Grenard (fransız
cadan çev: Osman Turan) - . 
Milli edebiyat devri şiir sahasın
da Aşık Tarzı tesirleri I. - Fev· 
ziye Abdullah - . 

NOTLAR ve İKTİBASLAR 
Şeyh Sadi'nin Abaka ile görüş· 

mesi (Şerefeddin Yaltkaya) -
Dede Korkut kitabındaki bazı 
notlar ve motiflere dair (Abdü1-
kadir İnan). 
AYIN HABERLERi: 

Mebus seçimi - • Dünya için
de Türkiye. 

HALKEVLERl POST ASI: 

Halkevleri çalı§malarına toplu 
bir bakış - • Bir Halkevi çalış
ma programı - . Halkevlerinde 
müzik esasları-. Halkevleri neş
riyatı. 

FiKİR HAYATI: 

Bir okuyucunun notları (Bir 
yıldönümü - Sanata dair - lki 
tarih kitabı - Nekroloji - Yüz 
karası) ... 

Trabzon, 4 a.a. _Ağaç bayramı, A- BİBLİYOGRAFYA: 

tap
arkta bütün halkın iştirakiyle ha· Peyami Safa "Türk tnkıl!bı· 

1 t na bakışlar., (Z. F.) - Mustafa 
raretlı. bir surette kut anmış ır.. 'h d O . 

d k h Nı a zön "Namık Kemal ve 
Ag~acın bir millet hayatın a ı e. e-
. t" . tebarüz ettiren nutuklar ıra- ibret Gazetesi - Hayrettin Ka-

mıye ını f"d ı ran "Kara Mehmet" (F. A.). 
cledilmiş, her cinsten bir çok ı an ar lll••••••••ııııiıl•lıııi•• .. 
dikilmiştir. 

Ankara Borsası 
4 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amaterdaır 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bukreş 
Belgrad 
Yokuhama 
Stolcholm 
Moskova 

Açılı~ P. Kapanış P. 

5.93 
126.6325 

3.355 
6.66 

28.4275 
67.2725 
50.77 
21.345 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.565 

23.8925 

5.93 
126.6325 

3.355 
6.66 

28.4275 
67.2725 
50.77 
21.345 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 

0.905 
2.8925 

34.62 
30565 

23.8925 

ESHA 1 VE TAHViLAT 
1939 ikramiyeli Ergani 20.- 20.
Sivaa - Erzurum hattı 
lı. v. 19.525 19.525 

~===================~ 

Almanya Amerika ile ticaret 
anlaıması yapmak istiyor 
Vaşington, 4 a.a. - Almanya mas

lahatgüzarı Dr. Hans Thomsen, mat
buata beyanatta oulunarak Almanya
nın Amerika ile bir ticaret muahede
si akdetmeği arzu ettiğini söylemiş

tir. Mumaileyh bununla beraber Al
manya'nın Amerika'ya ihraç ettiği 

mallardan yüzde 25 nisbetinde alınan 
resim alman manifatura eşyasiyle A
merikan zirai mahsulatının mübade
lesi için hali hazırda yapılmakta olan 
müzakereleri ,güçleştireceğini ilave ey 
!emiştir. 

· -~' . D . . Demiryollara 

3 adet pulzometre 

tağdiye kazanı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
miayonundan : 

Muhammen bedeli 6000 lira olan .J 
adet pulzometre tağdiye kazanı 

16-5.1939 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek istiye:ılerin (450) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.. 
da malzeme dairesinden Haydarpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılacaktır. <1100) 11135 

l 

Bir adet tertip makinesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko· 

miayonundan : 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 

bir adet tertip makinesi ve teferruatı 
16 • 5 - 1939 sah günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
naısrnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (7 50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa . 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı 
lacaktır. (1101) 11136 

6 adet elektrikli bagaj 

arabası alınacak 

Fabrika yapt1r1lacak 
Karadeniz bölgesi fındık tar1m satış 

kooperatifleri birliğinden : 
Birliğimizce Gireıunda aşağıdaki evsafta kırk bin lira 

ıarfile bir fındık kırma fabrikası infa ettirilecektir: 
A. - Fabrika yevmiye asgari on beş ton iç fındığı hazır

lıyabilecek kabiliyette olacaktll'. 
B. - Makinelerinin kalburlarının ve sair bilumum dahi

li teknik tertibatının imal ve inıası müteahhide aid olacak. 
tır. 

C. - fabrika modern tesisat üzerine en aşağı 150 işçi
nin çalışabileceği geniş salonları ve bir milyon kilo fındığı 
istiap edebilecek depoları, kurutma mahaJlerini, rıhtımı, 
dekovil ve iskeleyi ihtiva edecektir. 

D. - Fabrikanın bilumum teferruatı ile azami Ağustos 
939 başında ikmalile işler bir halde teslimi şarttır. 

E. - Taliplerin 20 Nisan 1939 tarihine kadar mevcut 
projeye uygun olarak tekliflerini birer ketifname ile ve as
gari kırk bin liralık betonarme bina inşa etmiş olduklarına 
dair ehliyet vesikaları ile Birlik Umum Müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri lazımdır. 

F. - Projeyi, hususi ve fenni şartnameleri tetkik ve faz
la izahat almak istiyenlerin Giresun'da Fındık Tarım Sa
tı, Kooperatifleri Birliğine müracaatları ilin olunur. 1144 

Kaputluk ve elbiselik kumaş ah-nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine üç lira fiyat tahmin edilen on bir bin metreden on üç 
bin metreye kadar kaputluk kumaşla bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş 
kıymet biçilen otuz beş bin lira değerinde on iki binden on dört bın metreye 
kadar kışlık ve bir metresine altmış bir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin 

metreden yirmi beş bin metreye kadar yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye girmek isti yen
lerin aşağıda yazılı teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç ihaleden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

Cinsi İlk teminat Şartname bedeli Eksiltme vaktı 
Kaputluk kumaş 2925 Lira 195 kuruş 11.4.939 sah a. 10 
Kışlık elbiselik kumaş 2625 Lira 175 kuruş 11-4.939 sah sa. 15 
Yazlık elbiselik 1144 Lira Parasız 12.4.939 çarşamba sa. 10 

(1064) 11074 

Katı alôka 
Koç ticaret Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz müdürlerinden Bay Kenan F er•in vazif esrnden isti
fa ederek bir nisan 1939 tarihinden itibaren şirketimizle alakası-
nı kesmit bulunduğu ilan olunur. 1102 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Dua tepe 285 24 30 00 2 25 

" " 
285 38 30 00 2 25 

" " 
285 39 30 00 2 25 

Yuka:da muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure
tile satılacaktır. İhalesi 21-4·939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Talip· 
lerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 11198 

Makinist aranıyor 
Bliyük bir maden i;iletmesinde mev 

cut Beggerlerde (Ekskavatör) çalı

şacak ve idare edecek kuvetli bünye
li ve tecrübeli makinistlere ihtiyaç 

vardır. Talip olanların muhtasar ter

cümei hallerini ve istedikleri aylık 

Satıhk ve kiralık 
evli bağ 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 

D. D. Yolları Satın Alma Komİs· mıktarını gösterir bir mektupla An-

Kurtini mcvkiinde içinde dört o
dalı evi muhtelif meyva ağaçları ve 
akar suyu bulunan 9190 metre murab
baındaki bağ satılık ve kiralıktır.Gör 
mek istiyenlerin Kurtini bekçisi Ali
ye görüşmek istiyenlerin Çocuk Esir
geme kurumu hesap işleri direktörlü
ğüne müracaat etmeleri. Telefon 146.5 

yonundan : · kara'da 498 numaralı posta kutusu ad-
Muhammen bedeli 11.000 lira olan resine müracaat etmeleri. 1162 

6 adet elektrikli bagaj arabası ve ye • 
dekleri 18. 5. 1939 perşembe günü sa
at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alr:ıacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) li
ralrk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo;ı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara • 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı. 
tılacaktır. (1136) 11162 

Lokomotif ve vağon 

verenleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komİs· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 55.000 lira olan 

14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
22. 5. 1939 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile A':lkara'da ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakiat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gü·::ı saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 27 5 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satdmakta • 
dır. (1113) 11172 

..:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllll!:. 

İnşaat münakasası 
-- ------- -------- Ankara Küçük evler Yapı Kooperatifi İda- ------ re Meclisinden : ---- -
:::: Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler ko- § -= operatifi mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra- _ -:= cağı 211 evin inıaatına aid münakasa görülen lüzum üze- ::: 
:= rine 10-4-939 za kadar uzatılmı~tır. = = Talip olanların aıağıda yazılı vasıfları haiz olmaları la- := 
:::: zımdır. =: -:= 1 - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye karıı fenni mesuli- =: = yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. = 
=: 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak·§ 
- riben 700.000 liradır. =: 
:= Şartname ve planlar 10 lira mukabilinde Ankara'da Be- = = lediye karşısında memurlar kooperatifi üzerindeki Şirket = = merkezinden alınabilir. -= ihale 10-4-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. = 
=: lıteklilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk nisbe- = 
:= tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektupla- = 
=: rını hamilen §İrket merkezine gelmeleri ilan olunur. 1125 § 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:-
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Isparta ~ehri İ(me suyu lesisah 
ıebekesinin tevsii iıi kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu~f ur 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Işin muhammen bedeli 52314 

lira 64 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel 262 An
kara'da Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Is
parta belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 mayıs 1939 tarihi
ne rasthyan cumartesi günü saat on 
birde Isparta berediycsinde toplana
cak eksiltme komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vasaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A) 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 368S lira 75 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D) Münakasaya iştirak edecek mü
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri 13.zım
dır. 

S - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisy n reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu i hakkında fazla izahat almak 
istiyenlcrin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Isparta belediyesine 
müracaat etmeleri. (996) 11000 

Bayındırlık 8. 

Betonarme köprü in_şaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Mugla vilayeti dahilinde Muğ

la - Davas - Denizli yolu üzerindeki 
Diphan, Muratlar ve Akçay köprüle
rinin betonarme olarak yeniden inşa
atı (134.000) lira keşif bedeli üzerin
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
s;ıkarılm ştır. 

2 - Eksiltme, 14-4-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler re
isliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (670) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az &ekiz gün ewel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesıkası almaları lazımdır. 

S - Eksıltmeye gireceklerin dör
düncü mcıddcde bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) li
ralık muv kkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 

dairesinde hazırlıyacakları kapalı 

zarflarını ikinci maddede yazılı va
kitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğıne makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (1052) 11102 

Levazım Amirliği -

59.000 kilo pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Vize tüme:ıinc bağlı birlikle
rin ihtiyacı için 59.000 kilo pirinç K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15930 lira olup 
muvakkat teminatı 1195 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13-4-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü marldeleri:ıde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Vize tümen satın 
alma komıs onuna vermeleri. (1022) 

11018 

150.000 kilo un alınacak 
Ankar Lcvazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Muteahhit nam vehesabına 

eksiltmeye konmuş olan lS0.000 ki-

lo una talip çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 18/4/939 sah günü 
saat ıs de Siirtte tümen satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 19.500 lira 

olup ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş 
tur. 

4 - Şartnameyi görmek ıstıyen • 
!erin iş saatlarında her gün, pazarlı
ğa gireceklerin belli gün ve saatte 
Siirtte tümen satınalma komisyonu-
na müracaatları. (1036) 110S4 

190.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Midyat kıtaatınm bir senelik ihti -
yacı için 190.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira 
olup muvakkat teminatı 1496 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 20. 4. 939 parşem
be günü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saa
tinden en geç bir saat eveline kadar 
teminat ve teklif mektuplarını alay 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1037) 11055 

95.000 kilo sığn eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Edirne tümen birliklerinin ih 
tiyacı olan 95000 kilo sığır eti eksllt. 
meye çıkarılmış ise de teklif edilen 
fiyat pahalı görüldüğünden mezkur 
sığır, koyun veya keçi etinin 15.4.939 
günü saat 11 de tekrar eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

İsteklilerin 2137 lira teminat ak -
çel eriyle ve icap eden vesaiklerle belli 
olan günde ve ihale saatinden bir saat 
evci komisyonumuza müracaatları. 

(1084) 11082 

2 ambar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

. 1 - Balıkesir'dc keşif bedeli 30760 
lira 8 kuruş olan iki tane anbar yap -
tırılması kapalı zarfla cksiltıneye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 18-4-939 salı günü saat 
16 da Balıkesir askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 2307 liradır. Bi -
rinci keşif ve fr:ıni şartname ve plan 
Balıkesirde ve Ankara ve İstanbul le. 
vazım amirlikleri satın alma komis -
yonlarında vardır. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
]arla birlikte teklif mektuplarını iha -
lede:ı bir saat cveline kadar komisyo-
na vermeleri. (1119) 11138 

Sığır eti at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Malkara garnizonları ihtiyacı 

60,000 kilo sığır eti K. zarfl~ eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15300 lira 
olup muvakkat teminatı 1147 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me gün 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını 61 tüm. komutanlı

ğı satınalma komisyonuna vermeleri. 
(1191) 11191 

Mimar ve in$aal len memuru 
ah nacak 

Anknra Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Merkezi Kayseride olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar veya bir in
şaat fen memuru alınacaktır. Aylık 
ücreti yüksek mimar için 250 ve fen 
memuru için 150 liradır. Civar garni
zonlara memuriyetle gönderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir. 

2 - bteklilerin 1 Temmul!: 939 ta
rih ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 551 sayılı talimatta 
yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü
lür. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının ve 
bonservislerinin musaddak suretleri
ni fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak 
bu ilam yapan komisyon veya bulun
dukları mahallin askerlik şube baş

kanları vasıtasiyle Kayseride askeri 

ULUS 

satınalma komisyonu başkanlığına 

göndermelidirler. 
4 - İsteklilerin en geç 1 Mayis 939 

gününe kadar müracaatla bu tekem
mül etmiş evraklarını göndermiş bu
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

İn_şaat yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya ve Manisa'da inşaat yap 
tırılacağından inşaat işleriyle işti

ğal edenlerin şeraitini ve evraklarını 
görmek üzere Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna 5, 6 Nisan 939 
günlerinde müracaat etmeleri. 

(1196) 1197 

Orman koruma 

2000 arka çantası 

ali nacak 
Orman Koruma Genel Komu-

tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutan 
hk kıtaları ihtiyacı için 2000 adet ar. 
ka çantası kapalı zarf usulü ile ihalesi 
l 7-nisan.939 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde Komutanlık bi 
nasındaki satın alma \:omisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9000) lira, 
ve muvakkat teminatı (765) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya -
zılı vesikalarla beraber teklif mektup· 
tarını ihale saatından bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri itan olu -
nur. (1157) 11149 

Yazlık elbise at.nacak 
Orman Koruma Genel Komu

taıılılr Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtalan ihtiyacı için 25200 metre 
yazlrk elbiselik bez kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 17-4-939 pazartesi günü 
saat 1 S te An karada Yenişehirdc ko • 
mutanlık binasında satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (13860) li
ra ve muvakkat teminatı 0030) lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya • 
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatından bir saat cveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu -
nur. (1158) 11150 

Hava Kurumu 

Muhtelif boya ahnacak 
Türkku,u Genel Direktörlüğün

den : 

Şartnamesi ve listesi mucibince tay
yare inşaatında kullanılan muhtelif 
cins boya mübayaası kapalı zarf usu· 
!ile eksiltmeye konulmu~tur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 8.900 

Milli Müdafaa B. 

Nakil vasılalan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alr.-ıa Ko

misyonundan : 

1 - b kalem vesaiti nakliye satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1. 464.226) bir milyon dört yüz alt
mış dört bin iki yüz yirmi altı lira o
lup ilk teminat miktarı (S7.677) elli 
yedi bin altı yüz yetmiş yedi liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. S. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İdari ve fenni şartnameleriyle 
bunlara ait projeler (50) elli lira mu
kabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek fir. 
maların fenni şartnamelerde izah e
dilen esaslar dahilinde teklif edecek
leri vasıtaların mukaveleye 13.hika ha
linde iliştirilmek ve kati tesellümle
riyle buna göre yapılmak üzere birer 
mufassal tarifnamelerini ihale tari
hinden nihayet on gün eveline (30. 4. 
939) za kadar satın alma komisyonuna 
mazrufan vermiş olacaklardır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(993) 10999 

Yazhk elbiselik kumaş ahmuak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (60) kuruş olan lS0.000 yüz elli 
bin metre yazlık elbiselik kumaş ka -
palı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 14. nisan. 939 cuma gü 
nü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 4SO kuruş 
mukabilinde M. M. V, satın alma ko • 
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5750) beş bin ye. 
di yüz elli liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle tcmi:ıat 
ve teklif mektuplariylc birlikte ihale 
saatından en az bir saat evci M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1095) 11096 

Kışla yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı - Keşif bedeli 84121 seksen 
dört bin yüz yirmi bir lira 94 kuruş 

olan Ankara civarınla yapılacak kim
ya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

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

3 - İlk teminatı 5456 lira 10 kuruş 

olup şart:lamesi 421 kuruş mukabilin~ 
de M. M. V, satın alma komisyonun -
dan alınır. 

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

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

misyonundan : 

20 ton Karpit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 20 ton karpit satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3600 lira olup ilk 
teminat miktarı 270 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 10. 4. 939 pazar 
tesi günü saat 11 de vekalet satınal

ma komis.yonunda yapılacaktır. 
3 -Şartnamesi her gün komsiyon-

da görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli saatte ilk te

minat mektup veya makbuzlariylc 
komsiyona gelmeleri. (1169) 11190 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankara'da Sümerbank umum mü

dürlüğü vekili avukat Cemal Hazım 

tarafından Ankarada yeni Turan ma
hallesinde İslan caddesinde taydoş· 
lar sokağında 1 7 numarara iken İs
tanbul Yüksek ticaret mektebinde 
tahsilde bulunan Şemsettin Yelkin 
aleyhine açılan alacak davası üzerine 
ikametgahınızın meçhuliyetine meb
ni gıyap kararının ilanen tebliğine 

karar verilmiş duruşma 9. S. 939 saat 
9 a talik edilmiştir mezkur tarihte 
mahkemeye gelmediğiniz veya bir ve 
kil göndermediğiniz takdirde bir da
ha mahkemeye kabul olunmıyarak gı
yabınızda devam edileceği gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 1155 

Ankara Valiliği 

Muhtelif alôt ve edevat 

ah nacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Tohum temizleme evleri için 
mübayaa edilecek otuz beşer kalem ve 
14 takımdan ibaret olan alat ve ede -
vatın pazarlrkla satın alınması tekar
rür etmiştir. 

2 - Taliplerin 18. 4. 939 salı günü 
saat 15 te vilayet ziraat müdürlüğün -
de teşekkül edecek komisyona müra -
caatları. 

3 - Şartname muhteviyatını gör • 
mck arzu edenler her gün ziraat mü -
dürlüğünc müracaat etmeleri lüzumu 
ili\n olunur. (1166) 11166 

Harita U. Md, 

İki (eJil çanta ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 

ı - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 
mevcut nümuneleri gibi 37 adet plan. 
çete çantası, 72 adet topograf çantası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 10 - nisan - 939 pazar. 
tesi günü saat 1 O da Cebeci Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Plançete çantasının beherinin 
muhammen fiatı 18 lira ve topograf 
çantasmın beherinin muhammen fiya. 
tı 6 lira, her ikisinin muvakkat temi -
nat tutarı 82 lira 35 kuruş olup Mali -
ye makbuzu veya banka teminat mek. 
tubu kabul olunur. 

4 - Pazarlığa gireceklerin yukarı -
da yazılı gün ve saatte muvakkat tc · 
minat makbuzlariyle birlikte komis -
yona gelmeleri. ( 1079) 11078 

liradır. Şartnamesi parasız verilir. Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu-
Eksiltme 6 Nisan 1939 tarihine ras- besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 

lıyan perşembe günü saat 15 te Türk- ların alma':lca, fransızca ve İngilizce 

kuşu levazım büroııunda yapılacaktır. lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala-

·Askeri F~brikalar· · 

lsteklileri o gün eksiltme saatinden rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 5 ton antinıon al.nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

bir saat evveline kadar usulü daire· ]ere tercüme yapabilmeleri şarttır. 
sinde kapatılmış zarflarını makbuz Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
mukabilinde Tiirkkuşu levazım büro- tihan neticesinde iki dil bilenler ter • 
suna teslim etmiş olmalrdırlar. Pos· cih edilecektir. Memurin kanunu·;ıa 
tada vukua gelecek gecikmeler naza- göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
rı itibare alınmaz. 97S 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira 
olan 5 ton antimon askeri fabrikalar 

tercümeleriyle ve referansları ile mü- umum müdürlüğü merkez satın alma 
racaatları ilan olunur. ( 1168) ıı t 67 komisyonunca 18. S. 1939 perşembe Bolu' da Hava Kurumu binası 

yaphnlacak 
Bolu Hava Kurumu Şubesinden: 

haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 

4 anbar yaptınlacak 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko _ muvakkat teminat olan (187) lira 

10 mart 939 tarihine rastlıyan cuma misyonundan : 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

günü saat ıs de ihalesi yapılmak üze. 

re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulan ve Cümhuriyet meydanında ye · 
niden yapılacak olan Türk Hava Ku • 
rumu binasına talip zuhur etmemiş 

olduğundan arttırma ve eksiltme ka -
nununun 40 incı maddesinin son fık -

rası mucibince 11 mart 939 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlık sureti • 
le talibine ihale edileceği ve binanın 

muhammen bedeli 11989 lira 88 kuruş 
ve muvakkat teminatının 899 lira 24 
kuruştan ibaret olduğu ve bu hususta
ki evrakı görmek istiyenlerin Ankara
da Türk Hava Kurumu Genci Merkez 
başkanlığına ve Boluda Hava Kurumu 
şubesine müracaatlan ilan olunur. 911 

1 - Keşif bedeli (69122) lira 68 mezkur gün ve saatte komisyona ver 
kuruştan iabret olan dört adet anbar meleri. ( ıı 20) 11139 
inaşatı pazarlıkla eksiltmeye konul -

muştur. 100 ton şili küherçilesi 
2 - İhalesi 7. nisan. 939 cuma gü:ıü 

saat on dörttedir. ol.nacak 
3 - Keşif proje ve şartnamesi 346 

kuruş mukabilinde M. M. V. satın al. Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
ma komisyonundan alınır. dürJüğü Merkez Satın Alma Ko-

4 - İlk teminatı (4706) lira 15 ku- misyonundan : 
ruştur. Tahmin edilen bedeli <7.000) lira o. 

S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa. lan 100 ton Şili küherçilesi Askeri 
yılı kanu:tun ikinci ve üçüncü madde- fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
lerinde gösterilen vesaikle ve temina. ,satın alma komisyonu':lca 22-5.1939 
tiyle birlikte belli gün ve uatmda M. pazartesi günü saat lS te kapalı zarf 
M. V. satın alma komisyonuna gelme- ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
lcri. (1154) 11164 olarak komisyondan verilir. 

5 - '1 - 1939 _.. 
Taliplerin muvakkat teminat olat 

(525) lirayı havi teklif mektupları_n: 
mezkur günde saat 14 de kadar kornı 
yona vermeleri ve kendilerini'.l 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m d 
delcrinleki vcsaikle mezkur gün ~ 
saatte komisyona vermeleri. (1121) 

11140 

15 ton bohçalık saç 

alınacak 

misyonundan : , 

Askeri fabrikalar Umum Miiı 
dürlüğü Merkez Satın Alma 1'~<1: 

Tahmin edilen bedeli (10.500) ıı 
ra olan ıs ton bohçalık saç askeri f 
rikalar umum müdürlüğü merkez 
tın alma komisyonunca 18. S. 193 
perşembe günü saat 15 te kapalı zar 
ile ihale edilecektir. Şartname para 
sız olarak komisyondan verilir. Ta 
liplcrİ':l muvakkat teminat olan (787 
lira (50) kuruşu havi teklif mektup 
!arını mezkur günde saat 14 e kada: 
komisyona vermeleri ve kendilerini 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ma 
delerindeki vesaikle mezkur gün 
saatte komisyona vermeleri, (1122) 

11141 

50.000 metro lorbahk bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lir 
olan 50000 metre torbalık bez Aske 
fabrikalar umum müdürlüğü merke 
satın alma komisyonunca 18.4-193 
salı günü saat ıs tc kapalı zarf ile i 
hale edilecektir. Şartname parasız o 
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ola 
(1125) lirayı havi teklif mektuplar 
nı mezkur günde saat 14 de kadar k 
misyona vermeleri ve kendilerinin d 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün 
saatte komisyona vermeleri. (1123) 

11142 

216 ton kire( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn M~u· 

dürlüğü Merkez Satın Alma K 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3880) Ii 
olan 216 ton kireç askeri fabrilı:alafl 
umum müdürlüğü merkez satın alnıJj 
komisyonunca 17. 4. 1939 pazartes 
günüsaat 14,30 da açık eksiltme ilt 
ihale edilecektir. Şartname parasıl 
olarak komisyondan verilir. Taliple 
rin muvakkat teminat olan (29.1) füJ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaik1e meıkilr gün vt 
saatte komisyona müracaatları. 

(1147) 11144 

60 fon döküm kumu ahnacak 
Ask~ri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merltez Satın Alma 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lir 
olan 60 ton döküm kumu, Askeri fa 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa 
tın alma komisyonunca 17 - 4 _ 193~ 
pazartesi günü saat 14 tc açık eksilt 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa 
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ola! 
285 lira ve 2490 numaralı kanunun 1 
ve 3 maddelerindeki vesaiklc mezkU 
gün ve saatte komisyona müracaatla 
rı. (1148) 11145 

20 ton Flüspat alınaco~ 
Askeri Fabrikalar Umum Mil' 

dürlüğü Merkez Satın Alma :KD' 
misvonundan : 

'İ'ahmin edilen bedeli (800) lifi 
ol:ın 20 ton flüspat askeri fabrikalıı' 
umum müdürlüğü merkez satın al#, 
komisyonunca 17. 4. 939 pazartes' 
.günü saat 15 te açık eksiltme ile ibll' 
le edilecektir. Şartname parasız oll' 
rak komisyondan verilir. Taliplerill 
muvakkat teminat olan (60) lira "' 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde' 
lerindeki vesaikle mezkfır gün ve f13-' 
atte komisyona müracaatları. 

(1163) 111S3 

96 kalem muhtelif ateş tuğlası 
ve h (lan ahnacak 

Ak .... ::. 
s eri Fabrikalar Umum ır•"' 

dürlüğü Merkez Satın Alma J'D' 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.950) Jit' 
olan 96 kalem muhtelif ateş tuğlası ~ 
harçları. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdiW 
lüğü merkez satınalma komisyonııtl' 
ca 24. S. 939 çarşamba günü saat ıs t~ 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. şart 
name (1) Jira (35) kuruş mukabilind~ 
komisyondan verilir. Taliplerin rtl~) 
vakkat teminat olan (2021) lira (3 , 
kuruşu havi teklif mektuplarını rxıeı. 
ki'ır günde saat 14 de kadar koınis>'~0 
na vermeleri ve kendilerinin de 24 

·rı· 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddeJerı e 
deki vesaikle mezkur gün ve saat~ 
komisyona gelmeleri. (1167) ıııS 
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Vergi borçluları 
Çankaya Malmüdürlüğünden: • 

ihbarname Hava 
Mükellefin ismi işi No. Senesi Tarh No. Matrah Kazanç Buhran Muvazene Y. V. Ceza 

Mustafa oğlu 
Mehmet 

" 

Lokantacı 

.. 
Süleyman oğlu 
lzani Sebzeci 
Adof kızı 

Terzi Mağda Ballı 
İbrahim oğlu 
Nedim Ufuk Marangoz 
Şevki oğlu 
Şükrü Fotoğrafçı 
Mehmet Kamil 
Besim Kahveci 
lbrahim oğlu 

7/63 
7/46 

2/ 92 

7/90 

7/77 

7/89 

9/48 

1937 
,, 

" 
,, 

" 

" 
1938 

259 
287 

100 

237 

86 

32 

158 

1040.75 
121.00 

33.35 

15.00 

70.00 

105.00 

425.00 

72.85 
38.10 

8.34 

4.50 

21.00 

36,75 

148.75 

8.76 

1.67 

1.04 

4.83 

8.45 

29.75 

72.88 201.81 100.9 
5.7 

06.67 

03.15 

05.51 

Aranıyor: 

Bir evde oda arlJ,f/ıyor - Bir karı 
koca yemekli veya yemeksiz yatmak 
üzere bir evde pansiyoner olmak isti
yorlar İsteklilerin şartlarını Ulust'a 
A. C. adresine bildirmeleri. 

Aranıyor - İkinci B tertibi mü· 
badil bonosu olup da satmak isti yen· 
ler merkez bankasında Sabri Falaya 
müracaatları. 1150 

Kiralık oda aranıyor - Möbleli ve· 
ya möblesiz bir oda 2 kişi için aranı· 
yor. Ankara posta kutusu 74 N. ya 

Nedim Marangoz 1/23 ,, 86 372.50 111.75 22.35 müracaat. 1161 
Yukarda yazılı mükellef namına tarh olunan vergileri için tanzim kılınan ve numaraları yukarda yazılı ih

barnameler adresleri meçhul olduğundan bizzat kendilerine tebliğat yapılmamıştır. Usulü muhakemat kanunu- Kiralık: 
na tevfikan ilanen tebliğ olunur. (1195) 11195 

Kiralık - 4 oda 1 salon •kamilen 
parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Selanik 
caddesi No. 47 Tel: 3364 1154 Vilôyetler ı 

minat üç bin altı yüz yetmiş beş lira- ı da~ilinde teklif mektuplarına ekleme 
dır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin len şarttır. 
ihale gününden sekiz gün eve! bir di- Teklif mektupları 24-4-939 tarihine 
1 çe ile vilılyete müracaat edip mez- müsadif pazartesi ~ü.nü saat. l~.30 k~-

Yol inşaatı 
' Çoruh Valiliğinden : 

1 - 22-3-939 tarihinde ihale .edil -
mek üzere 2-3-939 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulan Hopa, 
Borcka yolunun muhtelif kilometre· 
!erinde yeniden inşa edilecek istinat 
duvarlariyle Borcka demir köprüsü 
ahşap döşemesinin tecdidi işine talip 
çıkmadığından yeniden yirmi gün 
müddetle ve kapalx zarf usulile eksilt 
meye çıkarılmıştır. Keşif bedeli on 
bir bin otuz dokuz lira otuz kuruştur. 

2 - Eksitlme 12 Nisan 1939 çarşam 
ba günü saat on beşte Çoruh Nafıa 

müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
İstekliler evrakı fenniyeyi Çoruh 
Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek. için 
istekliler sekiz yüz yirmi sekiz lira
lık teminat ile ehliyet varaka ve cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ve 
teklif mektubu ile birlikte vermeleri 
lazımdır. istekliler ehliyet vesikası
nın verilmesi için eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evvel 
bir istida ile vilayete müracaatları 

muktazidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremezler. 

4 - İstekliler muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ticaret odası 
makbuzu ve ehliyet varakası ile tek· 
lif mektuplarını ihale tarihi olan 12 
Nisan 939 çarşamba saat on dörtte 
eksiltme komisyonu reisliğine mak -
buz mukabilinde tesJim edeceklerdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1053) 11047 

Bina inşaatı 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde yapıla
cak kırk dokuz bin lira keşif bedelli 
hususi idare muhaseıbe binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmı~tır. İhale bedelinin yirmi bin 
altmış üç lirası 938 ve on yedi bin altı 
yüz seksen lirası 939 mali yılı içinde 
ve bakiyesi de 940 mali yılı bütçesinin 
tasdikinde verilmek üzere eksiltmesi 
17. 4. 939 tarihine rasthyan P!lzartesi 
günü saat on birde Zonguldak vilaye
ti daimi encümeninde yapıJacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütefer
ri diğer evrak Zonguldak vilayeti da
imi encümen kaleminde ve nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. Muvakkat te-

kur makamdan alacakları müteahhit- dar makbuz mukabılınde daımı encu
lik ehliyet vesikası ile mümasil bina men reisliğine tevdi edilecektir. Poı;
işleri yaptıklarına dair vesaik ve tica- t~. ile gönd:rilecek ~e.~t~~ları~ mü~ 
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve- hur mumu ıle ve muhurlu ve ıadelı 
sika ve muvakkat teminatları ile bir- teahhütlü olması lazımdır. Postada 
tikte teklif mektuplarını yukarıdaki vaki olacak gecikme kabul edilmez. 
günde ihale saatinden bir saat eveline (2209-1194) 11194 
kadar vilayet daimi encümeni reisliği 
ne vermeleri ilan olunur. 

(2158/1173) 11156 

Elektrik tesisatı 
Afyon Vilayetinden : 

Afyon lisesinde yaptırılacak 1607 
lira 70 kuruş keşif bedelli elektrik 
tesisatı 17 Nisan 1939 tarihinde saat 

Ankara Defterdarhğı 

Bir memur alınacak 
Ankara Defterdarhğmdan : 

Bala kazası malmüdürlüğündc 

münhal bulunan 16 lira maaşlı muha
sebe katipliği için müsabaka ile bir 
memur alınacaktır. 

Memurin kanununun dördüncü 

Erenköyde Ucuz K.iralrk köşk -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva agaçları fevkalade ne-
zaret.• Asfalta 2 dakika İstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 
2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 
3232 1071 

Kiralık miistakil ev - 5 - 7 oda, 
konfor, 1100 M2 bahçe her türlü mey
va. Menekşe sokak 7 Yenişehir 1096 

Kiral1k - Yenişehir S1hat Veka 
leti karşısı elektrik şirketine gid ;n 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısı otobüs durak yerinde kalori
ferli ve parke döşemeli 4 ve 5 odalı 
kapıcıya müracaat. 1098 

15 te Afyon Nafıa Müdürlüğü komis
yonunda ihale edilmek üzere açık u
sulle eksiltmeye konulmuştur. Keşif
name ve şartnameler nafıa idaresin
den alınabilir. Muvakkat teminat 120 
lira 58 kuruştur. isteklilerin ticaret 
odası kayıt vesikası, şimdiye kadar 
buna mümasil işleri yaptıklarına dair 
ellerindeki vesaiki ve en az üçüncü 
sınıf enstelatörlük vesikasını bağlıya 
rak ihaleden sekiz gün evvel vilayet 
makamına istida ile müracaatla ala -
cakları vesika ile birlikte muayyen 
gün ve saatte vilayet nafıa müdürlü
ğüne müracaatları. (2208-1193) 11193 _ 

Kiralık - Möble, möblesiz mü-
maddesinde yazılı evsafı haiz taliple- kemmcl konforlu oda _ Ehven ve mü 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Eski§ehir 

den : 
Nafıa Müdürlüğün-

Eskişehir merkezinde inşa edile -
cek beş dershaneli ilk okulun "30000" 
lira keşif bedelli birinci kısım inşa
atı 4-4-939 tarihinden 24·4-939 tarihi
ne müsadif pazarteıi günü saat 14.30 
kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme Vilayet dai. 
resinde toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat "2250" liradır. 
Bu işe ait evrak proje, keşif cet

velleri, hususi fennt şartname, fiat 
bordrosu, elektrik keşif ve şartname
si eksiltme şartnamesi mukavele pro
jesinden ibaret olup 150 kuruş muka
bilinde Nafıa Müdürlüğünden alına
bilir. İsteklilerin bu gibi işleri yap -
mış olduklarına dair ibraz edecekleri 
vesaika istinaden ihale tarihinden en 
az sekiz gün evvel vilayete müracaat
la alacakları ehliyetname, bir mühen
dis veya mimarın işin mesuliyeti fen
niyesini deruhte ettiğine dair noter
den musaddak teahhüt senedi ve ti
caret odasından senesi içinde alınmış 
vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 

rin istida ile müracaatları. sait şerait. Yenişehir Kalaç apartıma-
İmtihan 6. 4. 939 perşembe günü nt altında Şafak süt evine müracaat. 

saat 14 te defterdarlık binasında yapı- 1106 

lacaktır. (1183) 11184 · Kirahk Ap. - 4 oda 1 hol banyo 

~ 
mutbak Demirtepe Yaltrrık Cad. As-

__ _. ı 111 111111111111111111111111111111111!:,_ falt köprünün başında No: 37 gör· 
_ _ mek için içindekilere görüşmek için 

Deniz Zabit namzetleri : Tl: 
1616 1128 

- ---...................................... , .. ,.. 
Zoyifer · · 

Zayi cüzdan - Içinde Ahmet Oy
mak'ın alacağına dair olan 60 liralık 
bir senet, ve müstecirim Bay Cemal 
ile yaptıgım 1 Nisan 1939 tarih ve 
3876-3877 numaralı mukavele senedi 
ve sair evra!nma ait numaralarla beş 
lira para bulunan cüzdanımı kaybet
tim. Bulanların insaniyet namına asa
ğıdaki adresime gctirc.1ikleri takdirde 
ayrıca memnun edileceği ilan olunur. 

Atıfbey mahallesi 676 No. lu hane-
de Sadık AYTAR 1171 

Zayi - 25 sene kadar evel Uskü· 
darda Karabetyan idadisinden aldı

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenice Ap. No: g 1129 

Kiralrk Otel - Belediyenin göste
receği tamirat masrafı icar bedeline 
mahsup edilmek şartile, Kabaküllük
te kain Safrancı hanr, Uç ıene müd
detle kiraya verileceğinden taliplerin 
Anafartalar caddesinde Memurin Ko
operatifi binasında Otel Aybara mü· 
racaatlan. 1130 

Kiralrk oda - Aile nezdinde ban· 
yolu dairede bir oda bir bayan için -
dir. Işıklar cad. Öktü sokak yarbay 
Hüsnü Ap. No. 1 e müracaat. 1152 

Kiralık - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın güzel manzara, su, elektrik 

havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
müracaat. Telefon: 3629 1153 

ğım tasdiknameyi azyi ettim. Yeni- Kiralık - Demirtepe Dikmen cad
sini alacağımdan eskisinin kıymeti desi köprü yanında izer sokak 13 No. 
yoktur. Tevhide Sevinç lu Ap. üst katı ucuz ve tam konfor-

z · S lu. İçindekilere müracaat. 1158 
ayı - ürmene Mahno ilk okulun-

dan mezun olduğuma dair aldığım Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
diplomayı kaybettim. Yenisini alaca- Balk sokak 3 N. apartmanın çatıkatı 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i· (2 oda) kiralıktır. Ust kata müracaat. 
lan olunur. Kamil Uzuner 1 1159 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 1-4-1939 vaziyeti 
AKTI F : 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.162.810 

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

Dahildeki .l\ııuhabirler : 
Tlirk Lirası •••••••••• • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovızler 
Diğer dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri ................ • 

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

Senedat Cüzdanı : 
TlCARl SENEDAT, • •, ı • ı ı • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

l - karşılığı Esham ve Tahvilat (İti • 
bari kıymetle) •••••••• • • • • • • • 

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

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans" 
Altm ve dciviz üzerine ....... 
Tahvilat üzerine ...... 

Hissedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.140.864.60 
9.586.075.-
1.071.715,65 

293.096,65 

12.736.038,33 
10.082,89 

9.856.393,36 

158. 7 48.563,-

16.397 .316,-

108.562.752,55 

41.582.642,81 
7 .922.442,11 

ı.so2.ooo,-
168.972,72 

7.808.722,-

':tekun 

Lİl~A 

34. 798.655,25 

293.096,65 

22.602.514,58 

142.351.247,-

108.562.752,55 

49.505.084,92 

10.479.694,72 
4.500.000,-

12.461.397 ,47 

P A S 1 F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade • , •• , , ••• , •• , 
Hususi .....••••••••• , • 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakr nakdiye .•• 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat .. 

Deruhte edi.. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak iHi • 
veten tedavüle vazedilen •••••• , • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler ••••• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeled .• , ••••••• , •••• 

Muhtelif;,. 

LİRA 

2.712.Z34,ll 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.316,-

142.351.247,-

19.000.000,-
50.000.000,-

3.302,98 

26.04-0.291,82 

LİRA 

15.000.000,-

8. 712.234,11 

211.351.247,-

27. 732.645,54 

26.043.594,80 

96.714.721,69 

385.554.~14 Yekun 385.554.443,14-

ı temmuz 1938 tarihinC:len itibaren:lskonto Jladdi % 4 altm üzerine avana % 3 

Küçük ilôn şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
tt c; defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık: ol
mak ü..:ere her aatır, kelime arala
rındaki boşluklar müsteanı, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine ayrıca on kuru~ alı
nır. 

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

Kiralık konforlu daireler ve odalar 
- Çocuk sarayı caddesi Çocuk Esir
geme Kurumu apartmanında 4 ve 5 
odalı dairelerle banyolu tek odalar. 
Görmek ve görüşmek istiyenlerin Ku 
rum hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaatları. Telefon 1465 1163 

Kiraltk - 4 oda 1 hol ve teferrü
atlı yeni ve mükemmel daireler Y. şe
hir İsmet lnönü cad. Su deposu yanın 
da Nuri Barlas Ap. Tl: 2146 1168 

Kiralık ev - 5 oda elektrik su 
banyo fevkalade nezaret ve havası ile 
meşhur eskiden Hıfzıssıha umum mü
dürlüğünün bulunduğu Hacıbayram· 
daki ev. Ti: 1775 şe müracaat. 1170 

Sat1hk: 

Satılık apartman - İstanbul, Lale· 
li Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun' at. 995 

Acele satılık arsa - Y. şehir Sağ
lık Bakanlığı arkas·nda 520 M. arsa 
azimet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Tl; 1538 1040 

Satılık arsalar - Çankaya Malte
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1061 

Satılık Apartman - Mükemmel 
iratlı uygun fiyat elverişli şerait. K. 
oğlan Koç Ap. 4 Tl: 2181 1062 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
okulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Ti: 2181 1063 

Satılık - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel : 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın
da kınacı han arkasmda köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul
varmda 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de İsmet 
lnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy· 
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılrk Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. 1ı 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Stil E§ya satılıyor - Salon yatak 
odası masaları biblolar ve saire De
mirtepe Fevzi Çakmak sokak Emek 
apartmanı No. 2 1090 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 

Satılık apartırnan - Hamamönün
de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahceli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram ;ad-
desi No. 1 1103 

Acele satılık apartrman - Koope
ratif arkasında beı daireli 250 lira i 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satılık apartıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı daire
li 320 lira iratlı uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılık apartımanlar - Yenişehir
de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli Vt kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. ı 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanhklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. ı 1111 

Satılık arsalar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. 1 

1112 

-11-

Satılrk apartımanlar -Yenişehir· 
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira iratlı tel 2406 1113 

Küçük evler kooperatifinde satılrk 
hisse - İnşasımüteahhide ihale edil
miş olan küçük evler kooperatifinlie 
satılık hisse vardır. Posta kutusu 501 
numaraya müracaat. 1119 

Satılık Motosiklet - Ariel marka 
sepetli 5.5 beygir ve iyi kullanılmıştır. 
Halk Sineması sırasında köşe başın

daki tütün bayiine müracaat. 1133 

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

Satılrk - Küçük evler yapı koope 
ratifinde bir hisse satılıktır. Dahiliye 
Vekaleti nüfus 2. ci şubede Nuri Al-
pay'a müracaat. 1149 

Satılık hane - Kavaklıdere fran • 
sız, macar, yugoslav sefaretleri ara
sında ve köşede bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 1166 

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

1167 

iş verenler: 

lşçi aranıyor - Muhtelif pedallar· 
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 

Bir Mürettip alrnacaktır - Talip
lerin Yıldrz matbaasma müracaatları. 

1083 

Bir mağaza Müdürü aranıyor -
1000 lira kefalet vermeğe muktedir 
bir mağaza müdürü aranıyor. latekli
lerin Bankalar caddesinde No. 22 Ve-
bolid Şirketine müracaatı. 1157 

iş arıyanlar: 

1§ arıyor - İlk mektep tahsili o· 
lan ailesiyle birlikte kefalet verebilir 
bir bay bir apartımanda çalışmak isti· 
yor. Yenidoğan mahallesi Eskişehir 
sokak No: 228 de Kazrm Yılmaz'a mü 
racaat. 1148 

Kazalar 

Elektrik ve su projeleri 
yaplmlacak 

Birecik Belediyesinden : 
1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve 

su tesisatı projeleri (10-3-939) tari -
hinden itibaren bir ay müddetle kapa.. 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tut. 

2 - Eksiltme (11-4.939) tarihine 
müsadif salı günü saat (14) te kayma
kam ve belediye dairesi odasında ~ • 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (150) lira• 
dır. 

4 - Mufassal malumat alabilmeık is. 
tiyenler Birecik belediye5indeki bu işe 
ait şartnameyi görebilirler. Ve yahut 
bilabedel aldırabilirler. (910) 10907 

Mustaf ak em al Paıa 

Belediyesince 500 adet Elektrik 
saymsı ahnacak 

M. Kemalpaşa BeJediyesindenı 

1 - Alınacak sayıcılar A.E.G. Sie
mens, Ganz, Landis, GYR, markalı sa
yıcılardan olacaktır. 

2 - Sayıcılar Nafıa Vekaleti ve öl
çüler ve ayar umum müdürlüğü tara
fından kabul ve umumi evsafa malik 
olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlik 
100 adedi 10 amperlik olacaktır. 

220 voltluk devre üzerine çalışacak· 
tır. 

4 - Sayıcılarla beraber cereyan ça
lınmasına mani olacak tarzda tertip 
edilmiş çelik saçtan mamul bir muha
faza verecektir. 
Ayrıca bu muhafaza içine konacak

tır. 5 amperlik sayıcılarda 2 ve 10 am
perl'k sayıcılarda 3 sigortalık yer bu
lunacaktır. Bu sigortalar dahili tesi
sat içindedir. 

5 - Sayıcılar ayar masasında ayar
lanmış olarak hazırlanmak ve M. Ke
malpaşada teslim alınacaktır. 

6 - Fiy~tlar peşin para mukasse
ten olması esnayi ihalede görütüle -
cektir. 

7 - Nakliye esnasında vuku bula
cak hatalar müteahhidine aittir. 

8 - İhale 10-4-939 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 14 de Musta
fa Kemal paşa belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

9 - Taliplerin aynı gün ve saatte 
belediye enciimeninde hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (2210-1192) 11192 
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-----
--§ Et ve Sebzelerin iyi pİfmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan 
=:ıar, ince barsağın iç zarrna yapı§arak ve kan emerek yetitir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

---

---------• ----
solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bun-~ ---

Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karın ağrıları, karın §İtmeleri, .burun makat katınması, ishal, oburluk, bat dönmesi, salya akması, sar' aya benzer sinir halleri gece korkuları, görmede, işitme-§ 
=:de bozukluk hep bu kurtların tesiridir. (iSMET SOLUCAN BISKÜVlTl) Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklarınıza sene-= 
=:de birkaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı :E 
§istimali kutular içinde yazılıdır. ~ 

DiKKAT: Piyasada taklid olarak batka solucan bisküvitleri çıkmıştır. Liitfen kutuların üzerinde (İSMET) markasını arayınız. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. 7156 § ---~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

BAS, DİŞ, N~ZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ 
ve 

kınkhğa 

dikkat 
ediniz 

Bu iki tehlike llamelini görür görmez 

Almak lazımdır 

NEVROZlN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kate alrnabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine batka bir marka verirlerse tiddetle reddedi-
nız. 7155 

.... 11 ıDak i lo kursu ,.,._ - -
;: 57 inci devresine kayda başla
- mıştır. 2 ayda diploma verilir. 

-----
- Tahsil aranmaksızın herkes alı- _ - -: nır. Memurlar Kooperatifi üs- : 
: tünde kat (1) Tel: 3714 1138 

-.,11111111111111111111111111111111111111~ 

htanbul Haydarpa9a hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

ııabık göz bat muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan 
ra'ya nakletmi&tir. Muayene: 

Anka· 
Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye ııırası. Talas Ap. kat: 1 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6346 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

rıTTY 
Alameti Farika 

p y 

Güzellik Entitüsü 
Beyoğlu İstiklal caddesi No: 211 

Güzellik seven kıymetli müşterilerine 
modern cilt tedavilerine ait en son müs
tahzaratını emniyetle tavsiye eder. 

Ankara: ~ark Merkez Eua deposundan ·isteyiniz. · 1172 

..11111111111111111111111111111111ı111111 ... - -Satıhk hayvan ~ -
------ ----

pancarı -----Çiftlik mahsulü hayvan := 
: pancarı müsait fiyatlarla sa- := 
: tılıktır. Taliplerin Orman := 
_ Çiftliği Direktörlüğüne mü- := 
: racaatları. 1146 := - -.,11111111111111111111111111111111111111" 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 

YENi 
Bu Gün Bu Gece 

Bütün dillere terceme edilen 
GOTE'nin şaheserinden 

filme alınan 

VERTER'in 
BUYUK AŞKI 
Canlandıranlar: 

s 

Verter rolünde: P. Richard Wilm 
Lotte rolünde: Annie Vernay 
Çok kuvvetli mevzuu ile emsalsiz 

bir aşk ve his filmi 

Seanslar: 
14.45 • 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

• 

EMAL 
HALK 

Bugün gündüz matinelerden 
itibaren 

Türkçe sözlü ve ıarkılı 

Racanın Hazineleri 
Baş rolde: Şeyh Ahmet ve Şey

hin aşkı filmlerinin unut~lmaz 
kahramanı RAMON NOVARRO 

Ucuz Halk matinesi 12.15 de 
DENİZLER PERİSİ 

R sus 
Bu gün gündüz matinelerden 

itibaren 
Türkçe sözlü ve şarkılı nefis bir 
aşk, ihtiras filmi olan ve Hindis

tan'ın esrar dolu alemini 
canlandıran 

Racanın Hazineleri 
Başrolde : Ramon Novarro 

Ucuz halk matinesi 12 de YAŞA
SIN AŞK, türkçe sözlü .. Arapça 
şarkılı, bu film son defa olarak 
gösterileceğinden görmiyenlerin 

fırsattan istifadesi. 
Telefon : 3589 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 


